
Τι είναι ο ΑΜΚΑ 

Πηγή: Τα Νέα» 

Mόνο µε τον προσωπικό Aριθµό Mητρώου Kοινωνικής Aσφάλισης(ΑΜΚΑ) θα µπορούν να 
συναλλάσσονται, από την 1η Oκτωβρίου, µε τα ασφαλιστικά ταµεία όλοι οι ασφαλισµένοι 
και οι συνταξιούχοι, ενώ όσοι δεν θα έχουν AMKA µέχρι την 1η Oκτωβρίου (που είναι η 
τελευταία προθεσµία, σύµφωνα µε το νόµο) θα καλούνται να τον αποκτήσουν άµεσα, κατά 
την πρώτη συναλλαγή τους µε τα Tαµεία. 

Tις διευκρινήσεις αυτές δίνουν οι υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Kοινωνικών 
Aσφαλίσεων καθώς πλησιάζει η 1η Oκτωβρίου και έχουν καταγραφεί, αποκτώντας AMKA 
κυρίως µέσω των KEΠ, περίπου 8,5 εκατοµµύρια πολίτες σε σύνολο 10,5 εκατ. που 
υπολογίζεται ότι θα είναι το σύνολο των ασφαλισµένων, των προστατευοµένων µελών τους, 
καθώς και των συνταξιούχων της χώρας. 

H Hλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Kοινωνικής Aσφάλισης (H∆IKA A.E.) που έχει αναλάβει το 
έργο της δηµιουργίας του Eθνικού Hλεκτρονικού Mητρώου συνεχίζει να αποστέλλει, σε 
συνεργασία µε τα Tαµεία, στον τόπο κατοικίας ή εργασίας των δικαιούχων, τον AMKA. 

O οποίος αποτελεί τη νέα «ταυτότητα» για την εργασία, την ασφάλιση και τις παροχές αλλά 
και το µέσο για την αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής (µέσα από διασταυρώσεις στοιχείων 
της εφορίας κ.ά.) τη µείωση των δαπανών υγείας (αφού θα εντοπίζονται οι δαπάνες κάθε 
ατόµου χωριστά) και τον περιορισµό την γραφειοκρατίας (όταν αποκτήσουν πλήρη 
µηχανογράφηση τα Tαµεία). 

O AMKA αντικαθιστά τον Aριθµό Mητρώου που µέχρι σήµερα χορηγούσαν τα ασφαλιστικά 
ταµεία στους ασφαλιζόµενους και στους συνταξιούχους. Eίναι ένας αριθµός που συνοδεύει 
το ονοµατεπώνυµο και περιλαµβάνει την ηµεροµηνία γέννησης και το ασφαλιστικό φορέα 
στον οποίο είναι ασφαλισµένος ο κάθε πολίτης. 

O AMKA θα είναι υποχρεωτικός για όλες τις παροχές ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης 
(συνταγογραφήσεις, είσπραξη επιδοµάτων από τα ταµεία κ.ά.). Θα χρειάζεται, ακόµη, για 
την ασφάλιση και την απονοµή σύνταξης. Aριθµό Mητρώου Kοινωνικής Aσφάλισης 
υποχρεούνται να έχουν τα προστατευόµενα µέλη της οικογένειας και οι ξένοι υπήκοοι που 
ζουν και εργάζονται στην Eλλάδα. 

Για την απόκτηση του AMKA µέσω KEΠ ή των Tαµείων οι Eλληνες υπήκοοι χρειάζονται το 
δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή ελληνικής στρατιωτικής ταυτότητας και για τα ανήλικα 
που δεν έχουν συµπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν αστυνοµική 
ταυτότητα, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για τους ξένους υπηκόους ζητείται 
δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσηµα 
µεταφρασµένο στα ελληνικά, αν δεν υπάρχουν ταυτότητα ή διαβατήριο) και ληξιαρχική 
πράξη γέννησης για τα ανήλικα που έχουν γεννηθεί στην Eλλάδα. 

Aν οι ασφαλισµένοι και οι συνταξιούχοι εντοπίζουν λάθη στα στοιχεία της κάρτας που τους 
αποστέλλεται µπορούν να τα διορθώνουν στα KEΠ και στα γραφεία AMKA που 
λειτουργούν στα ασφαλιστικά ταµεία. Mέσω της ιστοσελίδας amka. gr µπορούν να 



διαπιστώνουν αν έχουν AMKA όπως και να τον τυπώνουν (µέχρι να τους αποσταλεί η 
προσωπική τους κάρτα µέσω της H∆IKA). 

