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                                                                                                                          Αθήνα, 28/08/2018 
                                                                                                                          Α.Π.:  14 
                                                                                
                                                                                       ΠΡΟΣ: 
                                                                                       ΥΠΟΥΡΓΟ 
                                                                                       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
                                                                                       Κυρία Όλγα Γεροβασίλη 
                                                                                       Βασ. Σοφίας 15, 106 74  Αθήνα 
                                                                                           
                                                                                       ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:     
                                                                                       ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
                                                                                       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
                                                                                       Κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη 
                                                                                       Βασ. Σοφίας 15, 106 74  Αθήνα 
 
 
 

ΘΕΜΑ:  Διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ 

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 
 
      Με αφορμή τη διενέργεια ελέγχων, που ζητήσατε προ διμήνου από Δημάρχους σε βάρος 
υπαλλήλων ΚΕΠ, για την ύπαρξη πειθαρχικών παραπτωμάτων κατά την απόδοση ΑΜΚΑ σε 
αλλοδαπούς μετά από ανυπόστατες καταγγελίες που δέχτηκε το Υπουργείο Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, επανερχόμαστε στην ακανθώδη και δυσβάσταχτη για τα ΚΕΠ διαδικασία 
απόδοσης ΑΜΚΑ.  
 
      Πιστεύουμε ότι είχατε την ευκαιρία να διαπιστώσετε πλέον από τις εκθέσεις που σας 
έχουν σταλεί ότι οι συνάδελφοί μας, υπό δεδομένες δύσκολες συνθήκες, εκτέλεσαν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο το καθήκον τους. Η έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας και 
συνεννόησης μεταξύ υπηρεσιών συναρμόδιων Υπουργείων, η άγνοια περί του τι 
αντιμετωπίζει η κάθε υπηρεσία, ποιες πρακτικές επιλέγει και πώς κανονίζει τις διαδικασίες 
της εκ μέρους των υπολοίπων υπηρεσιών και, το σημαντικότερο, η απουσία ενός σύγχρονου 
διάφανου ρυθμιστικού πλαισίου για την απόδοση ΑΜΚΑ,  είναι αυτές που προκάλεσαν τους 
ελέγχους συναδέλφων μας για πειθαρχικά παραπτώματα. Στο πρόσωπό τους θεωρούμε ότι 
προσβλήθηκε όλος ο κλάδος ΔΥΠ, όταν αλλού θα έπρεπε να αναζητούνται τα αίτια και οι 
ευθύνες για την κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει.  
 
      Το ρυθμιστικό πλαίσιο για την απόδοση ΑΜΚΑ που εξακολουθεί να ισχύει είναι 
αναχρονιστικό, ασαφές, με κενά και δεν εξυπηρετεί πλέον την αρχική ανάγκη για την οποία 
προβλέφθηκε.  Είναι γεγονός ότι πάντα υπήρχαν προβλήματα και κενά για τη νομότυπη 
απόδοση ΑΜΚΑ,  όμως αυτά πολλαπλασιάστηκαν και έχουν λάβει στις μέρες μας 
δραματικές διαστάσεις. Το πρόβλημα πια δεν εντοπίζεται και δεν αφορά μόνο στην 
παράτυπη απόδοση ΑΜΚΑ, με την οποία κατ’ ουσίαν μπορεί να διασφαλίζεται η άσκηση 
δικαιωμάτων και η τήρηση αρχών δικαίου. Το πρόβλημα αφορά και στη νομότυπη 
χορήγηση ΑΜΚΑ, με την οποία κατά περιπτώσεις μπορεί να γίνεται κατάχρηση δικαιωμάτων 
και να δαπανώνται αδικαιολόγητα πόροι των Δημόσιων Δομών Υγείας.  
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        Με το άρθρο 1, παρ. 2, της ΚΥΑ με αριθμό οικ. 7791/245/Φ80321/2009 (ΦΕΚ 
596/Β/2009) εξακολουθούν να καθορίζονται μέχρι σήμερα οι ΥΠΟΧΡΕΟΙ απόκτησης ΑΜΚΑ, 
ήτοι, «όλοι οι ασφαλισμένοι (άμεσα ή έμμεσα) και οι συνταξιούχοι, καθώς επίσης και κάθε 
πρόσωπο που εργάζεται ή πρόκειται να αναλάβει εργασία εντός των ορίων της χώρας» και 
όχι οι ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  απόκτησης ΑΜΚΑ με προσκόμιση συγκεκριμένων δικαιολογητικών. Αφού 
πλέον, ο ίδιος πολυπόθητος αριθμός παρέχει στον ανασφάλιστο κάτοχό του τη δυνατότητα 
να ασκήσει είτε το δικαίωμα στην εργασία είτε το δικαίωμα πρόσβασης στις δημόσιες δομές 
υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4368/2016, όπως ισχύει. Το αν θα 
ασκηθεί το δικαίωμα στην εργασία ή το αν ο ανασφάλιστος θα κάνει λάθρα χρήση των 
υπηρεσιών υγείας στην ημεδαπή, χωρίς να ανήκει σε ομάδες πληθυσμού για τις οποίες η 
πολιτεία έχει προνοήσει να αποκτούν πρόσβαση όμοια με τους ασφαλισμένους, παραμένει 
άγνωστο και ζητούμενο. Διότι λείπουν οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που θα 
διασφάλιζαν ότι ο κάθε ανασφάλιστος που αποκτά ΑΜΚΑ θα κάνει ορθή χρήση και όχι 
κατάχρηση.  
 
