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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
1. Για τη χορήγηση Προσωρινού ΑΜΚΑ (ΠΑΜΚΑ) σε φυσικό πρόσωπο που δεν διαθέτει 
ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ, απαιτείται έλεγχος νόμιμης διαμονής στη χώρα; 
 
Όχι. Δεν απαιτείται έλεγχος νόμιμης διαμονής για τη χορήγηση ΠΑΜΚΑ, καθώς η διάταξη 
του άρθρου 97  του ν. 4796/2021 (ΦΕΚ Α’ 63)  έγινε με σκοπό την παροχή δυνατότητας 
εμβολιασμού και self test σε όλα τα πρόσωπα, που βρίσκονται στη χώρα κατά την 
παρούσα περίοδο προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πανδημία και να προστατευτεί η 
δημόσια υγεία. 
 
2.Ποια έγγραφα προσκομίζουν στα ΚΕΠ, όσοι δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή ΑΔΤ για τη 

χορήγηση ΠΑΜΚΑ;  
 
Τα φυσικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή δελτίο αστυνομικής ταυτότητας για τη 
χορήγηση του προσωρινού ΑΜΚΑ, υποβάλουν αίτηση στα ΚΕΠ, με την προσκόμιση ενός 
από τα παρακάτω έγγραφα: 
α) Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς,    
β) Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης,  
γ) Διαβατηρίου,  
δ) Προσωρινού ή οριστικού τίτλου διαμονής,  
ε) άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.  

Ως άλλο έγγραφο νοείται και η Ευρωπαϊκή Κάρτα ασφάλισης.  Τα έγγραφα αυτά 

απαιτούνται για την ταυτοποίηση του προσώπου  και τη συμπλήρωση των 
απαιτούμενων πεδίων της εφαρμογής. 
 
3. Στοιχεία που δεν προκύπτουν από τα έγγραφα του πολίτη, πως συμπληρώνονται 
στην εφαρμογή χορήγησης ΠΑΜΚΑ;    
 
Τα στοιχεία που δεν προκύπτουν από το έγγραφο που προσκομίζει ο πολίτης και 
ζητούνται από την εφαρμογή, συμπληρώνονται κατά δήλωση του φυσικού προσώπου.   
 
4. Μετά τη χορήγηση ΠΑΜΚΑ, πότε μπορεί κάποιος να κλείσει ραντεβού για 
εμβολιασμό; 

 
Δυνατότητα κλεισίματος ραντεβού μετά τη χορήγηση ΠΑΜΚΑ  υπάρχει, εφόσον 
ενημερωθεί η πλατφόρμα εμβολιασμού από τις αρμόδιες υπηρεσίες (περίπου 21 
ημέρες). 
 Έχει υλοποιηθεί η αποστολή ενημερωτικού sms που αποστέλλεται στους πολίτες για την 
διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν μετά την απόδοση ΠΑΜΚΑ. 
Στη συνέχεια, εφόσον το φυσικό πρόσωπο ανήκει στην ομάδα που εμβολιάζεται την 
εκάστοτε χρονική περίοδο προγραμματίζει ραντεβού. 
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5. Τι γίνεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το πρόσωπο το οποίο προσέρχεται στα 
ΚΕΠ δηλώνει ότι δεν έχει ΑΦΜ ενώ έχει; 
 
Στις περιπτώσεις που κάποιος έχει ΑΦΜ γίνεται ενημέρωση ότι η αίτηση υποβάλλεται  
απευθείας στην πλατφόρμα emvolio. Δεν απαιτείται έλεγχος ή υποβολή Υπεύθυνης 
Δήλωσης για τη μη ύπαρξη ΑΦΜ. Τυχόν διασταυρώσεις είναι αρμοδιότητα της ΗΔΙΚΑ. 
 
6. Θα χορηγηθούν self test σε όλους τους υπαλλήλους των ΚΕΠ;  
 
Έχουν δοθεί όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το προσωπικό το οποίο απασχολείται στα 

ΚΕΠ στο ΥΠΕΣ για επεξεργασία. Για περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής αρμόδιοι είναι 
οι οικείοι Δήμοι. Αρνητικό self test δεν σημαίνει μη τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων, 
που έχουν τεθεί με τις εγκυκλίους του ΥΠΕΣ για το δημόσιο, καθώς και τη μη τήρηση 
μέτρων ασφάλειας από προσωπικό και πολίτες και τήρηση αποστάσεων. 
 
 
7. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής στοιχείων πολίτη λόγω λάθους καταχώρισης στην 
εφαρμογή ΠΑΜΚΑ;  
 
Θα υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης στοιχείων ΠΑΜΚΑ από 15/5/2021. Μπορείτε να 
κρατήσετε τα ορθά στοιχεία και να ενημερώσετε το ενδιαφερόμενο πρόσωπο όταν 

πραγματοποιήσετε την αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά 
την καταχώριση των στοιχείων για την απόδοση ΠΑΜΚΑ. 
 
8. Ο Προσωρινός ΑΜΚΑ (ΠΑΜΚΑ) διαγράφεται;  
 
Όχι. Δεν προβλέπεται η διαγραφή του ΠΑΜΚΑ. Ως εκ τούτου οι υπάλληλοι πρέπει να 

είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί στην απόδοση του. 

 

9. Ο Προσωρινός ΑΜΚΑ (ΠΑΜΚΑ) χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο που ήδη διαθέτει 
ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ; 

 
Επειδή, έχει παρουσιαστεί το φαινόμενο απόδοσης Προσωρινού ΑΜΚΑ (ΠΑΜΚΑ) σε 

πολίτες που ήδη διαθέτουν ΑΜΚΑ, παρακαλούμε στις περιπτώσεις εκείνες που κατά την 

απόδοση ΠΑΜΚΑ το σύστημα αναγνωρίσει πρόσωπο με τα ίδια στοιχεία, τότε ο 

υπάλληλος σταματά την διαδικασία απόδοσης ΠΑΜΚΑ και ενημερώνει τον δικαιούχο ότι 

διαθέτει ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ.  

Αν δεν αφορά το ίδιο πρόσωπο συνεχίζει την απόδοση του ΠΑΜΚΑ, όπως προβλέπεται, 

κατόπιν ελέγχου του νομιμοποιητικού εγγράφου ταυτοποίησης. 
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10. Τα ΚΕΠ προχωρούν στη χορήγηση ΠΑΜΚΑ στις περιπτώσεις αλλοδαπών που 
διαθέτουν ΑΦΜ και προχωρούν τη διαδικασία της αίτησης χορήγησης ΠΑΜΚΑ μόνοι 
τους και εμφανίζεται μήνυμα από την εφαρμογή ότι πρέπει να προσέλθουν στο ΚΕΠ 
για ταυτοποίηση στοιχείων ; 
 

Ναι τα ΚΕΠ και σε αυτή την περίπτωση προχωρούν τη διαδικασία χορήγησης ΠΑΜΚΑ με 

το ταυτοποιητικό έγγραφο που έχει ο πολίτης.  

 


