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ΘΕΜΑ: «Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη φοιτητών του ΤΕΙ Θεσσαλίας» 

 

 

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Τ .Ε . Ι .  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

(Συνεδρίαση 21/15.4.2014, 5ο θέμα) 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 53 παρ. 1α (Φοιτητική μέριμνα-Υγειονομική Περίθαλψη) του Ν.4009/2011 

(ΦΕΚ195/6-9-2012/τ.Α΄) για την «Δομή, Λειτουργία και Διεθνοποίηση των Α.Ε.Ι.» σε 
συνδυασμό με το άρθρο 80 παρ. 5α του ιδίου νόμου 

2. Το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/8-5-1984/τ.Α΄) για την «Ιατροφαρμακευτική και 
νοσοκομειακή περίθαλψη των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)»  

3. Το Π.Δ. 160/3-11-2008 «Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός  Κανονισμός λειτουργίας 
των Α.Ε.Ι.» 

4. Τις διατάξεις των νόμων 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α) και 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α) 
5. Τις διατάξεις του Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), 

αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις 
6. Την υπ’ αριθμ. 579/25-10-2012 απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας  
7. Την κοινή εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών Διοικητικής Μέριμνας (Γραμματέα, 

Διεύθυνσης Οικονομικού και Αυτοτελούς Τμήματος Περίθαλψης και Κοινωνικής 
Μέριμνας)  

8. Το πρακτικό υπ’ αριθμό 21/15-4-2014 (θέμα 5ο) της Συνέλευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας.  

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

καθορίζουμε τη διαδικασία παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους 
φοιτητές του ΤΕΙ Θεσσαλίας ως εξής: 

Για την κάλυψη της έλλειψης ιατρού το Ίδρυμα θα συνάψει συμβάσεις, μετά από 
πρόσκληση, με ιδιώτες Ιατρούς, παθολόγους ή γενικής ιατρικής, στους οποίους, θα 
απευθύνονται οι φοιτητές για όλα τα προβλήματα. Οι συμβεβλημένοι με το ΤΕΙ/Θ γιατροί 
θα χορηγούν και  τα προβλεπόμενα παραπεμπτικά και θα αποζημιώνονται από τον 
προϋπολογισμό του ΤΕΙ/Θ,  με τις αμοιβές που  ισχύουν και για τους ασφαλισμένους 
του Δημοσίου (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Για τις άλλες ειδικότητες οι φοιτητές του ΤΕΙ/Θ (Λάρισα- 
Καρδίτσα & Τρίκαλα) θα απευθύνονται στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων 
και  στα κέντρα του Π.Ε.Δ.Υ. 

 

Ειδικότερα:  
1. Οι δικαιούχοι νοσηλείας φοιτητές του ΤΕΙ Θεσσαλίας, θα απευθύνονται στους  

συμβεβλημένους με το ΤΕΙ/Θ ιατρούς, παθολόγους ή γενικής ιατρικής, για κάθε 
πρόβλημα, οι οποίοι και θα  εκδίδουν παραπεμπτικό σημείωμα, όταν κριθεί αναγκαίο για 
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τη νοσηλεία τους, είτε προς το νοσοκομείο είτε προς ειδικές μονάδες νοσηλείας του 
Π.Ε.Δ.Υ. και σε επείγουσες περιπτώσεις, όταν δεν είναι δυνατή η εξυπηρέτηση των 
φοιτητών από νοσοκομείο, σε ιδιώτη γιατρό άλλης ειδικότητας.  

2. Στην περίπτωση του ιδιώτη γιατρού άλλης ειδικότητας,  με παραπεμπτικό από το 
συμβεβλημένο με το Ίδρυμα γιατρό, θα χορηγείται στο δικαιούχο φοιτητή, ποσό ίσο με 
την αμοιβή που προβλέπεται για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου ( Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) με 
την προσκόμιση της απόδειξης πληρωμής και των υπολοίπων δικαιολογητικών στην 
αρμόδια υπηρεσία του ΤΕΙ/Θ.  

3. Τα παραπεμπτικά θα θεωρούνται από το Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας 
του Ιδρύματος, για να αναγνωριστεί η σχετική δαπάνη και η καταβολή αυτής στο 
δικαιούχο από  το Ίδρυμα. Στις επείγουσες  περιπτώσεις  η θεώρηση του 
παραπεμπτικού από το ΤΕΙ/Θ, θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, από την 
εισαγωγή τους για νοσηλεία ή την έκτακτη παροχή περίθαλψης από ιδιώτη γιατρό. 

4. Η θεώρηση των παραπεμπτικών για τους φοιτητές από την Καρδίτσα και Τρίκαλα θα 
γίνεται από το Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας δια μέσου της Γραμματείας 
του Τμήματος στο οποίο ανήκει ο φοιτητής. 

5. Όλες οι παρακλινικές εξετάσεις καθώς και οι φυσικοθεραπείες θα γίνονται 
αναγκαστικά σε μονάδες των νοσοκομείων και των κέντρων του Π.Ε.Δ.Υ., όπως 
ορίζεται στο Π.Δ.185/84. 

6. Τα χορηγούμενα φάρμακα  οι φοιτητές θα τα προμηθεύονται από όλα τα φαρμακεία και 
προσκομίζοντας τα παραστατικά θα τους επιστρέφεται το 75% από τον προϋπολογισμό 
του Τ.Ε.Ι./Θ. 

7. Για οδοντιατρικές εργασίες οι φοιτητές, θα απευθύνονται σε ιδιώτη γιατρό συμβεβλημένο 
με το Δημόσιο, αν υπάρχει,  ή σε ιδιώτη γιατρό. Οι οδοντιατρικές εργασίες θα γράφονται 
στο Σ.Β.Π. και θα θεωρούνται από ελεγκτές του  Π.Ε.Δ.Υ.,  για να καταβληθεί από το 
Τ.Ε.Ι./Θ στο δικαιούχο φοιτητή η αποζημίωση που καταβάλλεται και στους Δημοσίους 
υπαλλήλους (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), προσκομίζοντας την απόδειξη πληρωμής μαζί με τα 
υπόλοιπα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του ΤΕΙ/Θ. 

 
 
 
 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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 Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας 

 Ενιαίο Μητρώο Φοιτητών 
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