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

a.paveli@mindigital.gr

                 

                    
                  Αριθ. Φακ.:
                  ΔΥΜΣ/Φ.15/ 39 /

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

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ειδική Γραμματεία Προστασίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων 
ssuams.protection@migration.gov.gr
ssusms.integration@migration.gov.gr

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τη χορήγηση ΠΑΜΚΑ και την έκδοση βεβαιώσεων 
εμβολιασμού σε Ασυνόδευτα Ανήλικα

Σε συνέχεια των εγγράφων μας Φ.15/15/11411/18-4-2021 και Φ.15/17/13261/6-5-
2021 σχετικά με τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ και με σκοπό την επίλυση ζητημάτων που 
έχουν προκύψει κατά τη διαδικασία χορήγησής του σε Ασυνόδευτα Ανήλικα προκειμένου 
αυτά να έχουν πρόσβαση στον εμβολιασμό κατά της covid19 και στη χορήγηση των 
σχετικών πιστοποιητικών, σας αποστέλλουμε, συνημμένα, για ενημέρωσή σας το 
392957/17-11-2021 έγγραφο της Μονάδας Θεσμικής Προστασίας της Ειδικής 
Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων με διευκρινίσεις για τα ζητήματα που 
έχουν παρουσιαστεί.

Ειδικότερα, επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 

 Για τους ασυνόδευτους ανήλικους που έχουν υποβάλλει βούληση ασύλου και 
διαθέτουν αριθμό βούλησης (προκαταγραφής) αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση 
ΠΑΜΚΑ είναι η Υπηρεσία Ασύλου.

 Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που δεν διαθέτουν αριθμό βούλησης ασύλου και δεν 
έχουν προκαταγραφεί από την Υπηρεσία Ασύλου, όμως φέρουν ταυτοποιητικό 
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έγγραφο από ελληνική δημόσια αρχή, προσέρχονται μέσω των εκπροσώπων τους 
στα ΚΕΠ για τη χορήγηση ΠΑΜΚΑ και την έκδοση βεβαίωσης / πιστοποιητικού 
εμβολιασμού. Στο συνημμένο έγγραφο 392957/17-11-2021 της Ειδικής 
Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, αναγράφονται αναλυτικά τα 
έγγραφα που προσκομίζουν στα ΚΕΠ οι εκπρόσωποι των Ασυνόδευτων Ανηλίκων 
κατά τις συναλλαγές τους με αυτά.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των ανωτέρω, καθώς η συμβολή σας είναι 
καθοριστικής σημασίας για την προστασία της δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο των μέτρων 
της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
 Ένταξης Διαδικασιών στα ΚΕΠ

Αλεξάνδρα Παβέλη

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)

mailto:m.psoma@gsis.gr
mailto:v.tzovla@gsis.gr

	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: ΥΨηΔ 30/11/2021
Α. Π.: 42444 ΕΞ 2021 
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
	AkrivesAntigrafoStamp: 
		2021-11-30T20:11:35+0200




