E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2020.01.31 21:57:21
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

1837

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 717
Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των
αιτούντων διεθνούς προστασίας στις υπηρεσίες
υγείας, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την
κοινωνική ασφάλιση και την αγορά εργασίας Έκδοση Π.Α.Α.Υ.Π.Α.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και
άλλες διατάξεις» (Α’ 169) και ειδικότερα των άρθρων
42,51 παρ. 1, 53, 55 παρ. 2, 65 και 79,
1.2. του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21), όπως ισχύει,
1.3. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
(Α’ 112), όπως ισχύει,
1.4. του ν. 139/1975 «Περί κυρώσεως της εν N. Υόρκη
την 28η Σεπτεμβρίου 1954 υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως περί του καθεστώτος των ανιθαγενών» (Α’ 176),
1.5. του ν. 1426/1984 «Για την κύρωση του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Χάρτη» (Α’ 32) και του ν. 4359/2016 «Κύρωση
Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» (Α’ 5),
1.6. του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους - Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75), όπως ισχύει,
1.7. του άρθρου 23 ν. 1076/1980 (Α’ 224), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 2082/1992 «Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση
νέων θεσμών κοινωνικής προστασίας» (Α’ 158) και ισχύει,
1.8. του ν. 2101/1992 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης
για τα Δικαιώματα του Παιδιού» (Α’ 192),
1.9. του άρθρου 33 του ν. 2676/1999 «Οργανωτική και
λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 1),
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1.10. του ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας αι άλλες διατάξεις» (Α’ 96),
όπως ισχύει,
1.11. του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού
Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 43),
1.12. του ν. 3235/2004 «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» (Α’ 53),
1.13. του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την Οργάνωση
και Λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία
και τους ΟΤΑ» (Α’ 102),
1.14. του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και
Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 80),
1.15. του ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α’ 57), όπως ισχύει,
1.16. του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων
οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις» (Α’ 6),
όπως ισχύει,
1.17. του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της
“Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης
Α.Ε.” (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α’ 245), όπως τροποποιήθηκε με άρθρο
56 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα
επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134)και ισχύει,
1.18. του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης,
σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης
ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Οικονομικών», (Α’ 128) και ειδικότερα του άρθρου 2
παρ. 5 και 6, όπως ισχύουν,
1.19. του ν. 3875/2010 «Κύρωση και εφαρμογή της
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού
Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων
αυτής και συναφείς διατάξεις» (Α’ 158),
1.20. του ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου
και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και δια-
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δικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 7), όπως ισχύει,
1.21. του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία
Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις
κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του
καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L
180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 51), όπως
ισχύει,
1.22. του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222), όπως ισχύει,
1.23. του ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων
ουσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 74) όπως ισχύει,
1.24. του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 38), όπως ισχύει,
1.25. του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 115),
1.26. του ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 93), όπως ισχύει,
1.27. του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης,
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών
οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 29), όπως ισχύει,
1.28. του ν. 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των
Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις»
(Α’ 85).
2. Τις διατάξεις:
2.1. του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
(Α’ 4),
2.2. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 81
του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση
Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού
Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 43),
2.3. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
2.4. του π.δ. 34/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168),
2.5. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
2.6. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
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2.7. του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),
2.8. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
2.9. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98),
2.10. του π.δ. 233/2003 με τίτλο «Προστασία και αρωγή
κατά το άρθρο 12 του ν. 3064/2002 (Α’ 248) στα θύματα
των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 323Β, 348Α,
349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων
87 παράγραφοι 5 και 6 και 88 ν. 3386/2005» (Α’ 204),
όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 3 παρ. 4
του ν. 3875/2010 (Α’ 158) και ισχύει,
2.11. του π.δ. 9/2020 με τίτλο «Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας
του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10).
3. Τις διατάξεις:
3.1. του ν.δ. 2592/1953 «Περί οργανώσεως της Ιατρικής
Αντιλήψεως» (Α’ 254), όπως ισχύει,
3.2. του ν.δ. 4017/1959 «Περί κυρώσεως της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως περί κοινωνικής και ιατρικής αντιλήψεως» (Α’ 246).
4. Την αριθμ. 6631/Υ1/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β’ 3009).
5. Την αριθμ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/2016 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας»
(Β’ 908).
6. Την αριθμ. οικ. 2939/30-1-2018 απόφαση του
Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στην/στον Διευθύντρια/ντή και στους
Προϊσταμένους ή Αναπληρωτές Προϊσταμένους της
Υπηρεσίας Ασύλου» (Β’ 269).
7. Την αριθμ. 8061/18-4-2018 απόφαση του Υπουργού
Μεταναστευτικής Πολιτικής «Διορισμός στη θέση του
Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 220).
8. Την ανάγκη ρύθμισης των όρων και της διαδικασίας
για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, την
πρόσβαση στις υπηρεσίας υγείας, στην αγορά εργασίας
και στην κοινωνική ασφάλιση κατ’ εξουσιοδότηση της
παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4636/2019(Α’ 169), σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις των άρθρων 17 και 19 της
Οδηγίας 2013/33/ΕΕ.
