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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0474/2010, της A.S., ρουμανικής (;) ιθαγένειας, σχετικά με ένα 
καλύτερο και πιο ομοιόμορφο καθεστώς για την έκδοση κάρτας ασφάλισης 
ασθένειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, η οποία διαμένει στη Γερμανία, επισημαίνει ότι η μητέρα της, που ζει στη 
Ρουμανία, την επισκέπτεται κάθε χρόνο για περίοδο τριών μηνών. Πριν από την αναχώρησή 
της, η μητέρα της υποχρεούται να καταθέσει αίτηση στη Ρουμανία για την έκδοση κάρτας 
ασφάλισης ασθένειας με ισχύ για έξι μήνες, και για τον σκοπό αυτόν οφείλει να υποβάλει 
πολυσέλιδα έγγραφα και να ταξιδέψει 200 χιλιόμετρα. Όταν η μητέρα της αναφέρουσας 
πραγματοποίησε κατ’ εξαίρεση δύο επισκέψεις στη Γερμανία μέσα σε έναν χρόνο, δεν 
μπόρεσε να εξασφαλίσει νέα κάρτα εκ των προτέρων, παρά το γεγονός ότι η κάρτα που ήδη 
διέθετε θα έληγε κατά την απουσία της, δεδομένου ότι εξακολουθούσε να ισχύει κατά τον 
χρόνο υποβολής της αίτησης. Η μητέρα της αναφέρουσας αρρώστησε στη Γερμανία τρεις 
ημέρες μετά τη λήξη της κάρτας της. Δεδομένου ότι η κάρτα δεν ίσχυε πλέον, έπρεπε η ίδια η 
αναφέρουσα να καλύψει τα ιατρικά έξοδα της μητέρας της στη Γερμανία. Η αίτηση για νέα 
κάρτα που απεστάλη ταχυδρομικώς στις ρουμανικές αρχές δεν έγινε δεκτή, καθώς οι 
αιτούντες απαιτείται να παραλαμβάνουν την κάρτα τους αυτοπροσώπως. Ωστόσο, η 
αναφέρουσα υποστηρίζει ότι οι ρουμανικές αρχές είχαν νομική υποχρέωση να εκδώσουν νέα 
κάρτα. Ζητεί ως εκ τούτου την καθιέρωση σαφών και ενιαίων κανόνων για την έκδοση 
κάρτας ασφάλισης ασθένειας σε ολόκληρη την ΕΕ, χωρίς την ανάγκη υποβολής πολυσέλιδων 
εγγράφων κάθε χρόνο. Επιπλέον, η κάρτα πρέπει να ισχύει επί μονίμου βάσεως για τους 
συνταξιούχους και η έκδοσή της πρέπει να γίνεται με αποκεντρωμένο τρόπο, ούτως ώστε να 
μην απαιτούνται ταξίδια μεγάλης διάρκειας για την παραλαβή της.

2. Παραδεκτό
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Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Σεπτεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου 2010.

Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας (ΕΚΑΑ) είναι ένα φορητό έγγραφο το οποίο 
πιστοποιεί το δικαίωμα ενός προσώπου σε παροχές περίθαλψης κατά τη διάρκεια διαμονής 
του στο εξωτερικό, όταν το πρόσωπο αυτό καλύπτεται από το σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης του οικείου κράτους. Μολαταύτα, στο πλαίσιο ταξιδίων στην ΕΕ των 27, στον 
ΕΟΧ και στην Ελβετία, το δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη με τους 
υπηκόους των αντίστοιχων κρατών ισχύει ανεξαρτήτως της κάρτας. 

Κατά συνέπεια, το γεγονός ότι ένα πρόσωπο δεν έχει στην κατοχή του έγκυρη ΕΚΑΑ κατά τη 
διάρκεια διαμονής του στο εξωτερικό δεν συνεπάγεται και στέρηση του δικαιώματός του σε 
τυχόν παροχές περίθαλψης οι οποίες καθίστανται αναγκαίες για ιατρικούς λόγους. Όπως 
συμβαίνει και στην περίπτωση άλλων φορητών εγγράφων, η ΕΚΑΑ δεν θεμελιώνει 
δικαιώματα, αλλά τα αποδεικνύει. Παρ’ όλα αυτά, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι οι 
δαπάνες θα αποδοθούν υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που θα ίσχυαν εάν ο ασθενής ήταν 
σε θέση να επιδείξει την ΕΚΑΑ. Ο ιατρός ή το νοσοκομείο ενδέχεται να ζητήσει από τον 
ασθενή την προκαταβολή, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, των δαπανών, απαίτηση που δεν ισχύει 
για πρόσωπα που είναι ασφαλισμένα στο ίδιο κράτος μέλος.

