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Θέμα: Αναφορά 0153/2013 του G.B., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με διοικητικά
προβλήματα που συνδέονται με την κάρτα ασφάλισης ασθενείας στην 
περιφέρεια της Εμίλια-Ρομάνια

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ιταλικής ιθαγένειας, που διαμένει τώρα στην Ισπανία, συνοψίζει εν συντομία τα 
προβλήματα που είχε με τις περιφερειακές αρχές της Εμίλια-Ρομάνια σε σχέση με την έκδοση 
της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας. Του παρασχέθηκε μόνο ένα προσωρινό 
πιστοποιητικό στην ιταλική γλώσσα, το οποίο προφανώς του είναι άχρηστο, και θεωρεί ότι 
έχει δικαίωμα να λάβει Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας όπως κάθε άλλος 
Ευρωπαίος πολίτης. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) πιστοποιεί το δικαίωμα του 
ασφαλισμένου στο πλαίσιο του δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας ενός κράτους 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) να 
λάβετε οποιαδήποτε αναγκαία ιατρική περίθαλψη για ιατρικούς λόγους κατά τη διάρκεια
προσωρινής διαμονής σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ, λαμβάνοντας υπόψη το
χαρακτήρα των παροχών και την αναμενόμενη διάρκεια της παραμονής. Αποτελεί απόδειξη
ότι ένα άτομο είναι "ασφαλισμένος" κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 
για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και παρέχει στον κάτοχο 
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δικαίωμα να αντιμετωπίζεται ισότιμα με τα άλλα άτομα που είναι ασφαλισμένα στο σύστημα
δημόσιας υγείας του κράτους προσωρινής διαμονής.

Για να είναι επιλέξιμος για μια κάρτα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καλύπτεται από ένα 
κρατικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία. Οι πολίτες μπορούν να 
αποκτήσουν την ΕΚΑΑ, επικοινωνώντας με το φορέα ασφάλισης ασθενείας του κράτους 
μέλους στο οποίο είναι ασφαλισμένοι. Με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, 
στην Ιταλία η ΕΚΑΑ κατ 'αρχήν εκδίδεται αυτομάτως για όλους τους εκεί ασφαλισμένους, 
όπως αναγράφεται στο πίσω μέρος της εθνικής κάρτας υγείας1 . Δεδομένου ωστόσο ότι ο 
αναφέρων διαμένει στην Ισπανία, πρέπει κατ' αρχήν να διευκρινιστεί ποια χώρα είναι 
υπεύθυνη για την κοινωνική του ασφάλιση, δεδομένου ότι ανάλογα με την οικονομική του 
κατάσταση, υφίσταται ενδεχόμενο η Ισπανία να είναι υπεύθυνη για τα επιδόματα ασθενείας 
του και για την έκδοση της ΕΚΑΑ για τον ίδιο. Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης αξιολογούν 
βάσει της νομοθεσίας ποιας χώρας καλύπτεται ο πολίτης, ενώ η εκτίμηση αυτή γίνεται 
σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ που ορίζονται στον κανονισμό 883/2004/ΕΚ2. 

Ένα επιπλέον ζήτημα που εγείρει ο αναφέρων είναι ότι έχει την εντύπωση ότι το προσωρινό 
πιστοποιητικό στα ιταλικά δεν έχει καμία χρησιμότητα γι 'αυτόν και θεωρεί ότι δεν 
αναγνωρίζεται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, 
σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, το προσωρινό πιστοποιητικό είναι έγγραφο ισοδύναμης 
αξίας με την ΕΚΑΑ. Αντικαθιστά την ΕΚΑΑ στην περίπτωση που ο κάτοχός της τη χάσει ή 
την ξεχάσει, ή αν ο ασφαλιστικός φορέας δεν είναι σε θέση να χορηγήσει στον αιτούντα 
ΕΚΑΑ πριν από την αναχώρησή του από τη χώρα. Ελλείψει περαιτέρω λεπτομερειών, το 
γεγονός ότι οι ιταλικές αρχές εξέδωσαν προσωρινό πιστοποιητικό στα ιταλικά δεν συνιστά 
παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ. 

Συμπέρασμα

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω η Επιτροπή θεωρεί ότι οι πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων
δεν στοιχειοθετούν παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ και ιδιαίτερα του κανονισμού 
883/2004/ΕΚ για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. 

Ο αναφέρων έχει το δικαίωμα να αποκτήσει Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας
(ΕΚΑΑ) από τα ιδρύματα κοινωνικής ασφάλισης του κράτους μέλους στα οποία είναι 
εγγεγραμμένος. Μπορεί να είναι σκόπιμο να διευκρινίσει ο αναφέρων με τις αρχές εάν
εξακολουθεί να καλύπτεται από την ιταλική ασφάλιση υγείας, ή εάν ανήκει στο σύστημα της 
χώρας διαμονής του, δηλαδή την Ισπανία. Επιπλέον, δεδομένου ότι το προσωρινό 
πιστοποιητικό αντικατάστασης (ΠΠΑ) είναι ισοδύναμο με την ΕΚΑΑ, το γεγονός ότι οι
αρχές εκδίδουν τέτοιου είδους έγγραφο στην εθνική τους γλώσσα δεν συνιστά παραβίαση της 
νομοθεσίας της ΕΕ.

                                               
1 Βλ. ιστοσελίδα DG EMPL 'Πώς αναγνωρίζεται η ΕΚΑΑ;':
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=en&albumId=32
2 Για μια γενική εικόνα βλ. ιστοσελίδα DG EMPL http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=851&langId=en και 
τη Δικτυακή Πύλη 'Η Ευρώπη σας': http://europa.eu/youreurope/citizens/health/when-living-abroad/health-
insurance-cover/index_en.htm


