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Διαδικασία χορήγησης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης και 

Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) 
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1. Σκοπός 

    

Σκοπός της διαδικασίας είναι η έκδοση μιας δωρεάν κάρτας Ευρωπαϊκής Ασφάλισης 
και Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) που παρέχει στους ανασφάλιστους φοιτητές πρόσβαση σε 
ιατρικά αναγκαία κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή τους σε ένα από 
τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, 
υπό τους ίδιους όρους και με το ίδιο κόστος όπως και οι ασφαλισμένοι στο εν λόγω 
κράτος .  
 

2. Συνεργαζόμενες Υπηρεσίες 

   

1. Διεύθυνση  Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας 
2. Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας 
3. Τμήμα Πρωτοκόλλου 
4. Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφάλιστων Πολιτών που τηρεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 

 

3. Νομοθεσία 

• Ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» 
ΦΕΚ 38 /2018 (411 kB),Άρθρο 19 «Λοιπές διατάξεις για την ανώτατη 
εκπαίδευση» παρ. 5 εδάφιο ββ΄ 

• Η υπ’ αριθμ. Φ.60000/οικ12854/897/25-5-2004 Εγκύκλιος Οδηγία της 
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης 
και Κοιν. Προστασίας. 

• Οι υπ’ αριθμ. Φ.5/170932/Β3/1-11-2013 Εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας 
& Θρησκευμάτων & Φ.60000/31727/2809/1-11-2013 του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. 
 

4. Σχετικά έγγραφα / Δεδομένα 

 

1. Σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που 
διευκρινίζει το θέμα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης (Ε.Κ.Α.Α.) 

2. Έγγραφο του Τμήματος προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σχετικά με την Επικαιροποίηση-συμπλήρωση του καταλόγου των αρμόδιων 
φορέων για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας 
(Ε.Κ.Α.Α.) 

 

5. Περιγραφή  

  
 Οι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όταν πρόκειται να 
μετακινηθούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες Νορβηγία, Ελβετία, 

https://www.uowm.gr/wp-content/uploads/2018/03/FEK-t.A_38_2018.pdf
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Λιχτενστάιν και Ισλανδία, για προσωρινή διαμονή, οφείλουν να προμηθευτούν 
την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης και Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) ώστε να είναι 
ασφαλισμένοι/ες για όλο το διάστημα παραμονής τους στη Χώρα Υποδοχής και να 
έχουν τη δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο σύστημα υγείας του 
άλλου κράτους. 
Εάν ο φοιτητής ή η φοιτήτρια είναι ανασφάλιστος/η η έκδοση της Ευρωπαϊκής 
Κάρτας Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) για όσους/ες μετακινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καθώς και η κάλυψη των δαπανών που τυχόν προκύπτουν συνεχίζει να 
πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος οπότε για την έκδοση της 
κάρτας οι ενδιαφερόμενοι/ες επικοινωνούν με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας και 
υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 

1. αίτηση έκδοσης Ευρωπαϊκής Ασφάλισης  
2. φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας  
3. φωτοαντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας  
4. βεβαίωση σπουδών φοιτητή /φοιτήτριας . 

Η αίτηση πρωτοκολλείται από το Γενικό Πρωτόκολλο του Ιδρύματος και οι 
Πιστοποιημένοι Χρήστες του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας ελέγχουν την 
Ασφαλιστική Ικανότητα του αιτούντα/της αιτούσης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Ανασφάλιστων Πολιτών που τηρεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και εφόσον πληρούνται οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις εκδίδεται η κάρτα εντός τριημέρου. 
Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο και σε ένα πίνακα excel 
καταγράφει όλες τις εκδοθείσες κάρτες με τον κωδικό τους, τα στοιχεία των 
αιτούντων, την ημερομηνία έκδοσης και τη διάρκεια ισχύος της κάρτας. 

6. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ  

Δύο (2) Αιτήσεις έκδοσης Ευρωπαϊκής Ασφάλισης  (μία προς το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας και μία ειδικού εντύπου) 
• Αίτηση Κάρτας Ασφάλισης (56 kB) 
• ·Αίτηση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης (31 kB) 
• Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας 
• Φωτοαντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας 
• Βεβαίωση σπουδών (πρόσφατη) φοιτητή /φοιτήτριας 
• Επιβεβαίωση του διαστήματος μετακίνησης στο εξωτερικό με email από τον 

υπεύθυνο/η του Erasmus ή το Συμφωνητικό μετακίνησης 

https://www.uowm.gr/wp-content/uploads/2018/07/Aitisi_Kartas_Asfalisis.doc
https://www.uowm.gr/wp-content/uploads/2018/07/Aitisi-Evrwpaikis-Kartas-Asfalisis.doc

