
ΤΑΞΙΔΕΥΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ; 

Αποφύγετε δαπανηρές εκπλήξεις κάνοντας 

αίτηση για τη δική σας ΔΩΡΕΑΝ ευρωπαϊκή 

κάρτα ασφάλισης ασθένειας.

  Είναι δωρεάν.

  Η αίτηση είναι εύκολη να συμπληρωθεί.

  Και, πάνω από όλα, μπορεί να σας γλυτώσει 

από έξοδα. 

  Περισσότεροι από 170 εκατομμύρια 

άνθρωποι είναι ήδη κάτοχοι της ευρωπαϊκής 

κάρτας ασφάλισης ασθένειας. 

Δε θα έπρεπε να γίνετε και εσείς;

ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΤΕ ΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ!

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες: 

http://ehic.europa.eu

Υπάρχουν πληροφορίες 

σε όλες τις επίσημες γλώσσες

Ευρωπαϊκή Επιτρoπή



ΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΑΣ 

ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

ΣΕ 31 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Είτε ταξιδεύετε για δουλειές, αναψυχή ή σπουδές 

στο εξωτερικό, ποτέ δεν ξέρετε πότε θα χρειαστείτε 

ιατρική φροντίδα. Με την ευρωπαϊκή κάρτα 

ασφάλισης ασθένειας (ΕΚΑA) δε χρειάζεται να 

ανησυχείτε. 

  Η κάρτα απλοποιεί την επίσκεψη σε δημόσιο 

νοσοκομείο, ιατρείο ή οδοντιατρείο σε 

31 Ευρωπαϊκές χώρες . Αυτό σημαίνει ότι 

θα σας παρέχουν ιατρική φροντίδα σαν να 

ήσασταν κάτοικος αυτής της χώρας. 

  Ακόμα καλύτερα, θα πληρώσετε την ίδια τιμή 

για τη θεραπεία σας όπως και οι ντόπιοι – που, 

σε κάποιες χώρες, σημαίνει ότι μπορεί να μη 

χρειαστεί να πληρώσετε τίποτε. 

Δε θα μπορούσε να είναι πιο απλό ή πιο οικονομικά 

αποδοτικό. 

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ;

Οποιοσδήποτε είναι ασφαλισμένος ή καλυμμένος 

από κρατικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ενός 

από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ ή της Ισλανδίας, του 

Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας ή της Ελβετίας. 

Ο/Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΜΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 
ΚΑΡΤΕΣ;

Ναι. Το κάθε μέλος της οικογένειάς σας χρειάζεται 

ξεχωριστή κάρτα. 

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ 
Η ΚΑΡΤΑ; 

Καλύπτει δημόσια υγειονομική φροντίδα που 

μπορεί να χρειαστείτε κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού σας, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας 

σε περίπτωση εγκυμοσύνης για έγκυες μητέρες 

και της διαχείρισης των συμπτωμάτων από 

προϋπάρχουσες ή χρόνιες ασθένειες. 

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ; 

Η κάρτα δεν καλύπτει έξοδα ιδιωτικής ιατρικής 

φροντίδας ή επαναπατρισμού, εάν για παράδειγμα 

χρειαστεί να γυρίσετε στην πατρίδα σας με 

αεροπορικό ασθενοφόρο. Επίσης δεν μπορείτε 

να χρησιμοποιήσετε την κάρτα αν πηγαίνετε στο 

εξωτερικό ειδικά για ιατρικούς λόγους. 

Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε τον 

ιστότοπο της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης 

ασθένειας (ΕΚΑA), http://ehic.europa.eu

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ;

Κατηγορηματικά όχι. Είναι συμπληρωματική, 

όχι υποκατάστατο. Για παράδειγμα, δεν καλύπτει 

το κόστος απολεσθέντων ή κλεμμένων 

περιουσιακών στοιχείων.

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ; 

Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί σε 31 χώρες στην Ευρώπη 

συμπεριλαμβανομένων των: Αυστρία, Βέλγιο, 

Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, 

Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, 

Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, 

Λιθουανία, Λίχνενσταϊν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, 

Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, 

Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, 

Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία. 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΩ 
ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ;

Μπορείτε να αποκτήσετε την κάρτα δωρεάν 

ερχόμενοι σε επαφή με τον τοπικό σας φορέα 

υγειονομικής ασφάλισης, αφού εναπόκειται 

ξεχωριστά σε κάθε χώρα η ευθύνη διανομής της 

κάρτας εντός της επικράτειά της.


