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                                                                         ΠΡΟΣ: 
                                                                         Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
                                                                         Γενική Δ/νση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής  
                                                                         και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
                                                                         Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών 
                                                                         και παροχής υπηρεσιών δημοσίου 
                                                                         Βασ. Σοφίας 15, 106 74  Αθήνα 
                                                                         (Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
                                                                          
                                                                         
ΘΕΜΑ:  Απόδοση ΑΜΚΑ σε πρόσφυγες-μετανάστες       

 

                   Στις 12/8/2016 εστάλησαν οδηγίες ( ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.5/60/21309 ) προς τα ΚΕΠ όλης 

της χώρας  για την απόδοση ΑΜΚΑ  σε πολίτες τρίτων χωρών και ειδικά για τις περιπτώσεις 

προσφύγων-μεταναστών.  

                   Οι   συγκεκριμένες οδηγίες δεν περιορίζονται μόνο σε αυτές τις οκτώ σελίδες, 
αλλά τις περισσότερες φορές παραπέμπουν σε άλλους νόμους και άρθρα δημιουργώντας 
ένα κλίμα ασάφειας και κάνοντας τη δουλειά του υπαλλήλου ακόμα πιο δύσκολη και 
σύνθετη. 
 
                  Όπως γνωρίζετε η απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ είναι επικουρική, επομένως η 
γνώση όλων των νόμων και άρθρων που διέπουν το καθεστώς των προσφύγων και 
μεταναστών είναι αδύνατο να καλυφθεί πλήρως. 
 
                   Δεν ήταν λίγες οι φορές που συνάδελφοι σε τηλεφωνήματά τους για απορίες 
επί της εγκυκλίου στο Υπουργείο Εργασίας έπαιρναν αντιφατικές και διφορούμενες 
απαντήσεις, το οποίο δυσκόλευε ακόμα περισσότερο το έργο τους. Σε πολλές περιπτώσεις 
το Υπουργείο Εργασίας παρέπεμπε στην ΗΔΙΚΑ, που με τη σειρά της δήλωνε αναρμόδια, 
μεταφέροντας όλη την ευθύνη της έκδοσης ΑΜΚΑ στους υπαλλήλους των ΚΕΠ. 
  
                   Παράλληλα όλο αυτό το διάστημα, συνάδελφοι έπεσαν θύματα των ΜΚΟ που 
με απειλές και ασφυκτικές πιέσεις ωθούσαν τους υπαλλήλους εκβιαστικά να αποδίδουν 
ΑΜΚΑ σε αμφισβητούμενες περιπτώσεις (π.χ.  χωρίς να έχουν στην κατοχή τους ΑΦΜ που 
είναι υποχρεωτικό για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας), επιβαρύνοντας έτσι το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας. 
  
                   Πολλές φορές οι πιέσεις τους, που άγγιζαν τα όρια της υποψίας, έφταναν μέχρι 
και σε στελέχη του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που με τη σειρά τους 
ζητούσαν το λόγο τηλεφωνικά από συναδέλφους.        



 

                  
                   Οι υπάλληλοι των ΚΕΠ έχουν αποδείξει τα 15 χρόνια λειτουργίας του Θεσμού 
ότι λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. 
  
                   Για όλα τα ανωτέρω ζητούμε από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
να προστατέψει τους υπαλλήλους των ΚΕΠ και να αναστείλει την απόδοση ΑΜΚΑ για τις 
συγκεκριμένες περιπτώσεις προσφύγων-μεταναστών. Η έκδοση ΑΜΚΑ στις περιπτώσεις 
αυτές μπορεί να πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους: 
 

 Από τον αποκλειστικό πάροχο, δηλαδή τα καταστήματα του ΕΦΚΑ που έχουν 
πλήρη γνώση όλου του νομικού πλαισίου. 

 Με έγγραφο της υπηρεσίας που χορηγεί άσυλο απευθείας προς την ΗΔΙΚΑ. 

 Με απευθείας πρόσβαση των υπηρεσιών χορήγησης ασύλου στην ΗΔΙΚΑ. 

 

  
Για το Δ.Σ. 
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