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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0964/2010 του A. d’A., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων περιγράφει τα προβλήματα που αντιμετώπισε ένας βούλγαρος σπουδαστής στην 
προσπάθειά του να αποκτήσει ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας για την κάλυψη δαπανών 
υγειονομικής περίθαλψης που ενδέχεται να προκύψουν στην Ιταλία. Αφού παραπέμφθηκε 
από τον Άννα στον Καϊάφα από τις διάφορες δημοτικές αρχές, στις οποίες απευθύνθηκε για 
την εγγραφή του στα ιταλικά μητρώα, και αφού έλαβε ανακριβείς πληροφορίες, ο αναφέρων 
–που επισημαίνει ότι γνωρίζει και άλλες παρεμφερείς υποθέσεις– υπέβαλε ερωτήματα προς 
την Επιτροπή (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας Ευκαιριών) και 
ανακάλυψε ότι η Επιτροπή είχε τερματίσει τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ιταλίας 
για μη αναγνώριση της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης υγείας, αναφέροντας ότι οι ιταλικές 
αρχές είχαν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση του εθνικού δικαίου τους προς 
τη συναφή ευρωπαϊκή νομοθεσία (οδηγία 2004/38/ΕΚ). Ο αναφέρων υποστηρίζει, ωστόσο, 
ότι οι ιταλικές αρχές εξακολουθούν στην πραγματικότητα να μην συμμορφώνονται με τους 
κανόνες και ζητεί, κατά συνέπεια, να κινηθούν εκ νέου οι διαδικασίες επί παραβάσει, 
επικαλούμενος, εν προκειμένω, την απάντηση του Επιτρόπου κ. Barrot στη γραπτή ερώτηση 
E-2909/2008 που υπέβαλε η κ. Angelilli.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Νοεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).



PE460.722v02-00 2/4 CM\896375EL.doc

EL

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Μαρτίου 2011.

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τις πρακτικές που ασκούν οι ιταλικές δημοτικές αρχές στην 
περίπτωση ενός βούλγαρου σπουδαστή. Ο αναφέρων έχει ήδη υποβάλει ατομική καταγγελία 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συγκεκριμένη υπόθεση, την οποία διερευνά επί του 
παρόντος η Επιτροπή σε συνεργασία με τις ιταλικές αρχές. Ο αναφέρων επικαλείται και 
άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, αλλά η Επιτροπή έχει λάβει στοιχεία μόνον σε σχέση με τη 
συγκεκριμένη καταγγελία.

Ο καταγγέλλων περιγράφει την πρακτική που ακολουθούν οι δημοτικές αρχές όταν ένας 
σπουδαστής απευθύνεται σε αυτές προκειμένου να εγγραφεί ως κάτοικος στα δημοτικά 
μητρώα. Σύμφωνα με το άρθρο 7, στοιχείο β), της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, οι αρχές απαιτούν 
την προσκόμιση δικαιολογητικών, από τα οποία να προκύπτει ότι διαθέτει πλήρη 
ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας στην Ιταλία.

Το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 προβλέπει ότι ο ασφαλισμένος που 
διαμένει σε κράτος μέλος άλλο από το αρμόδιο, δικαιούται τις παροχές σε είδος που 
καθίστανται ιατρικά αναγκαίες κατά τη διάρκεια της διαμονής του σε άλλο κράτος μέλος. Η
ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας («ΕΚΑΥ») συνιστά τεκμήριο ότι ο κάτοχος διαθέτει 
ασφάλιση υγείας στο κράτος μέλος καταγωγής του και δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματα 
που του αναγνωρίζονται από το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004.

Σε περίπτωση που ένας σπουδαστής σκοπεύει να επιστρέψει στο κράτος καταγωγής του μετά 
την ολοκλήρωση των σπουδών του και το μόνιμο κέντρο των συμφερόντων του εξακολουθεί 
να βρίσκεται στο κράτος έκδοσης της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης υγείας του, διατηρεί το 
δικαίωμα να χρησιμοποιεί την εν λόγω κάρτα στο κράτος στο οποίο σπουδάζει. Η ευρωπαϊκή 
κάρτα ασφάλισης υγείας παρέχει στον σπουδαστή και τα μέλη της οικογένειάς του το 
δικαίωμα να λαμβάνουν όλες τις αναγκαίες ιατρικές φροντίδες στην Ιταλία και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να θεωρείται τεκμήριο πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης ασθενείας κατά την έννοια της 
οδηγίας 2004/38/ΕΚ.

