
                                                        

Θέμα:  «Σχετικά με ζητήματα απόδοσης ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας 
και αιτούντες άσυλο» 

Κατόπιν ενημέρωσης της υπηρεσίας από τη Γενική Γραμματεία 

Μεταναστευτικής Πολιτικής, ότι ορισμένα ΚΕΠ δεν εφαρμόζουν τις οδηγίες για 

Απόδοση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο, οι οποίες 

εδόθησαν με την  εγκύκλιο αριθμ.31547/9662/13-2-2018 (ΑΔΑ: ΩΟ3Ζ465Θ1Ω-5Ι6), 

των καθύλην αρμόδιων Υπουργών, και της διακίνησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου μεταξύ των ΚΕΠ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης Kepall@kep.gov.gr 

στα οποία, εκφράζονται σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της εν 

λόγω εγκυκλίου επισημαίνουμε τα εξής: 

- Η ως άνω εγκύκλιος, υπογράφεται από τους καθύλην συναρμόδιους 

Υπουργούς,  

- παρέχει οδηγίες για το χειρισμό περιπτώσεων απόδοσης ΑΜΚΑ σε 

δικαιούχους διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο και ασυνόδευτους 

ανηλίκους, με σκοπό να απαντηθεί σειρά ερωτημάτων που είχαν 

προηγούμενα υποβληθεί από τα ΚΕΠ,  

- σύμφωνα με τις πάγιες οδηγίες της υπηρεσίας μας, η ηλεκτρονική 

διεύθυνση Kepall@kep.gov.gr προορίζεται αποκλειστικά για την 

ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της υπηρεσίας μας και των ΚΕΠ στο 

σύνολό τους.  

- Ειδικά για το αντικείμενο της απόδοσης στο ελληνικό αλφάβητο 

αλλοδαπών ονομάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 

                                    

                                    
                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ 
 
 

Αθήνα,15 Μαρτίου 2018 
 
 
Αριθ.πρωτ.: 
ΔΙΔΔΑ/Φ.5/10 /10432       
 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: 
Όλα τα ΚΕΠ της Χώρας 
(με e-mail) 
 

 

Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα 
Πληροφορίες: Αλ. Παβέλη, Κ. Καπαρός 
Τηλέφωνο: 
Φαξ: 
e-mail: 

213-1313 174, -172 
213-1313173 
dolkep@ydmed.gov.gr 
 

mailto:Kepall@kep.gov.gr
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4 της ΚΥΑ (ΦΕΚ 596/Β/2009), επίσημη μετάφραση απαιτείται μόνο στην 

περίπτωση για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης εφόσον δεν προκύπτουν από τα υπόλοιπα απαραίτητα 

έγγραφα τα απαιτούμενα για την απογραφή στοιχεία. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και την πιστή τήρηση των 

οδηγιών που δίδονται αρμοδίως. 

 
Ο Γενικός Γραμματέας 

 
Γ. Θεοδωράκης 

                                                                         
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Υπουργείο Εργασίας,  Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης 
A) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης κ. Νεφελούδη 
gen_yp@yeka.gr 
 
B) Διεύθυνση Ειδικότερων Θεμάτων Ασφάλισης και Παροχών  
Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών και Λοιπών Παροχών σε Χρήμα 
kbeka@ypakp.gr 
 
2. Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής 
Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής 
Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής 
gg.metpol@immigration.gov.gr 
 
3. Υπουργείο Υγείας 
Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Γιαννόπουλου 
Secretary.gen-sec@moh.gov.gr 
 
Εσωτερική διανομή 
-Γραφείο κας Υπουργού  
-Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα (σχετ.70/7-3-2018) 
-ΔΙΔΔΑ Τμήμα ΚΕΠ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και 

Παροχής Πληροφοριών 

Του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

Μαρίνα Χρύση 
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