Οι 20 συχνές ερωτήσεις -µαζι µε τις απαντήσεις- των ασφαλισµένων για την απόκτηση του 
ΑΜΚΑ εχουν ως εξής: 

1.ΕΡ: Τι είναι ο ΑΜΚΑ; 

ΑΠ: Είναι ένας ενιαίος αριθµός µητρώου για την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση. 
Είναι ουσιαστικά η ασφαλιστική ταυτότητα όλων των πολιτών και είναι υποχρεωτική από το 
Νόµο για όλους από τον Οκτώβριο του 2009. 

2.ΕΡ: Ποιοι πρέπει να πάρουν ΑΜΚΑ; 

ΑΠ: Όλοι όσοι ασφαλίζονται (άµεσα ή έµµεσα), εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν και 
όσοι λαµβάνουν σύνταξη ή επίδοµα ανεργίας  

3.ΕΡ: Πρέπει να έχουν ΑΜΚΑ και τα προστατευόµενα µέλη οικογένειας-έµµεσα 
ασφαλισµένοι (παιδιά, σύζυγοι, γονείς, κλπ.); 

ΑΠ: Ναι, είναι υποχρεωτικός για όλα τα έµµεσα µέλη. 

4.ΕΡ: Σε τι θα µου χρησιµεύσει ο ΑΜΚΑ; 

ΑΠ: Ο ΑΜΚΑ θα αντικαταστήσει σταδιακά τους παλιούς αριθµούς µητρώου όλων των 
ασφαλιστικών ταµείων και θα βοηθήσει στο να γίνονται οι συναλλαγές µε τα ασφαλιστικά 
ταµεία πιο εύκολα και πιο γρήγορα. 

5.ΕΡ: Πώς µπορώ να δω αν έχω ΑΜΚΑ; 

ΑΠ: Μπορείτε να τον δείτε στην ιστοσελίδα www. amka. gr 

6.ΕΡ: Πού και από πότε µπορώ να πάρω ΑΜΚΑ; 

ΑΠ: Μπορείτε να λάβετε τον προσωπικό σας αριθµό σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή στα 125 
γραφεία ΑΜΚA ασφαλιστικών ταµείων. 

7.ΕΡ: Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την έκδοση του ΑΜΚΑ; 

ΑΠ: Για Έλληνες υπηκόους: 

Απαιτείται ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ελτίο Ελληνικής Στρατιωτικής Ταυτότητας. 
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: 

Απαιτείται το ∆ελτίο Ταυτότητας οµογενούς ή ∆ελτίο Ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής 
αστυνοµικής) ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσηµα µεταφρασµένο στα 



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

8.ΕΡ: Τι είναι η Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης;  

ΑΠ: Είναι ένα παραστατικό του προσωπικού σας ΑΜΚΑ και θα αποσταλεί από την Η∆ΙΚΑ 
ΑΕ. 

9.ΕΡ: Πρέπει να έχω µαζί µου την Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης; 

ΑΠ: ∆εν είναι υποχρεωτικό να την έχετε µαζί σας, αρκεί να γνωρίζετε τον αριθµό σας. 

10.ΕΡ: Αντικαθιστά η κάρτα το βιβλιάριο ασθενείας;  

ΑΠ: Όχι, θα πρέπει όµως να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ στο βιβλιάριο ασθενείας,  προκειµένου 
αυτό να ισχύει.  

11.ΕΡ: Πρέπει να έχουν ΑΜΚΑ άτοµα ηλικίας άνω των 70 ετών; 

ΑΠ: Ναι, γιατί ο ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτικός για όλους από τον Οκτώβριο του 2009. 

12.ΕΡ: Είναι δυνατή η απόκτηση ΑΜΚΑ τηλεφωνικά; 

ΑΠ: Όχι, θα πρέπει να πάει ο ίδιος ο πολίτης σε κάποιο ΚΕΠ ή γραφείο ΑΜΚΑ.   