Το δικαίωμα των σπουδαστών να χρησιμοποιούν την ΕΚΑΥ ως τεκμήριο πλήρους 
ασφαλιστικής κάλυψης ασθενείας διευκρινίζεται στην παράγραφο 2.3.2 της ανακοίνωσης της 
Επιτροπής του 2009 με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές για την καλύτερη ενσωμάτωση και 
εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ» (COM(2009) 313 τελικό):
«Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας προσφέρει αυτήν την πλήρη κάλυψη όταν ο εν 
λόγω πολίτης της ΕΕ δεν μεταφέρει τη διαμονή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1408/71 στο κράτος μέλος υποδοχής και έχει την πρόσθεση να επιστρέψει, π.χ. σπουδές 
ή απόσπαση σε άλλο κράτος μέλος».

Ο αναφέρων ορθώς υποστηρίζει ότι η Επιτροπή έχει περατώσει διαδικασία επί παραβάσει 
που είχε κινήσει κατά της Ιταλίας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η Επιτροπή κίνησε 
διαδικασία επί παραβάσει το 2008 λόγω των καταγγελιών που έλαβε (και πάλι από τον 
αναφέροντα), σύμφωνα με τις οποίες οι ιταλικές δημοτικές αρχές δεν αποδέχονται την 
ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας ως απόδειξη πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης ασθενείας 
στην περίπτωση των σπουδαστών. Εν συνεχεία, η Επιτροπή προέβη σε συζητήσεις με τις 
ιταλικές αρχές, οι οποίες συμφώνησαν να τροποποιήσουν τον τρόπο εφαρμογής του άρθρου 
7, στοιχείο β), της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, ούτως ώστε να συνάδει με τους όρους της 
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ανακοίνωσης της Επιτροπής του 2009 (βλ. άνωθι). Τούτο πραγματοποιήθηκε διά της έκδοσης 
της διοικητικής εγκυκλίου αριθ. 18/2009 από το ιταλικό Υπουργείο Εσωτερικών. Μετά την 
έκδοση της εν λόγω εγκυκλίου, η Επιτροπή περάτωσε τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της 
Ιταλίας το 2009.

Η Επιτροπή απηύθυνε στις ιταλικές αρχές επιστολή, με την οποία τους ζητεί να διερευνήσουν 
την καταγγελία που υπέβαλε ο αναφέρων εξ ονόματος του βούλγαρου σπουδαστή.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (REV), που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 
2012.

Ο αναφέρων, στις συμπληρωματικές πληροφορίες που προσκόμισε, δηλώνει ότι πολλοί 
επικοινώνησαν μαζί του σχετικά με το αντικείμενο της αναφοράς του, ο ίδιος όμως συνεχίζει 
να επικεντρώνει την αναφορά του στην υπόθεση ενός βούλγαρου σπουδαστή στον οποίον δεν 
επιτράπηκε η εγγραφή στο μητρώο κατοικίας της Πίζα με τη χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτας 
Ασφάλισης Υγείας («ΕΚΑΥ»). Η Επιτροπή συνέστησε στις ιταλικές αρχές το 2011 να 
διερευνήσουν το αίτημα του αναφέροντος. Ως απάντηση, το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας 
υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών είχε υιοθετήσει το 2009 μια νέα εγκύκλιο με την
οποία καθίσταται σαφές ότι οι σπουδαστές που είχαν την πρόθεση να επιστρέψουν στο 
κράτος καταγωγής τους, είχαν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την Ευρωπαϊκή Κάρτα 
Ασφάλισής Υγείας για την κάλυψη δαπανών υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους στην Ιταλία. Το Υπουργείο Υγείας αναγνώρισε σιωπηρά ότι ίσως οι 
πληροφορίες όσον αφορά την αλλαγή πρακτικής ήταν ελλιπείς. Ως εκ τούτου, δεσμεύτηκε να 
διοργανώσει και νέα ενημερωτική εκστρατεία και υπέδειξε σε όλα τα αρμόδια ιδρύματα 
υγειονομικής περίθαλψης ότι οφείλουν να παρέχουν πλήρη υγειονομική περίθαλψη σε 
φοιτητές της ΕΕ κατόχους της ΕΚΑΥ καθιστώντας σαφές ότι η συγκεκριμένη περίθαλψη 
μπορεί να ισχύσει για περιόδους άνω των 3 μηνών. Το ιταλικό υπουργείο απηύθυνε επίσης 
επιστολή στο ίδρυμα υγειονομικής περίθαλψης της Πίζα για να λάβει απάντηση από τον 
φορέα στην Πίζα σχετικά με την εν λόγω αναφορά.