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, θα πρέπει να εκδίδεται ένα προσωρινό πιστοποιητικό 
αντικατάστασης περιορισμένης διάρκειας ισχύος. «Εξαιρετικές περιστάσεις» δύνανται να 
θεωρηθούν η κλοπή ή απώλεια της ΕΚΑΑ ή η αναχώρηση εντός τόσο σύντομου χρονικού 
διαστήματος, ώστε να καθίσταται ανέφικτη η έκδοση της ΕΚΑΑ. Η αίτηση για τη χορήγηση 
προσωρινού πιστοποιητικού αντικατάστασης μπορεί να γίνει είτε από τον ασφαλισμένο είτε 
από τον φορέα του κράτους διαμονής.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος ασθενής επωμίζεται ο ίδιος, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, τις 
δαπάνες της ιατρικής του περίθαλψης, δύναται να υποβάλει αίτηση απόδοσης δαπανών στον 
αρμόδιο φορέα του τόπου διαμονής. Εάν η νομοθεσία που εφαρμόζει ο εν λόγω φορέας 
προβλέπει την απόδοση αυτών των δαπανών στους ασφαλισμένους, θα αποδώσει απευθείας 
στον ασφαλισμένο το ποσό των δαπανών που αντιστοιχούν στις παροχές περίθαλψης που 
ελήφθησαν, σύμφωνα με τα ποσοστά απόδοσης που καθορίζονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία. Εάν ο ασφαλισμένος δεν υποβάλει σχετική αίτηση απόδοσης δαπανών, ο 
αρμόδιος φορέας θα τον αποζημιώσει σύμφωνα με τα ποσοστά απόδοσης που εφαρμόζει ο 
φορέας του τόπου διαμονής (ή, εναλλακτικώς, το ποσό που θα αποδιδόταν στον τελευταίο, 
βάσει των πραγματικών δαπανών). 

Όσον αφορά τις διαδικασίες έκδοσης της ΕΚΑΑ, στο παρόν στάδιο, δεν υπάρχει κοινή 
προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ και εναπόκειται στο κράτος μέλος έκδοσης να καθορίσει τους 
κανόνες σχετικά με την έκδοση της ΕΚΑΑ. Ομοίως, οι φορείς των κρατών μελών καθορίζουν 
τη διάρκεια ισχύος των καρτών που εκδίδουν. Στην Ρουμανία, η ΕΚΑΑ εκδίδεται με ενιαία 
διάρκεια ισχύος για όλους τους ασφαλισμένους – 6 μήνες. 

Τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει ότι η διάρκεια ισχύος της ΕΚΑΑ θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη την προβλεπόμενη διάρκεια του δικαιώματος του ασφαλισμένου, ούτως ώστε, σε 
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περίπτωση που ένα πρόσωπο παύει να δικαιούται παροχές ασθένειας σε είδος από ένα κράτος 
μέλος και καθίσταται δικαιούχο παροχών σε είδος για λογαριασμό ενός άλλου κράτους 
μέλους, θα αποφεύγεται αυτός/αυτή να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την ευρωπαϊκή κάρτα 
ασφάλισης ασθένειας που εκδόθηκε στο πρώτο κράτος μέλος πέρα από την ημερομηνία μετά 
την οποία δεν δικαιούται πλέον παροχές σε είδος από το εν λόγω κράτος. 

Ενδέχεται επίσης το αρμόδιο κράτος μέλος να είναι διαφορετικό στην περίπτωση 
συνταξιούχων που λαμβάνουν συνταξιοδοτικές παροχές από περισσότερα του ενός κράτη 
μέλη και αλλάζουν χώρα διαμονής. 