9. Την αριθμ. 700/2020 έκθεση από τη ΓΔΟΥ του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, από την οποία
προκύπτει ότι για την υλοποίηση των διατάξεων της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός - Δικαιούχοι
1. Με την παρούσα απόφαση περιγράφονται οι όροι
και η διαδικασία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
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πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ασφάλιση κατ’ εξουσιοδότηση
του άρθρου 55 παρ. 2 του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς
Προστασίας και άλλες διατάξεις».
2. Δικαιούχοι είναι οι υπήκοοι τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς, οι οποίοι έχουν καταθέσει αίτηση διεθνούς
προστασίας ενώπιον των αρμόδιων Αρχών Παραλαβής
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 3 του άρ. 65
του ν. 4636/2019.
3. Για κάθε αιτούντα διεθνή προστασία εκδίδεται Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και αναγράφεται στο δελτίο πλήρους καταγραφής. Ο αριθμός Π.Α.Α.Υ.Π.Α. είναι
μοναδικός και αντιστοιχεί στον αριθμό δελτίου πλήρους
καταγραφής. Η Υπηρεσία Ασύλου αναγράφει στο δελτίο
την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, έκδοσης και
λήξης του δελτίου.
Άρθρο 2
Απόδοση Π.Α.Α.Υ.Π.Α.
1. Αρμόδια Υπηρεσία διεκπεραίωσης της απόδοσης Π.Α.Α.Υ.Π.Α. ορίζεται η Υπηρεσία Ασύλου, η οποία
αναγράφει στο Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία
(Δ.Α.Δ.Π.) υποχρεωτικά και τον Π.Α.Α.Υ.Π.Α. Η Υπηρεσία
Ασύλου κατά την καταχώριση στο σύστημα της αίτησης περί διεθνούς προστασίας προχωρά ταυτόχρονα
και στην απόδοση Π.Α.Α.Υ.ΠΑ. μέσω της ηλεκτρονικής
διαδικτυακής υπηρεσίας (webservice) που παρέχει η
εταιρία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.). Τα στοιχεία και τα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής διαδικτυακής υπηρεσίας
(webservice) απόδοσης Π.Α.Α.Υ.Π.Α. της προηγούμενης παραγράφου, αναφέρονται στο παράρτημα 1 του
παρόντος.
2. Αρμόδια για τη διενέργεια των μηχανογραφικών
διαδικασιών απόδοσης Π.Α.Α.Υ.Π.Α. ορίζεται η εταιρία
Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. Κατά την κλήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απόδοσης Π.Α.Α.Υ.Π.Α., η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. εκδίδει
Π.Α.Α.Υ.Π.Α. για κάθε αρχικό αριθμό Δελτίου Αιτούντος
Διεθνή Προστασία., με διάρκεια ισχύος όπως αυτή ορίζεται στο αρ. 6. της παρούσας.
3. Η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. δεν διενεργεί επιπλέον ελέγχους
ταυτοποίησης, πέραν των ελέγχων που πραγματοποιούνται από το σύστημα του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου.
Άρθρο 3
Παροχές υγείας Π.Α.Α.Υ.Π.Α.
1. Ο κάτοχος Π.Α.Α.Υ.Π.Α. αποκτά δικαίωμα πρόσβασης
σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 55 παρ. 2 του ν. 4636/2019 «Περί
Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» και σύμφωνα
με το άρ. 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) και την υπουργική
απόφαση Α39(γ)/ΓΠ/οικ25132/4.4.2016 (Β’ 908), όπως
ισχύουν.
2. Ειδικότερα, στους δικαιούχους του άρθρου 2 της
παρούσας παρέχεται, με την επίδειξη του Δελτίου Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας στο οποίο αναγράφεται ο
Π.Α.Α.Υ.Π.Α., πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα
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υγείας, κατ’ αναλογία των προβλεπόμενων από τον Ενιαίο
Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) της αριθμ.
ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31.10.2018 (Β’ 4898) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως αυτός συμπληρώνεται, τροποποιείται
και ισχύει κάθε φορά. Οι ακόλουθες παροχές χορηγούνται σε όλους τους δικαιούχους της παρούσας:
α) Παροχές σε είδος στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας
(άρθρο 5 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.Υ.).
β) Ιατρικές κλινικές εξετάσεις, διαγνωστικές εξετάσεις,
χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής (σύμφωνα με τον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών
προϊόντων, όπως ορίζονται στην υπουργική απόφαση
οικ. 91173/2013 (Β’ 2477), όπως αυτή τροποποιείται, συμπληρώνεται και ισχύει κάθε φορά), όπως περιγράφεται
στο άρθρο 7 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας
(ΕΚΠΥ) και παρακλινικές ή εργαστηριακές εξετάσεις σε
δημόσιες δομές της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του
ν. 4368/2016 (Α’ 21).
γ) Παροχή οδοντιατρικής-στοματολογικής περίθαλψης (άρθρο 37 του Ε.Κ.Π.Υ.).
δ) Πλήρης νοσοκομειακή περίθαλψη (άρθρο 11 του
Ε.Κ.Π.Υ.).
