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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΕΚΑΑ) 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Σε συνέχεια της αίτησης που υποβάλατε προς το Πανεπιστήμιο Πατρών, σας χορηγείται η Ευρωπαϊκή 

Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ).  

Ως κάτοχος της ΕΚΑΑ, για τη σωστή και νόμιμη χρήση της, πρέπει να γνωρίζετε τις παρακάτω 

χρήσιμες πληροφορίες: 

 Κατά την παραλαβή της ΕΚΑΑ ελέγξτε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία είναι σωστά. Σε 

περίπτωση λάθους/σφάλματος ενημερώσετε άμεσα το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Φοιτητικής 

Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών. Εάν τα στοιχεία σας είναι σωστά υπογράψετε στο πλαίσιο 

στην πίσω πλευρά της κάρτας. Η κάρτα σας είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί. Προσοχή: Εάν μέχρι τη 

λήξη της ΕΚΑΑ αλλάξουν κάποια από τα προσωπικά ή ασφαλιστικά σας στοιχεία, πρέπει να 

ενημερώσετε άμεσα την Υπηρεσία μας. 

 

 Από την 1η Ιουνίου 2004 η ΕΚΑΑ αποτελεί το επίσημο κοινοτικό πιστοποιητικό του ασφαλιστικού 

σας δικαιώματος, προκειμένου να λάβετε σε βάρος του Ασφαλιστικού σας Φορέα παροχές ασθένειας 

σε είδος (ιατροφαρμακευτική ή νοσοκομειακή περίθαλψη) κατά τη διάρκεια της προσωρινής διαμονής 

σας σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη Νορβηγία, στην Ισλανδία, στο 

Λιχτενστάιν και στην Ελβετία. Μέχρι την ημερομηνία λήξης της η ΕΚΑΑ ισχύει για πολλά ταξίδια. 

 

 Η ΕΚΑΑ αντικαθιστά τα κοινοτικά έντυπα Ε111-Ε128 που μέχρι τώρα εκδίδονταν για τουρισμό, 

εργασία ή σπουδές. Είναι αυστηρά προσωπική, αλλά δεν έχει φωτογραφία, γι’ αυτό και για την 

ταυτοποίηση του κατόχου απαιτείται άλλο επίσημο ελληνικό έγγραφο με φωτογραφία (π.χ. 

διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα (εφόσον το όνομά σας αναγράφεται και στα λατινικά), ή 

ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγησης). 

 

 Χρειάζεται να έχετε την κάρτα πάντοτε μαζί σας, προκειμένου  να μπορείτε να επισκεφθείτε 

απευθείας κάθε υγειονομική μονάδα (γιατρό ή νοσοκομείο) του συστήματος υγείας του κράτους όπου 

διαμένετε προσωρινά. Με την επίδειξή της (ή την υποβολή φωτοτυπίας της), σας παρέχονται οι 

υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που απαιτεί η κατάσταση της υγείας σας. 

 

 Η ΕΚΑΑ δεν καλύπτει πλέον μόνο το επείγον περιστατικό, αλλά κάθε περιστατικό που θα κρίνει 

ως αναγκαίο ο γιατρός ή το νοσοκομείο που θα επισκεφθείτε, αφού συνεκτιμηθεί το είδος της 

περίθαλψης που χρειάζεστε και η διάρκεια της διαμονής σας στο κράτος αυτό, την οποία και θα σας 

ζητηθεί να αποδείξετε με κάποιο έγγραφο (ακόμη και με το εισιτήριο επιστροφής σας στην Ελλάδα ή 

με δήλωσή σας). 
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 Ο κάτοχος της ΕΚΑΑ δικαιούται κατά την προσωρινή παραμονή του σε άλλο κράτος μέλος την 

ανάληψη της επιβάρυνσης των ιατρικών φροντίδων που του παρέχονται κάτω από τις ίδιες 

προϋποθέσεις με εκείνες που προβλέπονται από τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους για τους 

δικούς του ασφαλισμένους.  

 

 Η ΕΚΑΑ δεν ισχύει για προγραμματισμένη θεραπεία (ιατρικό ταξίδι), για την οποία απαιτείται 

έγκριση του Ασφαλιστικού Φορέα και εξακολουθεί, όπως μέχρι τώρα, να είναι απαραίτητο το 

κοινοτικό έντυπο Ε112. Επίσης, η κάρτα ΕΚΑΑ δεν ισχύει για επίσκεψη σε ιδιωτικό νοσοκομείο 

ή ιδιώτη γιατρό, που εργάζονται εκτός του συστήματος ασφάλισης ασθένειας του κράτους-μέλους 

διαμονής σας.  

 

  Σε περίπτωση απώλειας/κλοπής της ΕΚΑΑ καθώς και σε περίπτωση καταστροφής των 

αναγραφόμενων στην κάρτα προσωπικών ή ασφαλιστικών σας στοιχείων, μπορείτε να αποστείλετε 

μέσω email dfm@upatras.gr στην Υπηρεσία μας, εξηγώντας τους λόγους, συμπληρωμένη την 

ηλεκτρονική αίτηση έκδοσης ΕΚΑΑ που διατίθεται στον σύνδεσμο 

https://www.upatras.gr/foitites/foititiki-merimna/ygeionomiki-perithalpsi/ ,  προκειμένου να εκδοθεί 

νέα ΕΚΑΑ ή Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) της ΕΚΑΑ, ανάλογα με τον αρχικό 

χρόνο λήξης της κάρτας σας.  

Το ΠΠΑ έχει την ίδια χρήση με την ΕΚΑΑ, αλλά ισχύει μόνον για τη διάρκεια της προσωρινής 

διαμονής. 
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