
1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ
Πληροφορίες:  a.mantesi@mindigital.gr

a.paveli@mindigital.gr

                 

                    
                  Αριθ. Φακ.:
                  ΔΥΜΣ/Φ.15/ 17 /

ΠΡΟΣ:
Όλα τα ΚΕΠ  της χώρας
Kep-all@kep.gov.gr

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ

Σας αποστέλλουμε, συνημμένα, επικαιροποιημένο αρχείο με τη μορφή 
ερωτήσεων και απαντήσεων, με διευκρινίσεις για τα ζητήματα που προκύπτουν κατά τη 
διεκπεραίωση της διαδικασίας χορήγησης προσωρινού ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και 
παρακαλούμε για την προσεκτική ανάγνωση και πιστή εφαρμογή τους. 

Σας εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή στην προσέλευση πολιτών στα ΚΕΠ για 
χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ (ΠΑΜΚΑ), που διαθέτουν ήδη ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ. Στις 
περιπτώσεις που κατά την απόδοση ΠΑΜΚΑ, το σύστημα αναγνωρίζει πρόσωπο με τα 
ίδια στοιχεία, ο υπάλληλος σταματά την διαδικασία απόδοσης ΠΑΜΚΑ και ενημερώνει 
τον πολίτη ότι διαθέτει ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ, αναλόγως με το τι προκύπτει από τον έλεγχο 
στην εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ. 

Επιπροσθέτως, σας υπενθυμίζουμε ότι η χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ 
προβλέφθηκε με το άρθρο 97 του ν. 4796/2021 (ΦΕΚ Α’ 63) για τα φυσικά πρόσωπα που 
δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ, αποκλειστικά και μόνο για  παροχές που σχετίζονται με 
την προστασία της δημόσιας υγείας απέναντι στην ασθένεια του νέου κορωνοιού και 
δεν πρέπει να συγχέεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις απονομής ΑΜΚΑ.

Για τη χορήγηση ΠΑΜΚΑ στους πολίτες που προσέρχονται στα ΚΕΠ, δεν 
απαιτείται έλεγχος νόμιμης διαμονής και γίνεται με την προσκόμιση όποιου 
ταυτοποιητικού εγγράφου προσκομίσει ο πολίτης είτε βρίσκεται σε ισχύ, είτε όχι.
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Η  συμπλήρωση των στοιχείων των απαιτούμενων πεδίων της εφαρμογής που δεν 
προκύπτουν από το έγγραφο που προσκομίζει ο πολίτης, συμπληρώνονται κατά δήλωση 
του φυσικού προσώπου.  Περαιτέρω ισχύουν τα αναγραφόμενα στην εγκύκλιο της 
υπηρεσίας μας ΔΥΜΣ/Φ.15/15/11411/18-4-2021, με θέμα: «Χορήγηση προσωρινού 
ΑΜΚΑ».

 

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Γεώργιος Γεωργαντάς

Εσωτερική διανομή
1.Γραφείο Υπουργού
2.Γραφείο Υφυπουργού
3.Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4.ΓΓΠΣ Τμήμα Β’- Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης της Διεύθυνσης Υποστήριξης Λειτουργίας 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης : m.psoma@gsis.gr, v.tzovla@gsis.gr
(για ανάρτηση στις ηλεκτρονικές ανακοινώσεις)
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