ε) Χορήγηση εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης για την αντιμετώπιση ή θεραπεία των χρόνιων παθήσεων, καθώς και άλλων περιπτώσεων που
προβλέπονται με απαλλαγή συμμετοχής για χορήγηση
φαρμάκων και εμβολίων [κοινή υπουργική απόφαση
ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/2012 (Β’ 2883), όπως τροποποιείται,
συμπληρώνεται και ισχύει κάθε φορά].
στ) Παροχές μαιευτικής περίθαλψης (άρθρο 38
Ε.Κ.Π.Υ.).
ζ) Πράξεις αποκατάστασης, όπως φυσικοθεραπείες,
λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες (άρθρα
39 έως 44 Ε.Κ.Π.Υ.) και πράξεις ειδικής αγωγής (άρθρο
45 Ε.Κ.Π.Υ.).
η) Πρόσθετη περίθαλψη και θεραπευτικά μέσα.
θ) Διακομιδή ασθενών με πλωτά, εναέρια και λοιπά
μηχανοκίνητα μέσα του ΕΚΑΒ.
ι) Χορήγηση ιατρικών βοηθημάτων και αναλωσίμων
υλικών ή άλλων αναγκαίων σκευασμάτων για την κατά
περίπτωση αντιμετώπιση θεμάτων θεραπείας και αποκατάστασης της βλάβης ή νόσου ή πάθησης του δικαιούχου ή άλλως κατόπιν γνώμης του ΚΕ.Σ.Υ και απόφασης
του Υπουργού Υγείας.
ια) Μετάβαση για νοσηλεία/θεραπεία στο εξωτερικό,
σύμφωνα με το άρθρο 39. παρ. 6 του ν. 2992/2002 (Α’ 54).
ιβ) Ένταξη σε τακτικά προγράμματα αιμοκάθαρσης
για τους νεφροπαθείς τελικού σταδίου.
3. Σε περίπτωση προηγούμενης εισαγωγής για νοσηλεία, παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν περίθαλψης με
αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία εισαγωγής. Ο νοσηλευθείς υποχρεούται να προσκομίσει τον Π.Α.Α.Υ.Π.Α.
εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία εισόδου του
στο νοσοκομείο, με τη συνδρομή της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδίδεται
κατά περίπτωση και εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένη
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αδυναμία νοσηλείας στα δημόσια νοσοκομεία και νοσηλευτικά ιδρύματα, παρέχεται νοσηλεία σε ιδιωτικές
μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με το
άρθρο 44 του ν. 2082/1992 (Α’ 158).
5. Η δαπάνη που προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών Υγείας από Δημόσιους Φορείς και ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας της παρ. 4 του άρθρου
3 της παρούσης, σε κατόχους Π.Α.Α.Υ.Π.Α., σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρούσα, τεκμαίρεται ότι αφορά σε
αιτούντες διεθνή προστασία και δύναται να καλυφθεί
από χρηματοδοτικά προγράμματα και Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη
1. Για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων της περ. β’,
της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας ισχύουν οι όροι
και οι προϋποθέσεις συνταγογράφησης, ελέγχων που
ισχύουν κατά τη συνταγογράφηση των φαρμάκων αυτών
σε ανασφάλιστους και οικονομικά αδυνάτους, κατά τα
οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. Γ.Π./
ΟΙΚ. 56432/28.6.2014 (Β’ 1753), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. Στους δικαιούχους της παρούσας παραγράφου,
τα φάρμακα χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία,
εκτός από τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους που συνεχίζουν να χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Η
συνταγογράφηση γίνεται από τις δημόσιες δομές της
παραγράφου 1 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 21).
2. Οι δικαιούχοι της παρούσας εξαιρούνται από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή.
3. Η φαρμακευτική δαπάνη που αντιστοιχεί σε κατόχους Π.Α.Α.Υ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα, τεκμαίρεται ότι αφορά σε αιτούντες διεθνή
προστασία και δύναται να καλυφθεί από χρηματοδοτικά
προγράμματα και Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 5
Δικαίωμα Πρόσβασης στην εργασία
1. Ο κάτοχος Π.Α.Α.Υ.Π.Α. αποκτά δικαίωμα πρόσβασης
στην αγορά εργασίας, βάσει των άρθρων 53 και 55 του
ν. 4636/2019 (Α’ 169), όπως ισχύει.
2. Η κτήση του δικαιώματος πρόσβασης στην εργασία θα αποτυπώνεται στο δελτίο αιτούντος διεθνή
προστασία με την αναγραφή του λεκτικού «Δικαίωμα
Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας» από την Υπηρεσία
Ασύλου κατά τους όρους του άρ. 53 του ν. 4636/2019.
Κατά την κλήση της σχετικής ηλεκτρονικής Υπηρεσίας της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. ενημερώνονται τα στοιχεία του
Π.Α.Α.Υ.Π.Α. με την ένδειξη πρόσβασης στην αγορά
εργασίας, ώστε η πληροφορία αυτή στη συνέχεια να
μπορεί να αξιοποιηθεί από άλλα συστήματα που σχετίζονται με την εργασία και κοινωνική ασφάλιση. Τυχόν
απενεργοποίηση του Π.Α.Α.Υ.Π.Α. για οποιαδήποτε λόγο
επιφέρει απώλεια του δικαιώματος πρόσβασης στην
αγορά εργασίας. Το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και τα συστήματα
της Α.Α.Δ.Ε. ενημερώνονται για το δικαίωμα πρόσβασης
στην εργασία μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας που παρέχει η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.