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει μηχανισμός ελέγχου της ισχύος του δικαιώματος ενός 
προσώπου. Συνεπεία τούτου, ορισμένα κράτη μέλη εκδίδουν κάρτες με πολύ περιορισμένη 
διάρκεια ισχύος. Η Επιτροπή έχει επίγνωση των επιπτώσεων αυτής της πολύ σύντομης 
διάρκειας ισχύος της ΕΚΑΑ για τα ενεχόμενα άτομα. Διεξάγεται επί του παρόντος σχετική 
συζήτηση στους κόλπους της Διοικητικής Επιτροπής για τον Συντονισμό των Συστημάτων 
Κοινωνικής Ασφάλειας, και τα πιθανά σενάρια για την αντιμετώπιση αυτού του περιορισμού 
θα εξετασθούν στο πλαίσιο του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών για την 
κοινωνική ασφάλιση (EESSI), η ανάπτυξη του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη επί του παρόντος. 

Όσον αφορά τη διαδικασία έκδοσης της ΕΚΑΑ, η Επιτροπή επικοινώνησε με τις ρουμανικές 
αρχές, οι οποίες δήλωσαν ότι, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας της Ρουμανίας, ένα πρόσωπο 
που είναι ασφαλισμένο σε ρουμανικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ασθενείας δύναται να 
υποβάλει αίτηση χορήγησης ΕΚΑΑ στον ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο υπάγεται, είτε 
αυτοπροσώπως είτε μέσω συμβατικού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για την υποβολή 
αίτησης χορήγησης της κάρτας ασφάλισης απαιτείται η συμπλήρωση ενός τυποποιημένου 
εντύπου αίτησης, το οποίο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του εθνικού οργανισμού ασφάλισης 
υγείας, στους ασφαλιστικούς οργανισμούς υγείας σε επίπεδο επαρχιών ή στο παράρτημα 1 
των τεχνικών χαρακτηριστικών που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 559/2006 απόφαση του 
προέδρου του εθνικού οργανισμού ασφάλισης υγείας, όπως τροποποιήθηκε.

Συμπεράσματα

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειας, ο ασφαλισμένος δικαιούται να ζητήσει την απόδοση δαπανών υγείας που 
επωμίσθηκε στο εξωτερικό, ακόμα και αν το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν είχε στην κατοχή 
του την ΕΚΑΑ κατά την ημερομηνία παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Η σχετική αίτηση 
μπορεί να υποβληθεί είτε στο κράτος μέλος διαμονής είτε στο οικείο κράτος προέλευσης του 
προσώπου. Η απόδοση των δαπανών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ποσοστά απόδοσης 
που εφαρμόζει ο φορέας του τόπου διαμονής (ή, εναλλακτικώς, το ποσό που θα αποδιδόταν 
στον τελευταίο, βάσει των πραγματικών δαπανών).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχαν οι ρουμανικές αρχές, η αίτηση χορήγησης ΕΚΑΑ 
μπορεί να υποβληθεί είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω συμβατικού ή ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Η Επιτροπή δεν γνωρίζει όλους τους λόγους άρνησης έκδοσης ΕΚΑΑ στην 
προκειμένη περίπτωση. Ωστόσο, η Επιτροπή είναι διατεθειμένη να διερευνήσει περαιτέρω 
την εν λόγω άρνηση εφόσον λάβει πρόσθετες πληροφορίες από την αναφέρουσα. 

Τέλος, ελλείψει μηχανισμού ελέγχου της ισχύος του δικαιώματος ενός προσώπου, οι φορείς 
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των κρατών μελών καθορίζουν τη διάρκεια ισχύος των καρτών που εκδίδουν. Ακόμα δε και 
στην περίπτωση των συνταξιούχων, το δικαίωμα παροχών ενδέχεται να μεταβάλλεται εάν ο 
συνταξιούχος λαμβάνει συνταξιοδοτικές παροχές από περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Στο 
παρόν στάδιο, δεν υπάρχει νομική βάση που να επιτρέπει στην Επιτροπή να ζητήσει από τα 
κράτη μέλη την έκδοση ΕΚΑΑ μόνιμης ισχύος.