       Πλήθος ερωτημάτων εκ μέρους των ΚΕΠ παραμένουν αναπάντητα ή δεν έχουν 
απαντηθεί ολοκληρωμένα ή έχουν απαντηθεί λανθασμένα και καθημερινά ανακύπτουν 
καινούργια. Για να γίνουμε κατανοητοί αναφέρουμε τα ακόλουθα:  

 
Α.  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 
  

     1.  Με το Α.Π. 21458/5-7-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Νομιμοποιητικοί τίτλοι 
διαμονής για τη χορήγηση ΑΜΚΑ σε πολίτες τρίτων χωρών» μας γνωστοποιήθηκαν αφενός  
οι τίτλοι διαμονής που πιστοποιούν τη νομιμότητα παραμονής πολιτών τρίτων χωρών στην 
Ελλάδα και αφετέρου «προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα κατάχρησης» οι 
ειδικότεροι τίτλοι διαμονής που πιστοποιούν τη δυνατότητα υπαγωγής των κατόχων τους  -
και των μελών των οικογενειών τους- στις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4368/2016, παρ. 
2, περιπτώσεις (α) και (β) και που είναι τίτλοι που  παρέχουν πρόσβαση στη μισθωτή 
εργασία, στην παροχή υπηρεσιών ή έργου και στην επιχειρηματική δραστηριότητα.  
      Μεταξύ των τελευταίων αναφέρονται οι «άδειες διαμονής δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας που παρέχουν πρόσβαση στην εξαρτημένη εργασία, την παροχή υπηρεσιών ή 
έργου ή στην ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα» και τα «δελτία αιτούντος διεθνή 
προστασία ή δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού που παρέχουν πρόσβαση στην 
εξαρτημένη εργασία ή την παροχή υπηρεσιών ή έργου». Δελτία που χορηγούνται χωρίς 
δικαίωμα στην εργασία δεν αναφέρονται.  
 
     2.  Με την ΚΥΑ με αριθμό Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016 (ΦΕΚ 908/Β/2016) προβλέπεται 
πώς  θα διασφαλίζεται η πρόσβαση των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.  
           Στο άρθρο 2 της ανωτέρω ΚΥΑ ορίζεται ότι: Οι δικαιούχοι του άρθρου 33 του Ν. 
4368/2016 (Α΄ 21) προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις παροχές της παρούσας, πρέπει να 
κατέχουν ή να αποκτούν, εφόσον δεν κατέχουν, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΑΜΚΑ). Με τη χρήση του ΑΜΚΑ, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.», 
πραγματοποιείται η πιστοποίηση της ασφαλιστικής ή μη ικανότητας και κάλυψης αυτών και 
των μελών της οικογενείας τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) καθώς και 
κάθε τυχόν μεταβολή της. Δεν απαιτείται η κατοχή ΑΜΚΑ για όσους από τους δικαιούχους 
των κατηγοριών της περίπτωσης γ του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21) δεν δύνανται να 
εκδώσουν ή να προσκομίσουν τα απαραίτητα κατά το νόμο δικαιολογητικά για την απόδοση 
ΑΜΚΑ.».  
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            Για όσους δεν δύνανται να εκδώσουν ΑΜΚΑ, το άρθρο 3, παρ. 1  προβλέπει ότι: «Τα 
πρόσωπα των κατηγοριών της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 
4368/2016 (Α΄ 21), τα οποία δεν διαθέτουν και αδυνατούν να εκδώσουν ΑΜΚΑ, όπως 
ορίζεται στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 2 της παρούσας, δικαιούνται του συνόλου 
των παροχών της παρούσας, με την κατοχή και επίδειξη της Κάρτας Υγειονομικής 
Περίθαλψης Αλλοδαπού (Κ.Υ.Π.Α.). …» 
 

         Η εγκύκλιος με Α.Π. Α3γ/Γ.Π.οικ.39364/31-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΕ1Α465ΦΥΟ-6ΦΝ) της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων και των κοινωνικά ευάλωτων 
ομάδων στο δημόσιο σύστημα υγείας.» επίσης αναφέρει στην παράγραφο 3: «Προκειμένου 
πολίτες τρίτης χώρας, με νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα από δημόσια 
αρχή, να έχουν πρόσβαση στις παροχές της απόφασης πρέπει να κατέχουν ή να αποκτούν 
Α.Μ.Κ.Α.. Τα πρόσωπα της περίπτωσης γ της παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 
(συμπεριλαμβανομένων των εγκύων γυναικών, των ανηλίκων, των πασχόντων από δυσίατα 
ή χρόνια νοσήματα κ.λ.π.) που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. ή αδυνατούν να εκδώσουν, πρέπει 
απαραιτήτως να κατέχουν κάρτα υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπού (Κ.Υ.Π.Α.) με τα 
δικαιολογητικά για την έκδοση της που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α..» 
 