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Άρθρο 6
Διάρκεια ισχύος Π.Α.Α.Υ.Π.Α.
1. Ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. παραμένει ενεργός, όσο υπάρχει
ενεργό δελτίο αιτούντος διεθνούς προστασίας, δηλαδή
καθ’ όλη τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης ασύλου. Σε
περίπτωση απόρριψης της αιτήσεως ασύλου η οποία δεν
έχει ανασταλτικό χαρακτήρα κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρ. 104 ν. 4636/2019, ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. απενεργοποιείται αυτόματα και ο δικαιούχος παύει να έχει
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και στην αγορά εργασίας
κατά τα οριζόμενα στα άρ. 55 και 53 του ν. 4636/2019
αντίστοιχα.
2. Η διάρκεια ισχύος του Π.Α.Α.Υ.Π.Α. είναι αντίστοιχη
με τη διάρκεια του δελτίου αιτούντος διεθνούς προστασίας και ανανεώνεται αυτόματα, με την ανανέωση
του δελτίου, εκτός από τον Π.Α.Α.Υ.Π.Α. των δικαιούχων
γυναικών σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία ισχύει
για ένα έτος. Ειδικότερα, η εφαρμογή της Υπηρεσίας
Ασύλου καλεί την ηλεκτρονική διαδικτυακή Υπηρεσία
της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., με τα στοιχεία ενέργειας («ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΔΕΛΤΙΟΥ»), τον μοναδικό αρχικό αριθμό αίτησης του αιτούντος τον Π.Α.Α.Υ.Π.Α. και την έναρξη και λήξη ισχύος
του δελτίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα
επόμενα άρθρα.
3. Ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. απενεργοποιείται όταν η αίτηση ασύλου γίνει δεκτή ή απορριφθεί ή τεθεί στο αρχείο κατόπιν
παραίτησης, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται
στα επόμενα άρθρα.
4. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής και εφόσον έχει
χορηγηθεί εκ νέου Δελτίο Αιτούντος, ενεργοποιείται εκ
νέου ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α., κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του
άρ. 10 της παρούσας.
Άρθρο 7
Τεχνικές προδιαγραφές Π.Α.Α.Υ.Π.Α
1. Ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. έχει 11 χαρακτήρες και παράγεται με
τον ίδιο αλγόριθμο που παράγεται ο Α.Μ.Κ.Α.
2. Η Υπηρεσία Ασύλου, μέσω του πληροφοριακού
συστήματος της καλεί την ηλεκτρονική διαδικτυακή
υπηρεσία Απονομής Π.Α.Α.Υ.Π.Α. που διαθέτει η ΗΔΙΚΑ
ΑΕ, παρέχοντας προς τούτο τα απαραίτητα στοιχεία του
παραρτήματος Α. Μετά την απονομή του Π.Α.Α.Υ.Π.Α.
η παραγόμενη πληροφορία αποθηκεύεται στο πληροφοριακό σύστημα Α.Μ.Κ.Α.-Ε.Μ.Α.Ε.Σ. της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.
με ειδικό χαρακτηρισμό της εγγραφής (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.).
Οι μεταβολές ενός Π.Α.Α.Υ.Π.Α. (επωνυμικά στοιχεία ή/
και καταστάσεις που απορρέουν από ενέργειες επί του
Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) θα συντηρούνται μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας Μεταβολών που παρέχει η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. και καλεί
το πληροφοριακό σύστημα της Υπηρεσίας Ασύλου.
3. Το πληροφοριακό σύστημα Π.Α.Α.Υ.Π.Α. της Η.Δ.Ι.Κ.Α.
Α.Ε. τηρεί όλα τα στοιχεία του κατόχου Π.Α.Α.Υ.Π.Α., τις
μεταβολές αυτών, καθώς τις καταστάσεις του μέχρι την
οριστική απενεργοποίησή του ή την μετατροπή του σε
Α.Μ.Κ.Α.
4. Τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου και της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., διαλειτουργούν μεταξύ τους μέσα από ασφαλές κανάλι
επικοινωνίας (VPN).
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Άρθρο 8
Διαδικασία Επανέκδοσης Π.Α.Α.Υ.Π.Α. σε
περίπτωση απώλειας ή κλοπής δελτίου αιτούντος
1. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του δελτίου του
αιτούντος, η Υπηρεσία Ασύλου μέσω του πληροφοριακού συστήματος της καλεί την ηλεκτρονική διαδικτυακή
Υπηρεσία της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., για την ενημέρωση των στοιχείων του Π.Α.Α.Υ.Π.Α. με τα στοιχεία απώλειας του δελτίου και το νέο μοναδικό κωδικό δελτίου του αιτούντος.
