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Προς τα  
Σωµατεία Μέλη του ΕΚΑ 
 
 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
 
Συνάδελφοι, 
 
Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2009 η χορήγηση ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α.Μ.Κ.Α.), που από εδώ και στο εξής θα είναι η ταυτότητα όλων των 
ασφαλισµένων (άµεσα ή έµµεσα) για τις συναλλαγές που αφορούν εργασία, 
ασφάλιση, παροχές ασφαλιστικών ταµείων κλπ. 
 
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τις σχετικές διαδικασίες είναι :  ΚΥΑ 
7791/245/Φ80321/30.3.09 (ΦΕΚ 596/τ. Β΄/1.4.09). 
 
Επειδή η προθεσµία απόκτησης ΑΜΚΑ λήγει στις 30 Ιουνίου 2009, σας 
ενηµερώνουµε για τις σχετικές διαδικασίες, προκειµένου να τακτοποιηθείτε στο 
Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. 
 
 Υπόχρεοι απόκτησης ΑΜΚΑ είναι όλοι οι ασφαλισµένοι (άµεσα ή έµµεσα) και οι 
συνταξιούχοι, καθώς επίσης και κάθε πρόσωπο που εργάζεται ή πρόκειται να 
αναλάβει εργασία εντός των ορίων της χώρας. 

 
 Επειδή τα Ασφαλιστικά Ταµεία έχουν δώσει τους καταλόγους των ασφαλισµένων, 
και πολλοί από µας έχουµε ήδη ΑΜΚΑ, αυτό µπορούµε να το διαπιστώσουµε 
στην ιστοσελίδα www.amka.gr ή σε ένα ΚΕΠ, ή στα Γραφεία ΑΜΚΑ.  Σε αυτή την 
περίπτωση θα παραλάβουµε ταχυδροµικά την κάρτα ΑΜΚΑ. 

 
 Εάν διαπιστώσουµε ότι δεν έχουµε ΑΜΚΑ, µπορούµε να πάµε σε ένα ΚΕΠ ή σε 
ένα Γραφείο ΑΜΚΑ και να ζητήσουµε την εγγραφή µας στο Μητρώο και την 
απόδοση ΑΜΚΑ.  
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Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά 
 
 Για Έλληνες υπηκόους  

o ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ελτίο Ελληνικής Στρατιωτικής 
Ταυτότητας.  

o Για ανήλικα άτοµα που δεν έχουν συµπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας 
και δεν έχουν αστυνοµική ταυτότητα απαιτείται η προσκόµιση 
πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το γονέα ή το νόµιµο 
εκπρόσωπό του.  

 Για ξένους υπηκόους  
o ∆ελτίο Ταυτότητας οµογενούς ή  
o ∆ελτίο Ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνοµικής) ή  
o πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσηµα µεταφρασµένο στα 

ελληνικά, όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο  
o Για ανήλικα άτοµα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα αρκεί η ληξιαρχική 

πράξη γέννησης.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Ο ΑΜΚΑ είναι µοναδικός για κάθε ασφαλισµένο.  Πρέπει να 

αναζητήσετε ΑΜΚΑ για κάθε προστατευόµενο µέλος ξεχωριστά. 
 
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε: 
α)  Στην ιστοσελίδα www.amka.gr 
β)  Στα ΚΕΠ  
γ)  Στα Γραφεία ΑΜΚΑ 
δ)  Στο τηλέφωνο 11131 
 
Στη διάθεσή σας για κάθε επιπρόσθετη βοήθεια. 
 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 