       3.  Στα πρόσωπα της περίπτωσης γ της παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016  μεταξύ 
άλλων περιλαμβάνονται οι ανήλικοι έως 18 ετών, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας 
(αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και οι ανιθαγενείς και 
τα μέλη των οικογενειών τους, όπως και οι αιτούντες διεθνούς προστασίας και τα μέλη των 
οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) από την ημερομηνία 
εκδήλωσης της βούλησης υποβολής αιτήματος διεθνούς προστασίας (αρχικού ή 
μεταγενέστερου), ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος στο οποίο βρίσκονται και της 
κατοχής νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα.  
 
       4.  Η διαδικασία έκδοσης Κ.Υ.Π.Α., όπως έχει προβλεφθεί, ουδέποτε ενεργοποιήθηκε 
με αποτέλεσμα τα ΚΕΠ να δέχονται σχεδόν επί διετία συνεχείς πιέσεις από μέλη Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), από δικηγόρους, από το Συνήγορο του Πολίτη και κατά 
περιπτώσεις ακόμα και παραγγελίες από εισαγγελείς για παράτυπη απόδοση ΑΜΚΑ σε 
άτομα που α) ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ Κ.Υ.Π.Α. για την πρόσβασή τους στο δημόσιο 
σύστημα υγείας, που β) ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΑΜΚΑ (σ.σ. είτε διότι δεν 
θα αναλάμβαναν εργασία μη διαθέτοντας τίτλο διαμονής με δικαίωμα στην εργασία είτε 
διότι δεν ήταν μέλη οικογένειας ενήλικα κατόχου τίτλου με δικαίωμα στην εργασία, όπως οι 
ασυνόδευτοι ανήλικοι και που γ) ΔΕΝ ΔΙΕΘΕΤΑΝ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για την 
έκδοση ΑΜΚΑ, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 2 της ΚΥΑ με αριθμό οικ. 
7791/245/Φ80321/2009: «Για ξένους υπηκόους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: 
Δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή δελτίο ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) 
ή διαβατήριο, ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα 
ελληνικά (όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή τα έγγραφα αυτά δεν 
περιέχουν τα ζητούμενα για την απογραφή στοιχεία).»  
 
       5. Η υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει πρόσβαση στην υγεία βάσει διεθνών, 
ευρωπαϊκών και εθνικών κανονισμών σε δικαιούχους ή αιτούντες διεθνή προστασία και 
ασυνόδευτους ανήλικους αλλοδαπούς, ελλείψει διάθεσης Κ.Υ.Π.Α., οδήγησε αναπόφευκτα 
στην έκδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και ας είναι παράτυπη, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν.  
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         Στις Προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη στο με Α.Π. 226847/20465/11-5-2017 
έγγραφό του προς τα Υπουργεία Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφέρεται:  
        «Ειδικότερα, παρακαλούμε για τα ακόλουθα: 

1) να διερευνηθεί αν χρειάζεται να εκδοθούν, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, νέες 
οδηγίες για τη χορήγηση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ. Σε αντίθετη περίπτωση, με σχετικό 
έγγραφο να αποσαφηνιστεί η σχετική υπηρεσιακή υποχρέωση των ΚΕΠ να 
εφαρμόζουν την κείμενη νομοθεσία, εκδίδοντας ΑΜΚΑ, όταν ζητείται, και να 
τονιστεί ότι η παραβίαση της εν λόγω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό 
παράπτωμα που επισύρει κυρώσεις. 

2) να ενημερωθούμε από το Υπουργείο Υγείας σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία 
έκδοσης των ΚΥΠΑ, ώστε να ενεργοποιηθεί η εναλλακτική του ΑΜΚΑ 
νομιμοποίηση της πρόσβασης σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας στους 
προβλεπόμενους ως ωφελούμενους, να εκτονωθεί η ανάγκη έκδοσης ΑΜΚΑ και 
να αποσυμφορηθούν οι υπηρεσίες των ΚΕΠ.» 

 

         Νέες οδηγίες με εξαιρετικά μεγάλη καθυστέρηση δόθηκαν στα ΚΕΠ, εννέα ολόκληρους 
μήνες αργότερα, με την εγκύκλιο με Α.Π. 31547/9662/13-2-2018 (ΑΔΑ: ΩΟ3Ζ465Θ1Ω-516) 
των Yπουργών Υγείας, Μεταναστευτικής Πολιτικής και του Yφυπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης με θέμα «Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε 
δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο». Αν υπήρχε υπηρεσιακή 
υποχρέωση των ΚΕΠ να εφαρμόζουν –ποια άραγε;- κείμενη νομοθεσία, θα υπήρχε τέτοια 
καθυστέρηση απάντησης; Θα αρνούνταν τα ΚΕΠ από το 2016 μέχρι το 2018 τις υποχρεώσεις 
τους, το συνηθίζουν μήπως με άλλες διαδικασίες; Ασφαλώς όχι.  Μεταβατικές διατάξεις, 
ώστε να εκδίδεται νομότυπα ΑΜΚΑ μέχρι να ενεργοποιηθεί η χορήγηση Κ.Υ.Π.Α. δεν 
υπήρχαν και δεν υπάρχουν. Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο απόδοσης ΑΜΚΑ επίσης δεν υπήρχε και 
δεν υπάρχει ακόμα.  
 