2. Η ηλεκτρονική διαδικτυακή υπηρεσία που παρέχει η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., αναλαμβάνει να αναζητήσει τον
Π.Α.Α.Υ.Π.Α. με βάση τον συνδεδεμένο μοναδικό αριθμό
αίτησης, ενημερώνοντας τα στοιχεία του Π.Α.Α.Υ.Π.Α. με
τον νέο αριθμό δελτίου και επιστρέφοντας στην Υπηρεσία Ασύλου τον ήδη υπάρχοντα Π.Α.Α.Υ.Π.Α.
3. Σε κάθε περίπτωση για οποιαδήποτε μεταβολή/
ενέργεια στο δελτίο αίτησης διεθνούς προστασίας απαιτείται κλήση της ηλεκτρονικής διαδικτυακής υπηρεσίας
του Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της
Υπηρεσίας Ασύλου, ώστε να εκτελούνται οι αντίστοιχες
μεταβολές στοιχείων και ενέργειες όπου απαιτούνται.
Άρθρο 9
Διαδικασία μεταβολών
1. Τα στοιχεία ταυτότητας δύναται να τροποποιηθούν
με απόφαση Προϊσταμένου της αρμόδιας Αρχής παραλαβής μετά από σχετική αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79 του ν. 4636/2019 (Α’ 169).
2. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο, θα πρέπει να φέρει εξουσιοδότηση με γνήσιο
υπογραφής.
3. Η αίτηση αλλαγής στοιχείων εξετάζεται και εγκρίνεται/απορρίπτεται από τον Προϊστάμενο του ΠΓΑ/ΑΚΑ
στο οποίο κατατέθηκε η αίτηση διεθνούς προστασίας.
Ο αρμόδιος Προϊστάμενος εγκρίνει την αίτηση για διόρθωση/τροποποίηση στοιχείων ταυτότητας και εκδίδει
σχετική απόφαση εφόσον:
α) Ο αιτών προσκομίσει πρωτότυπο διαβατήριο ακόμη
και μετά τη λήξη του, πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας της
χώρας καταγωγής του ή πρωτότυπη ληξιαρχική πράξη
γέννησης εφόσον ο αιτών έχει γεννηθεί στην Ελλάδα,
καθώς και στις περιπτώσεις που ο αιτών προσκομίσει
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή/και ληξιαρχικής πράξης γέννησης από την χώρα καταγωγής ή προηγούμενης συνήθους διαμονής για τους ανιθαγενείς υπό
την προϋπόθεση ότι αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις
του αλλοδαπού δημοσίου εγγράφου δηλαδή να είναι
έγκυρα βάσει του δικαίου του τόπου έκδοσής τους, να
φέρουν, εφόσον απαιτείται, τη σχετική «επισημείωση»
(“apostille”) σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση της Χάγης
της 5.10.1961 και να έχουν μεταφραστεί σύμφωνα με
τον νόμο1 ή δικαστική απόφαση ελληνικών δικαστηρίων
(π.χ. αλλαγή ονόματος, φύλου κ.λπ.).
Όταν το στοιχείο ταυτότητας για το οποίο ζητείται
η αλλαγή αφορά το όνομα του αιτούντα, η αλλαγή θα
πραγματοποιείται και στο πατρώνυμο ή μητρώνυμο
του τέκνου του αιτούντα με κλήση της διαδικτυακής
υπηρεσίας μεταβολής στοιχείων ΠΑΑΥΠΑ της ΗΔΙΚΑ,
για κάθε τέκνο, ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν
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προσκομίζεται εξατομικευμένο έγγραφο για το τέκνο
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που προσκομίζεται
εξατομικευμένο έγγραφο του τέκνου (π.χ. ληξιαρχική
πράξη γέννησης) στο οποίο αναγράφονται διαφορετικά
στοιχεία του γονέα.
Σημειώνεται ότι κατά κανόνα η Υπηρεσία προβαίνει σε
αλλαγή στοιχείων κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου. Σε περιπτώσεις όμως όπου προσκομίζεται
πρωτότυπο διαβατήριο ή ταυτότητα και ο αιτών δηλώνει
ότι δεν επιθυμεί ή αρνείται να υποβάλει αίτηση αλλαγής
βασικών στοιχείων, τα βασικά του στοιχεία θα αλλάζουν
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο πρωτότυπο ατομικό
έγγραφο.
β) Διαπιστωθεί ότι η συγκεκριμένη καταχώρηση οφείλεται σε λάθος της Υπηρεσίας, ακόμη και αν ο αιτών δεν
προσκομίζει έγγραφα (π.χ. προφανώς εσφαλμένη επιλογή χώρας Νίγηρας αντί Νιγηρίας, θήλυ αντί για άρρεν
κ.λπ.).
γ) Διαπιστωθεί ότι οι αλλαγές συνίστανται σε γραμματικές ή φθογγολογικές αλλαγές ή παραδρομές προφανώς οφειλόμενες στη μεταφορά άλλων αλφαβήτων στο
λατινικό αλφάβητο (π.χ. από Mohammad σε Mohamed),
ακόμη και αν ο αιτών δεν προσκομίζει έγγραφα.
