
 

                                                                                                                        Αθήνα, 17/05/2021 
                                                                                     Α.Π.:  85 

                                                                            
                                                                                ΠΡΟΣ: 

  

                                                            ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

                                                  κ. Γεώργιο Γεωργαντά 

                                                  Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου  

                                                  101 63  Καλλιθέα  

 

 

ΘΕΜΑ:  Απλουστεύσεις διαδικασίας χορήγησης προσωρινού ΑΜΚΑ 

Σχετ.: H εγκύκλιος με Α.Π. 13261/ 06.05.2021 με θέμα «Διευκρινήσεις για τη  

          χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ» του ΥΨηΔ. 

 

 

Κύριε Υφυπουργέ, 

 

     Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική για τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ (ΠΑΜΚΑ) 

δεν είναι απαραίτητα τα εξής: i) ο έλεγχος νομιμότητας εισόδου και διαμονής 

πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα και ii) το ταυτοποιητικό έγγραφο του πολίτη να 

βρίσκεται σε ισχύ.  

     Από τα διαλαμβανόμενα της ανωτέρω εγκυκλίου διαπιστώνουμε ότι, όσον αφορά 

τη χορήγηση ΠΑΜΚΑ, εκλείπει πλέον η υποχρέωσή μας να μην παρέχουμε υπηρεσίες 

σε πολίτες τρίτης χώρας οι οποίοι δεν έχουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο 

που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις και θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής 

και γενικά δεν αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.  

Για πρώτη φορά μας ζητείται επίσημα να καταχωρούμε στοιχεία προφορικά και να 

παρακάμπτουμε διατάξεις του Μεταναστευτικού Κώδικα και όχι μόνο, προκειμένου 

να χορηγούμε ΑΜΚΑ, έστω και προσωρινό σε πολίτες που βρίσκονται παράνομα στη 

χώρα.  

     Θεωρούμε πως θα έπρεπε να προστεθεί στην παρ. 2 του άρθρου 26 του 

Μεταναστευτικού Κώδικα (Ν. 4251/2014) η χορήγηση ΠΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ, ως 

εξαίρεση από τις ρυθμίσεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, για την τήρηση της αρχής 

της νομιμότητας των ενεργειών εκ μέρους μας, ως κρατικών λειτουργών σε ένα 

Κράτος Δικαίου. Είναι όμως μια κυβερνητική απόφαση που πρέπει να υλοποιηθεί 

έστω με εγκύκλιο και είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε τις οδηγίες της. 

 

     Έχοντας ως δεδομένο πως η ΗΔΙΚΑ βρίσκεται πλέον υπό την σκέπη του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας και να 

κάνετε δεκτές τις παρακάτω προτάσεις απλούστευσης της διαδικασίας χορήγησης 

ΠΑΜΚΑ, ώστε να διευκολύνετε το έργο των υπαλλήλων των ΚΕΠ. Συγκεκριμένα: 

1. Τα πεδία i) Είδος Ταυτότητας ii) Αριθμός Ταυτότητας iii) Έτος 

Έκδοσης να οριστούν ως μη υποχρεωτικά. Από τη στιγμή που δεν γίνεται 

κανένας έλεγχος νομιμότητας και δεν έχει βαρύτητα αν ένα έγγραφο είναι 

ληγμένο ή και πιθανώς πλαστό δεν υπάρχει κανένας λόγος τα ανωτέρω πεδία 

να είναι υποχρεωτικά.  



 

2. Το πεδίο email να οριστεί ως μη υποχρεωτικό. Μεγάλη μερίδα των 

πολιτών που προσέρχονται στα ΚΕΠ για ΠΑΜΚΑ είναι ψηφιακά αναλφάβητοι 

και δεν διαθέτουν προσωπικό email.  

3. Τα πεδία i) Οδός/ Αριθμός Διεύθυνσης, ii) Τ.Κ Διεύθυνσης, iii) Δήμος 

Διεύθυνσης και iv) Νομός Διεύθυνσης να οριστούν ως μη 

υποχρεωτικά. Η πλειοψηφία των πολιτών που ζητούν ΠΑΜΚΑ δεν έχει 

μόνιμη διεύθυνσης κατοικίας στη χώρα.  

     Σημειώνεται ότι αρκετοί έρχονται από γειτονικά κράτη μόνο για τη χορήγηση 

ΠΑΜΚΑ και άλλοι διαμένουν παράνομα και φοβούνται να δηλώσουν υπαρκτή 

διεύθυνση. 

     Πέραν του Τ.Κ. κανένα από τα υπόλοιπα πεδία δεν χρειάζονται κατά το 

μελλοντικό κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού. Επίσης, ο Τ.Κ. μπορεί να 

δηλωθεί εκείνη τη στιγμή στη σελίδα προγραμματισμού εμβολιασμού, καθώς 

υπάρχει δυνατότητα μεταβολής του, ανάλογα με την επιθυμητή περιοχή για 

τον εμβολιασμό.  

4. Το πεδίο Κινητό να οριστεί ως μη υποχρεωτικό. Παρομοίως, η 

πλειοψηφία των πολιτών που ζητούν ΠΑΜΚΑ δεν διαμένει μόνιμα στη χώρα 

και δεν διαθέτει ελληνικό κινητό νούμερο ή γενικώς κινητό. Κατά τον ορισμό 

ραντεβού των ανωτέρω πολιτών η ενημέρωση στο κινητό θα υποκαθίσταται 

με εκτύπωση από τα ΚΕΠ και τα φαρμακεία. 

 

     Για τις περιπτώσεις διπλοεγγραφής, ο έλεγχός τους μπορεί να πραγματοποιείται 

μόνο με τα υπόλοιπα στοιχεία που θα καταχωρούνται (υπηκοότητα, φύλο, 

ημερομηνία γεννήσεως, ονοματεπωνυμικά στοιχεία κ.τ.λ.). 

     Είναι χαρακτηριστικό πως όλα τα ανωτέρω πεδία που ζητούμε να οριστούν ως μη 

υποχρεωτικά δεν εμφανίζονται και κατά την εκτύπωση του τελικού εγγράφου που 

χορηγεί η ΗΔΙΚΑ . 

     Σε κάθε περίπτωση, η μικρής διάρκειας ισχύος του ΠΑΜΚΑ αλλά και η ευελιξία 

που προσφέρει η πλατφόρμα των ραντεβού για εμβολιασμό, επιτρέπει τις ανωτέρω 

βελτιώσεις. 

 

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

   

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 
 
 
 
 

 

 

 