         Από τα διαλαμβανόμενα στην προαναφερθείσα εγκύκλιο -που δεν επιθυμούμε να 
σχολιάσουμε- και από ερωτήματα αναπάντητα, ως προς το πώς θα συμπληρώνεται επίθετο 
γέννησης εγγάμων γυναικών και το πώς θα αποδίδονται στην ελληνική λατινικά 
ονοματεπωνυμικά στοιχεία χωρίς πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με επίσημη 
μετάφραση, έχουμε πλέον κατανοήσει πλήρως ότι, ελλείψει Κ.Υ.Π.Α., πρέπει να εκδίδεται 
ΑΜΚΑ για τη διευκόλυνση της πρόσβασης συγκεκριμένων προσώπων στο δημόσιο σύστημα 
υγείας, το οποίο αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας, άνευ άλλων τυπικών ή μη 
προϋποθέσεων που διέπουν τη διαδικασία έκδοσης ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ.  
      
Β. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  
 

       Την τελευταία διετία προσέρχονται στα ΚΕΠ για την απόκτηση ΑΜΚΑ ολοένα και 
περισσότεροι Έλληνες πολίτες μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.   
       Στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης με Α.Π. 
19803/764/Φ80321/26-7-2010 με θέμα «Απονομή ΑΜΚΑ σε κατόχους της Ευρωπαϊκής 
Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι όσοι Έλληνες υπήκοοι ή 
αλλοδαποί, κάτοικοι εξωτερικού, διαθέτουν την ΕΚΑΑ δεν υπόκεινται σε υποχρέωση 
απόκτησης ΑΜΚΑ, εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις:  

1. Πρόκειται να εργαστούν (είτε εποχιακά είτε μόνιμα) στην Ελληνική Επικράτεια 
υπαγόμενοι στην Ελληνική Ασφαλιστική Νομοθεσία. 

2. Ήταν κατά το παρελθόν ασφαλισμένοι σε Ελληνικό Ασφαλιστικό Φορέα. 
3. Διαμένουν πλέον μόνιμα στην Ελλάδα και ασφαλίζονται σε Ελληνικό Φορέα. 
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        Επίσης, στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι «δεν είναι δυνατό γενικά και ανεξαιρέτως να 
απαιτείται από τις Υπηρεσίες των ΦΚΑ να έχουν ΑΜΚΑ όλοι οι κάτοικοι εξωτερικού όλων 
των χωρών εντός κι εκτός Ευρώπης, οι οποίοι ασφαλίζονται σε Ασφαλιστικό Φορέα άλλης 
χώρας (πλην των ανωτέρω εξαιρέσεων), για την εξυπηρέτησή τους σε δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις Διμερείς Συμβάσεις, όπως π.χ. σε 
άτομα που έρχονται για ολιγοήμερες διακοπές στην Ελλάδα» και ότι «για τους 
ασφαλισμένους ξένων Ασφαλιστικών Φορέων προβλέπονται ειδικές διαδικασίες και έντυπα 
(όπως η ΕΚΑΑ, έντυπα Ε111, κλπ.) για την εξυπηρέτησή τους από την Ελλάδα, κατά τις 
περιόδους που βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια. 
 

        Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση και η εκ νέου αποστολή της 
ανωτέρω εγκυκλίου, για την υπενθύμιση στα ΚΕΠ ότι δεν ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να αποκτούν 
ΑΜΚΑ οι Έλληνες πολίτες που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.  
       Αν βέβαια,  παρουσιάζουν μόνο την ελληνική ταυτότητα δηλώνοντας ότι διαμένουν 
μόνιμα στην Ελλάδα ή δηλώνοντας ότι έχουν την πρόθεση να εργαστούν, τα πράγματα 
περιπλέκονται. Θα αποδίδεται ΑΜΚΑ; Ποια άλλα δικαιολογητικά μπορούν να ζητούν οι 
υπάλληλοι των ΚΕΠ; Νομιμοποιούνται να τα ζητούν; Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο απόδοσης 
ΑΜΚΑ δυστυχώς δεν υπάρχει  με επιπλέον καθορισμένα δικαιολογητικά, όπως π.χ. το Ε1 για 
την απόδειξη της φορολογικής κατοικίας ή κάποιο άλλο για τη διασφάλιση ότι  θα υπάρξει 
εργασιακή απασχόληση και όχι εκμετάλλευση του δημόσιου συστήματος υγείας.  Έτσι, δεν 
λείπουν οι περιπτώσεις που αποδίδεται σε Έλληνες του εξωτερικού ΑΜΚΑ, με το σκεπτικό 
ότι υφίσταται δικαίωμα διαμονής και εργασίας και απουσιάζει νομιμοποίηση απαίτησης 
φορολογικών δεδομένων.         