δ) Διαπιστωθεί κατά τη συνέντευξη, ακόμη και χωρίς
να προσκομίζονται έγγραφα, ότι η καταχώριση της υπηκοότητας και ενδεχομένως αντίστοιχα της χώρας/τόπου
γέννησης του αιτούντος στην αίτηση διεθνούς προστασίας είναι εσφαλμένη. Σε περίπτωση που η επιθυμία περί
αλλαγής στοιχείων προβληθεί κατά τη συνέντευξη, η
σχετική δήλωση καταγράφεται στο πρακτικό συνέντευξης, ενώ ο χειριστής μετά το τέλος της συνέντευξης παραπέμπει τον αιτούντα στον αρμόδιο υπάλληλο για την
πραγματοποίηση της σχετικής διαδικασίας (υποβολή
αίτησης κ.λπ.). Κατ’ εξαίρεση και μόνον εφόσον καταστεί
μη δυνατή η υποβολή της σχετικής αίτησης, η αλλαγή
των παραπάνω στοιχείων μπορεί να γίνει και χωρίς σχετική αίτηση του αιτούντος, εφόσον η σχετική βούλησή
του έχει εκφραστεί ρητά κατά τη συνέντευξη και έχει
καταγραφεί στο πρακτικό.
Σε περίπτωση που κατά τη συνέντευξη κριθεί, ακόμη
και χωρίς να προσκομίζονται έγγραφα, ότι η καταχώριση της υπηκοότητας και ενδεχομένως αντίστοιχα της
χώρας/τόπου γέννησης του αιτούντος είναι εσφαλμένη,
ο χειριστής ο οποίος εξετάζει την υπόθεση προβαίνει
στη σχετική εκτίμηση και εισηγείται την αλλαγή στον
αρμόδιο προϊστάμενο.
ε) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τη συνέντευξη,
προβληθούν βάσιμοι και σοβαροί λόγοι για τους οποίους
ο αιτών αρχικά δεν είχε δηλώσει τα πραγματικά του στοιχεία. Η αξιολόγηση των προβαλλόμενων λόγων γίνεται
από τον χειριστή. Σε αυτή την περίπτωση συνεκτιμάται
η προσκόμιση τυχόν σχετικών εγγράφων.
στ) Προκύψει κατά τη συνέντευξη ότι ο αιτών που έχει
καταγραφεί ως ενήλικος είναι προφανώς ανήλικος. Σε
αυτές τις περιπτώσεις η ημερομηνία γέννησης μπορεί
κατ’ εξαίρεση να τροποποιηθεί με την ως άνω διαδικασία του στοιχείου δ’. Στις λοιπές περιπτώσεις κατά τις
οποίες γεννάται αμφιβολία ως προς την ανηλικότητα/
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ενηλικότητα του αιτούντος, ακολουθείται η διαδικασία
του άρθρου 45 παρ. 4 του ν. 4375/2016 (παραπομπή σε
διαδικασία διαπίστωσης ανηλικότητας).
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν
τίθεται ζήτημα ενηλικότητας/ανηλικότητας, η ημερομηνία γέννησης αιτούντων διεθνή προστασία δεν δύναται
να τροποποιηθεί με τη διαδικασία του προηγούμενου
εδαφίου, αν η δηλωθείσα με την αίτηση αλλαγής στοιχείων ημερομηνία γέννησης δεν υπερβαίνει τα δύο έτη
τουλάχιστον από την δηλωθείσα στην αίτηση διεθνούς
προστασίας.
4. Μετά την αποδοχή του αιτήματος αλλαγής στοιχείων, η Υπηρεσία Ασύλου μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της, καλεί την ηλεκτρονική διαδικτυακή υπηρεσία
που παρέχει η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. με την ένδειξη μεταβολής
στοιχείων, τον μοναδικό αρχικό αριθμό αίτησης του αιτούντος και τον Π.Α.Α.Υ.Π.Α., και ενημερώνει τα στοιχεία
του Π.Α.Α.Υ.Π.Α., με τις μεταβολές στα στοιχεία του αιτούντος.
5. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης διεθνούς προστασίας, η Υπηρεσία Ασύλου μέσω της ηλεκτρονικής
εφαρμογής της, καλεί την ηλεκτρονική διαδικτυακή
υπηρεσία που παρέχει η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. με στοιχεία ενέργειας «ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΗΣ» τον μοναδικό αρχικό αριθμό
δελτίου του αιτούντος και τον Π.Α.Α.Υ.Π.Α.
6. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης Επικουρικής
προστασίας, η Υπηρεσία Ασύλου μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της, καλεί την ηλεκτρονική διαδικτυακή
υπηρεσία που παρέχει η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. με στοιχεία ενέργειας «ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΗΣ» τον μοναδικό αρχικό αριθμό
αίτησης του αιτούντος και τον Π.Α.Α.Υ.Π.Α.
Άρθρο 10
Διαδικασία απενεργοποίησης Π.Α.Α.Υ.Π.Α.
1. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης αποδοχής του
αιτήματος διεθνούς προστασίας, ακολουθείται η διαδικασία μετάπτωσης του Π.Α.Α.Υ.Π.Α. σε Α.Μ.Κ.Α. του
άρθρου 11 της παρούσης.
2. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης απόρριψης του
αιτήματος ασύλου, η εφαρμογή της Υπηρεσίας Ασύλου καλεί την ηλεκτρονική διαδικτυακή Υπηρεσία της
Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., με στοιχεία ενέργειας («ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ»), τον μοναδικό αρχικό αριθμό δελτίου του αιτούντος και τον Π.Α.Α.Υ.Π.Α. και ενημερώνει την ημερομηνία
απενεργοποίησης.
3. Ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. ενεργοποιείται εκ νέου, εάν κατατεθεί
προσφυγή. Ειδικότερα, η εφαρμογή της Υπηρεσίας Ασύλου καλεί την ηλεκτρονική διαδικτυακή Υπηρεσία της
Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., με στοιχεία ενέργειας («ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ»), τον μοναδικό αρχικό αριθμό αίτησης του αιτούντος και τον Π.Α.Α.Υ.Π.Α. για την ενεργοποίηση του
Π.Α.Α.Υ.Π.Α. και την ενημέρωση του νέου χρονικού διαστήματος ισχύος του. Σε κάθε περίπτωση ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α.
παραμένει ενεργός όσο υπάρχει ενεργό Δελτίο.
Άρθρο 11
Διαδικασία μετάπτωσης Π.Α.Α.Υ.Π.Α. σε ΑΜΚΑ
1. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης διεθνούς
προστασίας και μετά την επίδοση της Άδειας Διαμονής
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Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.), η εφαρμογή της Υπηρεσίας Ασύλου καλεί την ηλεκτρονική διαδικτυακή υπηρεσία της
Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. με στοιχεία ενέργειας («ΕΚΔΟΣΗ Α.Δ.Ε.Τ.»),
τον μοναδικό αρχικό αριθμό δελτίου του αιτούντος, τον
Αριθμό Α.Δ.Ε.Τ. και τον Π.Α.Α.Υ.Π.Α., για την απενεργοποίηση του Π.Α.Α.Υ.Π.Α. και την ενημέρωση της ημερομηνίας λήξης του για ένα (1) μήνα, μετά την πάροδο του
οποίου θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
2. Μαζί με την επίδοση της Άδειας Διαμονής Ενιαίου
Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.), η Υπηρεσία Ασύλου έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο πως εφεξής είναι
δικαιούχος Α.Μ.Κ.Α. και πως οφείλει ο ίδιος εντός ενός (1)
μηνός να προβεί στις κατά το νόμο απαραίτητες ενέργειες για την έκδοσή του.
Άρθρο 12
Καταργούμενες διατάξεις
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, της αριθμ. Α3(γ)/
ΓΠ/οικ.25132/2016 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β’ 908) διαγράφεται η πρόταση: «Για την κατηγορία xi
της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 33
του ν. 4368/2016 (Α’ 21) αναγράφονται επιπλέον, ο αριθμός του Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασίας, Αρχή
Έκδοσης, Ημερομηνία Έκδοσης και Ημερομηνία Λήξης
αυτού».
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 της αριθμ. Α3(γ)/
ΓΠ/οικ.25132/2016 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β’ 908) διαγράφεται η περίπτωση x: «x. Για την κατηγορία xi της περίπτωσης γ(....) ανανέωσής του».
Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Αιτούντες διεθνή προστασία μετά την 01/11/2019:
Η Υπηρεσία Ασύλου προωθεί στην Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. τα
δελτία των αιτούντων ασύλου που διαθέτουν αριθμό
δελτίου πλήρους καταγραφής μετά την 01/11/2019 και
στους οποίους αποδίδεται άμεσα Π.Α.Α.Υ.Π.Α.
2. Αιτούντες διεθνή προστασία προ της 01/11/2019:
Η Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε θα προωθήσει τα στοιχεία ταυτοποίησης
που τηρούνται στον Α.Μ.Κ.Α. για τους αιτούντες διεθνή
προστασία. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
θα ταυτοποιήσει τα στοιχεία αυτών με αυτά που τηρεί
στο πληροφοριακό του σύστημα και για όσους αλλοδαπούς γίνει επιτυχής ταυτοποίηση θα ενημερώσει το
σύστημά του και την Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. για την μετατροπή
του Α.Μ.Κ.Α. σε Π.Α.Α.Υ.Π.Α. Για όσους αλλοδαπούς δεν
επιτευχθεί ταυτοποίηση και έχουν αριθμό δελτίου ασύλου πλήρους καταγραφής πριν από την 01/11/2019, η
απόδοση Π.Α.Α.Υ.Π.Α. θα γίνεται με την ανανέωση του
δελτίου πλήρους καταγραφής.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Η ηλεκτρονική υπηρεσία είναι ενιαία και λειτουργικά
αποτελείται από τα τμήματα Α και Β.
Α. Η Υπηρεσία Ασύλου καταχωρίζει τα παρακάτω
στοιχεία απογραφής για τη διεκπεραίωση του αιτήματος απόδοσης Π.Α.Α.Υ.Π.Α.:
1) Μοναδικό αρχικό id εγγραφής με το οποίο έγινε η
πλήρης καταγραφή στο ΠΓΑ/ΑΚΑ.
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1α) Ένδειξη κωδικού κίνησης πλήρους καταγραφής.
2) Ημερομηνία έναρξης ισχύος Π.Α.Α.Υ.Π.Α. (είναι η
ημερομηνία απόδοσης του Π.Α.Α.Υ.Π.Α.).