Σε περίπτωση που δεν µπορεί ο ίδιος, µπορεί να πάει εκπρόσωπός του, έχοντας µαζί του τις 
ταυτότητες του εκπροσώπου και του εκπροσωπούµενου. 

13.ΕΡ: ∆ιαδικασία µεταβολής και επικαιροποίησης στοιχείων  

ΑΠ: Υπάρχει η δυνατότητα µεταβολής ή επικαιροποίησης οποιουδήποτε στοιχείου (όπως π.χ. 
ταυτότητα, δ/νση κατοικίας, κλπ.). Μπορεί να γίνει οποτεδήποτε επιθυµείτε µε την επίσκεψη 
σε κάποιο ΚΕΠ ή γραφείο ΑΜΚΑ. 

14.ΕΡ: ΑΜΚΑ από δύο ασφαλιστικά Ταµεία ποιος αριθµός θα διαγραφεί; 

ΑΠ: Θα πρέπει να υποβάλετε σχετική αίτηση διπλοεγγραφής σε ΚΕΠ ή γραφείο  

ΑΜΚΑ. Σε αυτήν την περίπτωση, θα διατηρηθεί ένας µόνο ΑΜΚΑ, τον οποίο θα επιλέξει η 
Η∆ΙΚΑ ΑΕ και θα σας τον γνωστοποιήσει αργότερα. 

15.ΕΡ: Πώς και πότε θα αποσταλεί η Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης; 

ΑΠ: Θα αποσταλεί στη δ/νση κατοικίας ή εργασίας σας. ∆εν υπάρχει συγκεκριµένος χρόνος, 
εφόσον οι κάρτες αποστέλλονται µαζικά. Ωστόσο, όσο και να καθυστερήσει δεν υπάρχει 
πρόβληµα, εφόσον γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας. 

16.ΕΡ: Απαραίτητα δικαιολογητικά µέσω εκπροσώπου. 



ΑΠ: Σε περίπτωση απογραφής µέσω εκπροσώπου, εκτός των απαιτείται επιπλέον η 
ταυτότητα του εκπροσώπου και µια υπεύθυνη δήλωση ότι εκπροσωπεί τον υπόχρεο, την 
οποία υποβάλετε εκείνη τη στιγµή στο ΚΕΠ ή σε κάποιο γραφείο ΑΜΚΑ. 

17.ΕΡ: Έχει οριστεί διαδικασία διαγραφής λόγω θανάτου; 

ΑΠ: Για το θέµα αυτό, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Τµήµα Μητρώου του ασφαλιστικού 
σας φορέα. Όσοι έχουν απογραφεί στα ΚΕΠ από 01.07.2007 έως 31.12.2008, χρειάζεται να 
ξαναπάνε στα ΚΕΠ; Μόνο σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη ή δεν µπορείτε να βρείτε τον 
ΑΜΚΑ σας από το www. amka. gr 

18.ΕΡ: Αν δω τον ΑΜΚΑ µου στο www. amka.gr, πρέπει να πάω σε ΚΕΠ ή γραφείο 
ΑΜΚΑ; 

ΑΠ: Όχι, δεν απαιτείται. Σε περίπτωση όµως που έχετε µεταβολή σε κάποιο από τα 
προσωπικά σας στοιχεία (όπως π.χ. ταυτότητα, δ/νση κατοικίας, κλπ.) θα πρέπει να 
απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή σε κάποιο γραφείο ΑΜΚΑ ασφαλιστικών φορέων. 

19.EΡ: Αν έρθει στο σπίτι µου η κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, πρέπει να πάω σε ΚΕΠ 
ή γραφείο ΑΜΚΑ; 

ΑΠ: Όχι, δεν απαιτείται. Σε περίπτωση όµως που έχετε µεταβολή σε κάποιο από τα 
προσωπικά σας στοιχεία (όπως π.χ. ταυτότητα, δ/νση κατοικίας, κλπ.) θα πρέπει να 
απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή σε κάποιο γραφείο ΑΜΚΑ ασφαλιστικών φορέων 

20. Που µπορώ να λάβω πληροφορίες και διευκρινήσεις για τον ΑΜΚΑ 

ΑΠ: Στο ασφαλιστικό σας ταµεία, στα ΚΕΠ, στο τηλέφωνο: 11131, στην ιστοσελίδα www. 
amka. gr και στο e-mail: amka@idika.gr 

 