        
Γ. ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 
    

      Για την απόδοση ΑΜΚΑ σε Ευρωπαίους πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν στην 
Ελλάδα, η προφορική απάντηση που δίνεται από το Υπουργείο Εργασίας –δεν γνωρίζουμε 
αν έχει απαντηθεί και γραπτά σε κάποιο/α ΚΕΠ- είναι ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να 
διαθέτουν Βεβαίωση Εγγραφής από την Ελληνική Αστυνομία, ως νομιμοποιητικό τίτλο 
διαμονής τους στη χώρα.  
 

    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1 του Π.Δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135/Α/2007) «Οι 
πολίτες της Ένωσης και τα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης, 
έχουν δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα έως τρεις μήνες χωρίς 
κανένα όρο ή διατύπωση εφόσον κατέχουν ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.» 
 
    Όσον αφορά τα εργασιακά τους δικαιώματα, «Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
αποτελεί θεμελιώδη αρχή που περιέχεται στο άρθρο 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναπτύσσεται στο παράγωγο δίκαιο της ΕΕ και τη νομολογία του 
Δικαστηρίου. Οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα: 

- να αναζητούν εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ 
- να εργάζονται εκεί χωρίς να χρειάζονται άδεια εργασίας 
- να ζουν εκεί για αυτόν το σκοπό 
- να παραμένουν σε αυτή τη χώρα ακόμα και μετά το πέρας της εργασιακής τους 

σχέσης 
- να έχουν την ίδια μεταχείριση με τους υπηκόους αυτής της χώρας όσον αφορά την 

πρόσβαση στην απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας, καθώς και όλα τα κοινωνικά 
και φορολογικά πλεονεκτήματα.»  

(Πηγή: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=el ) 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=el
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         Στη χώρα μας εισέρχονται συχνά Ευρωπαίοι πολίτες με σκοπό την εξαρτημένη 
εργασία για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών μηνών, όπως αναφέρουν, ιδιαίτερα τη 
θερινή τουριστική περίοδο.   Κατά το διάστημα αυτό έχουν δικαίωμα να εργαστούν και δεν 
έχουν υποχρέωση να δηλώσουν την παρουσία τους σε ελληνικές αρχές  (σ.σ. τέτοια 
υποχρέωση  για  παραμονή  μικρότερη  του  τριμήνου  υφίσταται  σε  κάποιες  χώρες της Ε.Ε. 
 https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/reporting-
presence/index_el.htm ). Στην περίπτωση αυτή, τα ΚΕΠ θα πρέπει να αποδίδουν ΑΜΚΑ 
χωρίς να ζητούν βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την Ελληνική Αστυνομία.  Και 
σαφώς,  απουσιάζει πάλι εκείνο το κανονιστικό  πλαίσιο που θα διασφάλιζε ότι θα ασκηθεί 
το δικαίωμα στην εργασία και όχι το δικαίωμα στην υγεία μετά τη χορήγηση του ΑΜΚΑ.  
 
         Μόνον όσοι πολίτες της Ένωσης πρόκειται να διαμείνουν στην Ελλάδα πέραν του 
τριμήνου, υποχρεούνται πριν τη λήξη του να εμφανίζονται αυτοπροσώπως, στις αρμόδιες 
αστυνομικές αρχές του τόπου κατοικίας τους για καταγραφή και λαμβάνουν Βεβαίωση 
εγγραφής, εφόσον καταθέτουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύουν ότι 
(α) είναι μισθωτοί ή ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα  (σ.σ. οι μισθωτοί 
έχουν ήδη ΑΜΚΑ, ενώ οι ασκούντες ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ενδέχεται να 
μην έχουν) ή (β) διαθέτουν επαρκείς πόρους για τον εαυτό τους και τα μέλη των 
οικογενειών τους, ώστε να μην επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια της περιόδου διαμονής τους 
το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Χώρας, καθώς και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη 
ασθενείας ή (γ) είναι σπουδαστές και διαθέτουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθένειας 
στην Ελλάδα και επαρκείς πόρους  ή (δ) είναι μέλη οικογένειας των ανωτέρω. (Άρθρα 7 και 
8 του Π.Δ. 106/2007). 
 
