ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΕΚΑΑ)
Σκοπός Πληροφοριακού Εντύπου

Η κάρτα που διευκολύνει τις μετακινήσεις των πολιτών στην Ευρώπη

λαμβανομένης υπόψη της διάρκειας παραμονής του και το
χαρακτήρα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σκοπός του εντύπου αυτού είναι η ενημέρωση του πολίτη και η
παροχή γενικών πληροφοριών για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης
Ασθένειας (ΕΚΑΑ).

ζητήσετε από το Υπουργείο Υγείας ή το πλησιέστερο Νοσοκομείο.
Μια μόνο αίτηση είναι αρκετή για σας και την οικογένειά σας.

Για παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με την ΕΚΑΑ σας, θα
πρέπει να απευθυνθείτε σε κρατικά ή συμβεβλημένα με το σύστημα
υγείας της χώρας επίσκεψής σας ιατρικά ιδρύματα. Μαζί με την
κάρτα σας, πιθανόν να σας ζητηθεί να παρουσιάσετε κι άλλα
αποδεικτικά της ταυτότητάς σας π.χ. διαβατήριο ή πολιτική
ταυτότητα.

Δικαίωμα για την ιατρικά αναγκαία περίθαλψη σε χώρα κράτοςμέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ.
Η ΕΚΑΑ σας εξασφαλίζει το δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης στην περίπτωση προσωρινής επίσκεψής σας σε χώρα
κράτος- μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ.
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Η κάρτα θα εισαχθεί στην Κύπρο με ισχύ από την 1
Ιανουαρίου 2006. Με αυτή θα σας παραχωρηθεί η ιατρικά
αναγκαία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αν, κατά την
προσωρινή επίσκεψή σας σε χώρα κράτος-μέλος της ΕΕ
και του ΕΟΧ, αρρωστήσετε και απευθυνθείτε σε κρατικά ή
συμβεβλημένα με το σύστημα υγείας της χώρας επίσκεψής
σας ιατρικά ιδρύματα.
Μέχρι τώρα, για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψή σας
χρειαζόσασταν το έντυπο Ε111.
Τώρα, το έντυπο αυτό
αντικαθίσταται με την ΕΚΑΑ. Η κάρτα είναι ατομική και εκδίδεται
ξεχωριστά για κάθε μέλος της οικογένειάς σας.

Η αίτηση κατάλληλα συμπληρωμένη, παραδίδεται στο Υπουργείο
Υγείας ή στο πλησιέστερο Νοσοκομείο, μαζί με αντίγραφα των
απαραίτητων δικαιολογητικών που αναγράφονται στο πίσω μέρος
του εντύπου αίτησης. Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, θα εκδοθεί
ξεχωριστή ΕΚΑΑ για το κάθε άτομο που περιλαμβάνεται στην
αίτηση.
Πόσο χρόνο χρειάζεται για να εξασφαλίσω την ΕΚΑΑ;
Θα χρειαστούν τουλάχιστο δέκα εργάσιμες μέρες από την υποβολή
της αίτησής σας.

Όχι. Η ΕΚΑΑ σας θα έχει διάρκεια ενός χρόνου ή λιγότερο ανάλογα
με τη λήξη του δικαιώματός σας για δωρεάν ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη στην Κύπρο.
Τι ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μπορώ να έχω όταν μεταβώ
προσωρινά σε χώρα κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ;

Μπορείτε να εξασφαλίσετε την ΕΚΑΑ, αν είστε μόνιμος κάτοικος
Κύπρου και δικαιούχος δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
δυνάμει των περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών
(Γενικών) Κανονισμών του 2000 έως 2005.
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παροχές
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που η κατάσταση της υγείας του
απαιτεί, ώστε να του επιτρέψει να συνεχίσει την παραμονή του υπό
ιατρικά ασφαλείς συνθήκες.

Αν εργάζεστε στην Κύπρο και καταβάλλετε εισφορές Κοινωνικών
Ασφαλίσεων σε άλλη χώρα κράτος-μέλος και του ΕΟΧ, η χώρα αυτή
είναι αρμόδια για να σας εκδώσει την ΕΚΑΑ.

Η ΕΚΑΑ δεν καλύπτει το κόστος θεραπείας σε ιδιωτικά ιατρικά
ιδρύματα τα οποία δεν είναι συμβεβλημένα με το σύστημα υγείας της
χώρας επίσκεψης σας. Η μη αποδοχή της ΕΚΑΑ από ιατρικό
ίδρυμα, αποτελεί ένδειξη ότι αυτό δεν είναι συμβεβλημένο με το
σύστημα υγείας της χώρας επίσκεψής σας.
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Σκοπεύετε να πάτε διακοπές σε άλλη χώρα-κράτος μέλος
της ΕΕ και του ΕΟΧ
Προγραμματίζετε να μεταβείτε για αναζήτηση εργασίας σε
μια από τις εν λόγω χώρες
Θα μεταβείτε για σύντομο επαγγελματικό ταξίδι σε μια από
τις χώρες αυτές
Σκοπεύετε να ακολουθήσετε σπουδές σε μια από τις
χώρες αυτές
Πρόκειται να αποσπαστείτε προσωρινά από Κύπριο
εργοδότη σε μια από τις εν λόγω χώρες
Πρόκειται να επισκεφθείτε προσωρινά μια από τις εν
λόγω χώρες, για οποιοδήποτε λόγο, όπου η λήψη
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν είναι αυτοσκοπός.