Στο σημείο της αναφοράς όπου γίνεται μνεία για τον εν λόγω σπουδαστή, ασφαλισμένο μεν
στη Βουλγαρία, αλλά στον οποίον δεν επιτράπηκε πρόσβαση στο σύστημα υγειονομικής 
περίθαλψης του ιταλικού κράτους με αποτέλεσμα να υποχρεωθεί να πληρώσει ο ίδιος για 
όλες τις εξετάσεις και ιατρικές επισκέψεις, το ιταλικό Υπουργείο Υγείας τόνισε ότι η άρνηση
εγγραφής στο ιταλικό δημοτολόγιο δεν έχει καμία σχέση με το δικαίωμα ενός ασφαλισμένου 
προσώπου να λαμβάνει, προσκομίζοντας την κάρτα ΕΚΑΥ, κάθε απαιτούμενη υγειονομική 
περίθαλψη. Η απουσία σαφών τεκμηρίων για τη δικαιολόγηση των δαπανών που συνδέονται 
με «ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις» δεν κατέστησε δυνατό στο υπουργείο να διερευνήσει
περαιτέρω τον ισχυρισμό σχετικά με την άρνηση σε ασφαλισμένο να απολαύει των 
δικαιωμάτων που του παρέχει η κάρτα ΕΚΑΥ.

Στο δεύτερο μέρος των συμπληρωματικών πληροφοριών που υπέβαλε ο αναφέρων, το κύριο 
στοιχείο αφορά το γεγονός ότι η διοικητική εγκύκλιος του υπουργείου εσωτερικών της
Ιταλίας («εγκύκλιος 18/2009») αναφέρεται σε ένα προσωρινό μητρώο πληθυσμού. Ο
αναφέρων καταγγέλλει ότι οι σπουδαστές που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την ΕΚΑΥ
τους πρέπει να εγγραφούν σ’  αυτό το προσωρινό μητρώο και, ως εκ τούτου, στερούνται
ορισμένων δικαιωμάτων τα οποία απολαμβάνουν τα πρόσωπα που έχουν καταχωρηθεί ως 
μόνιμοι κάτοικοι.
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Η εγκύκλιος 18/2009 αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής στην
ανακοίνωσή της σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ (COM (2009) 313), 
σύμφωνα με την οποία η ΕΚΑΥ θεωρείται έγκυρο μέσο για την κάλυψη ασθενειών σε 
περίπτωση προσωρινής διαμονής όπου ο πολίτη της ΕΕ διατηρεί τη συνήθη διαμονή του στο 
κράτος που εξέδωσε την ΕΚΑΥ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 18/2009, οι ιταλικές αρχές εφαρμόζουν ένα διαφορετικό είδος 
μητρώου για την καταχώρηση των πολιτών της ΕΕ, σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/EΚ, για 
τα πρόσωπα εκείνα που διατηρούν το κέντρο συμφερόντων τους στο κράτος που εκδίδει την 
ΕΚΑΥ. Κατά την άποψη της Επιτροπής, συνιστά νόμιμη διαδικασία των κρατών μελών να 
καταχωρούν τα προσωπικά στοιχεία των προσώπων που διαμένουν έστω και προσωρινά
εντός της επικράτειάς τους (π.χ. των σπουδαστών), για να διασφαλίζεται ότι και οι τελευταίοι 
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 7, παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ. Πράγματι, 
τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται να χρησιμοποιούν την ΕΚΑΥ ως μέσο πλήρους ασφαλιστικής
κάλυψης ασθένειας για τους σκοπούς των άρθρων 7, παράγραφος 1 και 8, παράγραφος 3 της
οδηγίας 2004/38/ΕΚ, όταν δεν αλλάζουν τη «συνήθη διαμονή» τους, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 883/2004. Κατά συνέπεια, βρίσκονται σε διαφορετική θέση σε σύγκριση με τους
πολίτες της ΕΕ, οι οποίοι μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό την επ' αόριστον 
διαμονή τους σε αυτό. Οι τελευταίοι οφείλουν να έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη
ασθένειας - διαφορετική από την ΕΚΑΥ- προκειμένου να συμμορφώνονται με τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 7, παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ.

Όσον αφορά τα εκλογικά δικαιώματα, ο πολίτης της ΕΕ που μεταβαίνει σε άλλο κράτος
μέλος δικαιούται να ασκήσει τα εκλογικά του δικαιώματα στις ευρωπαϊκές και τοπικές
εκλογές μόνο εφόσον διαμένει σε αυτό, εφόσον δηλαδή έχει καταχωρηθεί από τις αρχές του 
κράτους μέλους υποδοχής ως κάτοικος σε αυτό. Η νομοθεσία της Ιταλίας (άρθρο 3 του
Κανονισμού 223/1989) ορίζει ότι ένα άτομο λογίζεται ως κάτοικος κράτους μέλους μόνο
εφόσον διατηρεί τη συνήθη διαμονή του εντός του οικείου δήμου.

Συμπέρασμα

Σύμφωνα με την Επιτροπή, δεν υπάρχουν τεκμήρια που αποδεικνύουν ότι η ΕΚΑΥ του
βούλγαρου σπουδαστή δεν έγινε δεκτή όταν αυτός αίτησε υγειονομική περίθαλψη. Επιπλέον, 
η χρήση ενός διαφορετικού μητρώου για τα πρόσωπα αυτά δεν φαίνεται να περιορίζει το 
δικαίωμά τους ελεύθερης κυκλοφορίας.