       Στο σημείο αυτό τίθενται εύλογα τα ερωτήματα: Στον κάθε κάτοχο νομιμοποιητικού 
τίτλου διαμονής στη χώρα πέραν του τριμήνου θα πρέπει τα ΚΕΠ να αποδίδουν ΑΜΚΑ, 
βάσει της σχετικής απάντησης που δίνεται από το Εργασίας; Θα παραμείνουν όλοι οι 
κάτοχοι βεβαιώσεων εγγραφής μόνιμα στην Ελλάδα μεταφέροντας και τη φορολογική τους 
κατοικία; Κάποιοι δεν διαμένουν περισσότερο από τρίμηνο εξακολουθώντας να είναι 
φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής;  Ποιος γνωρίζει σίγουρα ότι οι τελευταίοι θα εργαστούν, 
ώστε να αποδώσει ΑΜΚΑ;  Το Υπουργείο Υγείας πάντως δεν εννοεί αυτοί να περιθάλπονται 
με ΑΜΚΑ ανασφαλίστου. Στην εγκύκλιό του με Α.Π. Α3γ/Γ.Π.οικ.39364/31-5-2016 (ΑΔΑ: 
ΩΕ1Α465ΦΥΟ-6ΦΝ) αναφέρει στην παράγραφο 4: 
«Διευκρινίζεται ότι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν διαμένουν 
μόνιμα στην Ελλάδα (η μόνιμη διαμονή αποδεικνύεται από λογαριασμό κοινής ωφέλειας 
και εκκαθαριστικό εφορίας), πρέπει να διαθέτουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης 
Ασθένειας η οποία ως γνωστό παρέχει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική περίθαλψη 
κατά την προσωρινή διαμονή τους στην χώρα μας με χρέωση του αντίστοιχου εθνικού 
παρόχου υγείας της χώρας προέλευσης.»  

 
Δ.  ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ  Ή ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 

      Μέλη οικογένειας Ελλήνων ή πολιτών της Ε.Ε. υπήκοοι τρίτων χωρών αποκτούν 
νομιμοποιητικούς τίτλους διαμονής στη χώρα που παρέχουν πρόσβαση στην εργασία, χωρίς 
ωστόσο να υπάρχει πάντα η ανάγκη ή η πρόθεση εργασίας. Οι τίτλοι αυτοί σε περιπτώσεις 
μονίμων κατοίκων εξωτερικού αποκτώνται, ώστε να μπορούν οι κάτοχοί τους να διαμένουν 
στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, ενώ είναι αμφίβολο αν 
υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση με μεταφορά φορολογικής κατοικίας.   

https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/reporting-presence/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/reporting-presence/index_el.htm
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       Για την απόδοση ΑΜΚΑ σε αυτούς τίθενται τα ίδια ερωτήματα όπως και για τους 
Ευρωπαίους πολίτες που χρήζουν απάντησης.  

 
Ε.   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  
 
       Συχνά Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες ζητούν την έκδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ για την 
υποβολή αίτησης προς τον ΕΦΚΑ που μπορεί να αφορά: 

 
- Μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου σε μόνιμο κάτοικο της 

αλλοδαπής 
- Μεταφορά ασφαλιστικών καλύψεων υγείας στην ημεδαπή 
- Υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ  
 

       Τα ΚΕΠ δεν μπορούν να γνωρίζουν αν υπάρχουν όλα τα λοιπά δικαιολογητικά για το 
κάθε είδος αίτησης που θα υποβληθεί και ότι το μόνο ελλείπον είναι η Βεβαίωση ΑΜΚΑ, 
προκειμένου να προβούν σε έκδοση του αριθμού. Επίσης, δεν υπάρχει η βεβαιότητα ότι 
είναι πραγματικός ο σκοπός που επικαλείται ο καθένας ζητώντας ΑΜΚΑ, όταν όλοι πλέον 
έχουν μάθει ότι με ΑΜΚΑ ανασφαλίστου αποκτά κάποιος πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα 
υγείας. Οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ θα πρέπει να φροντίζουν για την απόδοση ΑΜΚΑ στις 
περιπτώσεις αυτές, άλλως, είναι απαραίτητο να καθοριστούν τα δικαιολογητικά που τα ΚΕΠ 
θα νομιμοποιούνται να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους για να τους εξυπηρετούν, ώστε 
να αποφεύγονται και οι όποιες εντάσεις δημιουργούνται στις δικές μας υπηρεσίες. 

 
ΣΤ.  ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  

  
    Η προβληματική του ΑΜΚΑ δυστυχώς δεν εξαντλείται στα προαναφερθέντα 

υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις με ενδεχόμενες ή βέβαιες στερήσεις δικαιωμάτων ή  
αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων για ορισμένες ομάδες πολιτών που διαμένουν 
νόμιμα στη χώρα μας είτε μόνιμα είτε προσωρινά.  

 

    1. Προκειμένου κάποιος να αποκτά δικαίωμα πρόσβασης σε παροχές διάφορων 
κρατικών ή ιδιωτικών φορέων πρέπει να διαθέτει ΑΜΚΑ. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 
χρειάζεται:  

      

- ΑΜΚΑ για υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). 
    (Ζητήθηκε ΑΜΚΑ από Κύπριους φοιτητές προκειμένου να υποβάλουν αίτημα λήψης 

υποτροφίας και ενημερώθηκαν τα ΚΕΠ με ηλεκτρονικό μήνυμα για την άποψη του 
Τμήματος Απλούστευσης Διαδικασιών Εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων & 
Κανονισμών Λειτουργίας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ότι είναι δυνατή η απόδοση 
ΑΜΚΑ σε Κύπριους φοιτητές με την προσκόμιση βεβαίωσης σπουδών του 
εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.  

