
 

      
                                                                                                                        Αθήνα, 03/10/2019 
                                                                                     Α.Π.:  19   

         
                                                                         
                                                             ΠΡΟΣ: 

                                                             1.   ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

                                                                     ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

                                                                     κ. Γεώργιο Γεωργαντά 

                                                                   Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου,  

                                                                   101 63  Καλλιθέα  

                                                                2.  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

                                                                     ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

                                                                     κ. Παναγιώτη Μηταράκη     

                                                                   Σταδίου 29, 105 59  Αθήνα 

 

                                                                   ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

                                                                   Όπως ο Πίνακας Κοινοποιήσεων 

 

ΘΕΜΑ: Δυσχέρειες στην απόδοση ΑΜΚΑ σε Έλληνες και Δικαιούχους 

Διεθνούς Προστασίας από τα ΚΕΠ 

Σχετ.: Η με Α.Π. 80320/42862/Δ18.2718/1-10-2019 και ΑΔΑ: ΩΣΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΥ 

εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας με θέμα «Παροχή διευκρινήσεων ως προς την 

απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ 

 

 

Κύριοι Υφυπουργοί, 

   Είναι προφανές και ελπιδοφόρο το ότι η ανωτέρω σχετική βρίσκεται στη σωστή 

κατεύθυνση για την επίλυση σημαντικών ζητημάτων απόδοσης ΑΜΚΑ που 

λιμνάζουν τα τελευταία χρόνια και εκθέτουν τόσο τους συναδέλφους μας στα ΚΕΠ 

όσο και τη δημόσια διοίκηση της χώρας.  

   Ωστόσο, όσον αφορά τις κατηγορίες 1 και 4 των πολιτών που δικαιούνται ΑΜΚΑ, 

για τις οποίες αρμοδιότητα θα έχουν και τα ΚΕΠ, διαπιστώσαμε ότι με την εν λόγω 

διευκρινιστική εγκύκλιο για την απόδοση ΑΜΚΑ και πάλι δεν απαντώνται βασικά 

ερωτήματα  που κατ’ επανάληψη και επί σειρά ετών έχουν θέσει οργανικές μονάδες 

ΚΕΠ και η Ομοσπονδία μας ούτε έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις μας που 

αναφέρθηκαν στις συσκέψεις που έγιναν τον προηγούμενο μήνα, με αποτέλεσμα 

να καθίσταται δυσχερής η εφαρμογή της στις εν λόγω κατηγορίες πολιτών.  

Συγκεκριμένα προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα:  

  

Κατηγορία 1: Έλληνες υπήκοοι που κατοικούν στη χώρα  

 

α. Πως μπορεί ένας υπάλληλος ΚΕΠ να διακρίνει  με μόνο δικαιολογητικό το Δελτίο 

Αστυνομικής Ταυτότητας αν ένας Έλληνας πολίτης κατοικεί στη χώρα (Κατηγορία 1 

Κεφαλαίου Α, περ. 1 πίνακα) ή δεν κατοικεί στη χώρα (Κατηγορία  1 Κεφαλαίου Β, 

περ. 2 πίνακα) προκειμένου να αποδώσει ή να μην αποδώσει ΑΜΚΑ, αντίστοιχα;  

Σημειώνουμε ότι η ΗΔΙΚΑ δεν είναι ακόμα έτοιμη να παρέχει δυνατότητα ελέγχου 

φορολογικής κατοικίας στους χρήστες της εφαρμογής της μέσω της 

πληκτρολόγησης ΑΦΜ, ενώ παραμένει άγνωστο το πότε θα είναι διαθέσιμη η 

λειτουργικότητα αυτή. 



 

β. Ο έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας για την ενδεχόμενη απογραφή ανηλίκου 

ως ανασφαλίστου πώς θα γίνεται από υπάλληλο ΚΕΠ; Ή δεν θα γίνεται έλεγχος, 

αλλά μόνο προφορική δήλωση του συντηρούντος ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει ενεργή 

ασφαλιστική ικανότητα;  

 

Κατηγορία 4: Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας και τα μέλη οικογενείας 

τους  

α. Πώς θα γίνεται η μετάφραση στην ελληνική των ξενόγλωσσων 

ονοματεπωνυμικών στοιχείων;  

Η ΗΔΙΚΑ, παρομοίως, δεν είναι ακόμα έτοιμη να υποστηρίξει καταγραφή μόνο 

λατινικών στοιχείων, ώστε να δοθεί μια τεχνική λύση στο πρόβλημα.  

β. Τι θα γίνεται στις περιπτώσεις που δεν προκύπτουν όλα τα απαραίτητα για την 

απόδοση ΑΜΚΑ ονοματεπωνυμικά στοιχεία του δικαιούχου από το Δελτίο διαμονής 

του, όπως επίθετο γέννησης, όνομα πατέρα και όνομα μητέρας;   

 

   Τέλος, διαπιστώνουμε ότι δεν δίνονται σαφείς οδηγίες για τις διαδικασίες 

μεταβολής στοιχειών ΑΜΚΑ και διπλοεγγραφών που αποτελούν σημαντικό κομμάτι 

της εργασίας μας και ότι η εξουσιοδότηση που απαιτείται για την απογραφή μέσω 

εκπροσώπου υπάρχει μόνο για την Κατηγορία 1 των Ελλήνων που κατοικούν στη 

χώρα και για καμία άλλη. 

   Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή οι προθέσεις μας είναι να λυθεί άμεσα η αποχή 

των εργαζόμενων στα ΚΕΠ από διαδικασίες ΑΜΚΑ και να παρέχουμε ποιοτικές 

υπηρεσίες στους πολίτες,  σας παρακαλούμε να δοθούν το ταχύτερο απαντήσεις 

στα ερωτήματά μας με νέα διευκρινιστική εγκύκλιο. 

 

Με τιμή 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. 

   

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Πίνακας Κοινοποιήσεων: 

 
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ 
Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών και Λοιπών Παροχών σε Χρήμα 
Σταδίου 29, 105 59  Αθήνα 
 

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιών μιας Στάσης 
Βασ. Σοφίας 15, 106 74  Αθήνα 