Σ’ορισμένες χώρες, οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Σ΄άλλες, οι
ασθενείς πληρώνουν οι ίδιοι το μέρος του κόστους το οποίο δεν
επιστρέφεται ή πληρώνουν αρχικά ολόκληρο το κόστος και ζητούν
ακολούθως επιστροφή του.
Επιπρόσθετα της ΕΚΑΑ, χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλιση;

Κάθε φορά που ταξιδεύω σε χώρα κράτος-μέλος της ΕΕ και του
ΕΟΧ χρειάζομαι να αιτηθώ νέα ΕΚΑΑ;

Μπορεί οποιοσδήποτε να εξασφαλίσει την ΕΚΑΑ;

Απευθυνθείτε για την ΕΚΑΑ αν υπάγεστε σε μια από τις κατηγορίες
που απαριθμούνται πιο κάτω:

Τι θα πρέπει να πληρώσω;

Οι Κοινοτικοί Κανονισμοί δεν προβλέπουν για μεταφορά του
ασθενούς από μια χώρα σε άλλη. Οι προσωρινοί επισκέπτες που
επιστρέφουν στη χώρα της μόνιμης διαμονής τους για συνέχιση της
θεραπείας τους και των οποίων η κατάσταση δεν επιτρέπει χρήση
οποιουδήποτε συνήθους μεταφορικού μέσου, επιβαρύνονται με τη
δαπάνη μεταφοράς τους με ασθενοφόρα μέσα, εκτός αν έχουν
κάλυψη από ιδιωτική ασφάλιση.
Αν ταξιδεύετε σε χώρες, εκτός του ΕΟΧ, η Κύπρος δεν έχει συνάψει
οποιαδήποτε συμφωνία για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
προσωρινών επισκεπτών και γι’αυτό, συμβουλεύεστε να προβείτε σε
ιδιωτική ασφάλεια υγείας για το ταξίδι σας.
Χώρες κράτη μέλη της ΕΕ:

Η ΕΚΑΑ δεν καλύπτει περιπτώσεις όπου σκοπός της
προσωρινής παραμονής (ταξιδιού) είναι η λήψη
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Αν αρρωστήσω κατά την παραμονή μου σε χώρα κράτος-μέλος
της ΕΕ και του ΕΟΧ και δεν έχω μαζί μου την ΕΚΑΑ, τι κάνω;

Αυστρία
Βέλγιο
Γαλλία
Γερμανία
Δανία
Δημοκρατία της Τσεχίας
Ελλάδα
Εσθονία
Ιρλανδια

Ισπανία
Ιταλία
Κύπρος
Λετονία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Ολλανδία
Ουγγαρία

Πολωνία
Πορτογαλία
Σλοβακία
Σλοβενία
Φινλανδια
Σουηδία
Ηνωμένο Βασίλειο

Χώρες μέλη του ΕΟΧ: Ισλανδία, Λίχτενστάιν, Νορβηγία

Σε τέτοια περίπτωση, εφόσον ειδοποιηθεί ο φορέας που σας έκδωσε
την ΕΚΑΑ (Υπουργείο Υγείας ή το Κρατικό Νοσηλευτήριο) θα σας
εκδοθεί Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ), με το
οποίο εξασφαλίζονται τα ίδια δικαιώματα όπως με την ΕΚΑΑ. Η
διάρκεια του ΠΠΑ θα είναι όση με τη διάρκεια του ταξιδιού σας. Για
κάθε άτομο εκδίδεται ξεχωριστό ΠΠΑ.

Σε περίπτωση απώλειας/καταστροφής της ΕΚΑΑ τι πρέπει να
κάνω;

Πώς εξασφαλίζω τη δική μου ΕΚΑΑ;

Πώς χρησιμοποιώ την ΕΚΑΑ και πού απευθύνομαι όταν
βρίσκομαι σε χώρα κράτος- μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ;

Για την εξασφάλιση της δικής σας ΕΚΑΑ χρειάζεται να
συμπληρώσετε έντυπο αίτησης που μπορείτε να το εκτυπώσετε από
την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.cy ή να το

Ο κάτοχος της ΕΚΑΑ ή ΠΠΑ, έχει δικαίωμα στις ιατρικές αναγκαίες
παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια της
προσωρινής παραμονής του σε άλλο κράτος-μέλος και του ΕΟΧ,

Σημείωση:
Το φυλλάδιο αυτό παρέχει μόνο γενικές
πληροφορίες. Δεν πρέπει να θεωρείται ως πλήρης και
αυθεντική ερμηνεία της Νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
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Θα πρέπει να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το φορέα έκδοσής της
(Υπουργείο Υγείας ή κρατικά νοσηλευτήρια) για να σας εκδοθεί
καινούργια.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Δείγμα ΕΚΑΑ:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Εμπρόσθια όψη
Διεύθυνση:
Υπουργείο Υγείας, Μάρκου Δράκου 10,
1448 Λευκωσία
Τηλέφωνα:

00357 22 400207
00357 22 305354

Τηλεομοιότυπο: 00357 22 305346
Ιστοσελίδα: www.moh.gov.cy

Οπίσθια όψη

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ)

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

- 22 801458

Νοσοκομείο Αρχ. Μακαρίου Γ

- 22 405000

Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού (Νέο) - 25 801184
Νοσοκομείο Λεμεσού (Παλαιό)

- 25 305333

Νοσοκομείο Λάρνακας (Παλαιό)

- 24 304312

Νοσοκομείο Πάφου

- 26 803279

Νοσοκομείο Παραλιμνίου

- 23 821211

Νοσοκομείο Κυπερούντας

- 25 806700

Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς

- 26 321431

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
(ΕΚΑΑ)