    Απορία μας παραμένει πού στηρίζεται η άποψη αυτή, αν η έκταση εφαρμογής της 
περιλαμβάνει όλους τους Ευρωπαίους φοιτητές και το πιο σημαντικό, αν είναι 
σύννομη η απόδοση ΑΜΚΑ σε Ευρωπαίους φοιτητές με δικαιολογητικό τη βεβαίωση 
σπουδών στην Ελλάδα.)  

- ΑΜΚΑ για προσωποποιημένη ΑΤΗ.ΕΝΑ card.     
- AMKA για ηλεκτρονικό εισιτήριο παρακολούθησης αγώνων σε γήπεδα και για 

Εθνική Κάρτα Φιλάθλου. 
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(Σημειώνουμε ότι από την 31/12/2018 δε θα είναι δυνατή σε καμία περίπτωση η 
έκδοση τίτλων εισόδου στο γήπεδο χωρίς τη χρήση Κάρτας Φιλάθλου πλην των 
εξαιρέσεων που αναφέρει ο ν. 4410/2016.) 
 

      Έτσι, ο αλλοδαπός, που π.χ. είναι επενδυτής ή εργάζεται στην ημεδαπή ασφαλιζόμενος 
στην αλλοδαπή ή είναι ανεξάρτητο οικονομικά άτομο που δεν υποχρεούται να αποκτά 
ΑΜΚΑ, δεν επιτρέπεται να αποκτά προσωποποιημένη κάρτα για τις μετακινήσεις του στην 
Αθήνα ούτε να αποκτά κάρτα φιλάθλου.  
      Διαπιστώνεται λοιπόν, ότι η άσκηση μιας σειράς δικαιωμάτων εξαρτάται ευθέως από την 
ύπαρξη ενός άλλου δικαιώματος και εν προκειμένω του δικαιώματος στην εργασία για την 
άσκηση του οποίου -κυρίως- χορηγείται ο ΑΜΚΑ.    
 

    2. Προκειμένου κάποιος να εκπληρώνει ορισμένες υποχρεώσεις του και να μην υφίσταται 
τις σοβαρές κυρώσεις που επιβάλλονται αν δεν τηρεί τον νόμο, πρέπει επίσης να  διαθέτει 
ΑΜΚΑ. Συγκεκριμένα χρειάζεται  ΑΜΚΑ ο εργοδότης για να καταβάλει εργόσημο.  

    (Πρόσφατα προέκυψε θέμα από αλλοδαπό επενδυτή, κάτοχο ακινήτου αξίας άνω 
των 250.000 ευρώ, στον οποίο η Τράπεζα   ζήτησε ΑΜΚΑ προκειμένου ως εργοδότης 
να καταβάλει  εργόσημο για άτομο που είχε απασχολήσει και ήδη έχει σταλεί 
ερώτημα στο Τμήμα ΚΕΠ της Διεύθυνσης Δομών, Διαδικασιών και Αρχείων του 
Υπουργείου.) 

 

      Εργοδότες,  που έχουν υποχρέωση να καταβάλουν εργόσημο για πρόσωπα που 
απασχολούν στην ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη κατοικία τους ή στα κτήματά τους,  μπορεί να 
είναι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού, Ευρωπαίοι πολίτες και πολίτες τρίτων χωρών που 
διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα ή τουρίστες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι δεν 
υποχρεούνται -και ουσιαστικά δεν δικαιούνται- να αποκτούν ΑΜΚΑ. Όμως, αν δεν είναι 
κάτοχοι ΑΜΚΑ δεν μπορούν να εκπληρώνουν τις εργοδοτικές υποχρεώσεις τους σύμφωνα 
με το νόμο. 
      Εδώ παρατηρούμε ότι αντιφατικές διατάξεις,  που αφορούν σε θέματα του ίδιου 
Υπουργείου (Εργασίας) και του ίδιου Φορέα (ΕΦΚΑ) δεν επιτρέπουν να εφαρμόζεται η μία 
χωρίς να παραβιάζεται η άλλη. 
 
Ζ.  ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΚΑ 
 

      Για τη διαδικασία μεταβολής στοιχείων ΑΜΚΑ δεν προβλέπονται δικαιολογητικά από την  
ΚΥΑ με αριθμό οικ. 7791/245/Φ80321/2009.  
 