3) Ημερομηνία λήξης (θα συμπληρώνεται από το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου).
4) Χώρα υπηκοότητας.
5) Φύλο.
6) Επώνυμο με αποκλειστικά λατινικούς χαρακτήρες.
7) Όνομα με αποκλειστικά λατινικούς χαρακτήρες.
8) Όνομα πατέρα με αποκλειστικά λατινικούς χαρακτήρες.
9) Όνομα μητέρας με αποκλειστικά λατινικούς χαρακτήρες.
10) Ημερομηνία γέννησης (DD-MM-YYYY).
11) Χώρα γέννησης.
12) Ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας στην Ελλάδα
(Οδός-Αριθμός, Τ.Κ., Πόλη- Δήμος-Νομός).
13) Τηλέφωνα επικοινωνίας.
14) Κωδικός ΠΓΑ/ΑΚΑ.
15) Ονομασία ΠΓΑ/ΑΚΑ.
16) Όνομα Χρήστη εφαρμογής.
17) Επώνυμο χρήστη εφαρμογής.
18) Αριθμός Ταυτοτικού εγγράφου.
19) Κωδικός Είδος Ταυτοτικού εγγράφου.
Τα στοιχεία 1-10, 14-19 είναι υποχρεωτικά.
Τα στοιχεία 11-13 θα εισάγονται, αν είναι συμπληρωμένα.
Β. Η Υπηρεσία Ασύλου καταχωρίζει τα παρακάτω στοιχεία απογραφής για τη μεταβολή στοιχείων Π.Α.Α.Υ.Π.Α.:
1) Μοναδικό αρχικό id πλήρους καταγραφής με το
οποίο έγινε η καταγραφή της αίτησης ασύλου από το
αρμόδιο ΠΓΑ/ΑΚΑ.
2) Π.Α.Α.Υ.Π.Α. της προς μεταβολή εγγραφής.
3) Ένδειξη μεταβολής (για ανανέωση, αντικατάσταση
λόγω απώλεια, μεταβολή στοιχείων, Θετική απόφαση
αίτησης, Έκδοση κάρτας Ασύλου (ΑΔΕΤ), Απόρριψη αίτησης ασύλου, αίτηση προσφυγής, Αποδοχή Προσφυγής, Απόρριψη προσφυγής, Απενεργοποίηση ΠΑΑΥΠΑ,
Δικαίωμα Πρόσβασης στην Αγορά εργασίας.
4) Ημερομηνία έναρξης μεταβολής.
5) Ημερομηνία λήξης μεταβολής.
6) Χώρα υπηκοότητας.
7) Φύλο.
8) Επώνυμο με αποκλειστικά λατινικούς χαρακτήρες.
9) Όνομα με αποκλειστικά λατινικούς χαρακτήρες.
10) Όνομα πατέρα με αποκλειστικά λατινικούς χαρακτήρες.
11) Όνομα μητέρας με αποκλειστικά λατινικούς χαρακτήρες.
12) Ημερομηνία γέννησης (ημέρα-μήνας-έτος).
13) Χώρα γέννησης.
14) Ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας στην Ελλάδα
(Οδός-Αριθμός, Τ.Κ., Πόλη- Δήμος-Νομός).
15) Τηλέφωνα επικοινωνίας.
16) Κωδικός Π.Γ.Α./Α.Κ.Α
17) Ονομασία Π.Γ.Α./Α.Κ.Α
18) Όνομα Χρήστη εφαρμογής.
19) Επώνυμο χρήστη εφαρμογής.
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20) Αριθμός Ταυτοτικού εγγράφου.
21) Κωδικός Είδος Ταυτοτικού εγγράφου.
22) Αριθμός απόφασης Αποδοχής Αίτησης για παροχή
Ασύλου.
23) Ημερομηνία απόφασης Αποδοχής Αίτησης για
παροχή Ασύλου.
24) Ένδειξη Πρόσβασης σε αγορά εργασίας.
Τα στοιχεία 1-5, 18-23 είναι υποχρεωτικά.
Τα στοιχεία 23,24 παρέχονται υποχρεωτικά στην περίπτωση θετικής απόφασης στην αίτηση ασύλου.
Το στοιχείο 24 είναι υποχρεωτικό αν υπάρχει πρόσβαση σε αγορά εργασίας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
PAAYPA_WS
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ/
Windows 7 Professional
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Microsoft Visual Studio 2010

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ASP.NET Framework 4.X
Oracle Managed Data
Access
Connection strings
encryption

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
(WEB SERVER):

Microsoft IIS v.
7.0.6000.16386, Windows
Server 2008 Enterprise R2,
Microsoft Windows Server
v. 6.0 (Build 6002: Service
Pack 2)

Τεχνικές Προδιαγραφές:
Web Service Definition:
Παράμετροι Εισόδου - 3:
1. Username

«testpaaypa»

2. Password

τηλεφωνικά

3. Τα υπό-ορίσματα εισόδου, σε μία
γραμμή, συνενωμένα με «|»
Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υγείας

Μετανάστευσης και Ασύλου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02001993101200008*