      Θεωρούμε απαραίτητο να επικαιροποιηθεί και να τεθεί υπόψη των ΚΕΠ η εγκύκλιος με 
Αρ. 1 και Α.Π.  οικ. 303/08/7-1-2008 της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα  «Μεταβολή στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων 
χωρών» και να οριστούν δικαιολογητικά με νέα ΚΥΑ, βάσει των οποίων θα μεταβάλλονται 
στοιχεία ταυτότητας των κατόχων ΑΜΚΑ. Π.χ. για αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών να 
μην επαρκεί διαβατήριο με ισχυρή άδεια διαμονής και πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης με επίσημη μετάφραση για την αλλαγή πατρωνύμου ή μητρωνύμου, αλλά 
ενδεχομένως νέο διαβατήριο με νέα άδεια και η απόφαση χορήγησής της που περιλαμβάνει 
το νέο πατρώνυμο ή μητρώνυμο. Στην εν λόγω εγκύκλιο μεταξύ άλλων αναφέρεται:  
«Επειδή το ζήτημα της μεταβολής στοιχείων διαπερνά όλο το φάσμα των διοικητικών 
διαδικασιών των δημόσιων υπηρεσιών (π.χ. απόδοση Α.Φ.Μ., μητρώου ασφάλισης από τον 
οικείο ασφαλιστικό φορέα, εγγραφή σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας κ.λ.π), 
σας γνωρίζουμε ότι από λήψεως του παρόντος, οι υπηρεσίες της χώρας (π.χ. Δ.Ο.Υ, ΟΑΕΔ, 
Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί κ.λ.π.), δεν θα πρέπει να 
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καταχωρούν οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών στα 
σχετικά έγγραφα που εκδίδουν, κατά λόγο αρμοδιότητας, πριν την αντικατάσταση της 
άδειας διαμονής των ενδιαφερόμενων από την αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης (Περιφέρεια ή Υπουργείο Εσωτερικών, κατά περίπτωση).»  
 
 

Κυρία Υπουργέ, 
     
      Τα ΚΕΠ προορίζονταν de jure να έχουν συναρμοδιότητα στη διεκπεραίωση της 
διαδικασίας απόδοσης -και μεταβολών στοιχείων- ΑΜΚΑ με τα γραφεία ΑΜΚΑ που θα 
λειτουργούσαν στους τότε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως και με άλλες υπηρεσίες που 
τυχόν θα ορίζονταν από τα συναρμόδια υπουργεία, οι οποίες δεν ορίστηκαν ποτέ. Στις μέρες 
μας τα ΚΕΠ έχουν καταστεί de facto σχεδόν η μόνη καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία έκδοσης 
ΑΜΚΑ σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Δεν υπάρχει διαδικασία άλλη σαν αυτή του ΑΜΚΑ 
που να μην δίνονται άμεσα απαντήσεις στα ερωτήματά μας, που να μην ξέρουμε ή να 
αδυνατούμε να διεκπεραιώσουμε σύννομα, που να μην ορίζονται για κάθε ειδική 
περίπτωση τα δικαιολογητικά που πρέπει να ζητάμε. Τα τελευταία τα εφευρίσκουμε μόνοι 
μας αρκετές φορές, ακολουθώντας διαφορετικές πρακτικές από ΚΕΠ σε ΚΕΠ στην 
προσπάθειά  μας να περισώσουμε ό,τι μπορεί να περισωθεί. Help desk δεν υπάρχει, ούτε 
εγχειρίδιο με συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις ούτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ για 
τη διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ. Τα ίδια ερωτήματα επαναλαμβάνονται προφορικά ή 
γραπτά χωρίς να ενημερώνεται το σύνολο των ΚΕΠ για τις απαντήσεις σε αυτά -όποτε και 
εφόσον δοθούν- εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων μέχρι σήμερα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, 
απολύτως δικαιολογημένα, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, οι φωνές των συναδέλφων που 
ζητούν αποχή ή απαλλαγή από τη διαδικασία ΑΜΚΑ ολοένα και πυκνώνουν.  
 
      Εμείς, ως ΠΟΣΕΚΕΠ, διατηρούμε ακόμα κάποιες ελπίδες ότι η κατάσταση μπορεί να 
αλλάξει, αν υπάρξει πολιτική βούληση. Προτάσεις έχουμε, όπως και τη διάθεση και 
επιθυμία να συζητήσουμε και να συνεργαστούμε με παράγοντες των συναρμόδιων 
υπουργείων, ώστε να δοθούν οι πλέον κατάλληλες λύσεις για το κάθε πρόβλημα, μικρό ή 
μεγάλο, τύπου ή/και ουσίας, που αντιμετωπίζουμε. Υπάρχει αδήριτη ανάγκη το δυνατό 
συντομότερο να προετοιμαστεί και να έλθει μια νέα εποχή στη διαδικασία ΑΜΚΑ των ΚΕΠ 
σε μια ευνομούμενη πολιτεία.  
 
      Για το λόγο αυτό σας καλούμε, ως Υπουργό που εποπτεύει τη λειτουργία της καθ’ ύλην 
αρμόδιας υπηρεσίας για την έκδοση ΑΜΚΑ και ως Υπουργό που στοχεύει σε πρότυπα 
χρηστής διοίκησης, να αναλάβετε πρωτοβουλία καθιστώντας σαφή την πολιτική σας 
βούληση για την επίλυση του θέματος.  
 

Με τιμή 
Για το Δ.Σ. 

   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
       
 
                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 
 

ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 
 


