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Εισαγωγή

Απασχόληση

Ασφάλιση

Διαδιακασία απογραφής στο μητρώο ΕΦΚΑ

1

2

3

Με τον Ν. 4636/2019 τροποποιήθηκε το πλαίσιο απασχόλησης και ασφάλισης για τους αιτού-
ντες διεθνή προστασία, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί με το άρθρο 71 του Ν. 4375/2016. Στο 
πρόσφατο 65306/2021 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας αποτυπώθηκε η διαδικασία που πρέ-
πει να ακολουθήσουν οι αιτούντες διεθνή προστασία προκειμένου να απογραφούν στο Μητρώο 
ΕΦΚΑ, ώστε να έχουν τη δυνατότητα ασφάλισης και δραστηριοποίησης στο χώρο εργασίας.

Με τον Ν. 4636/2019 προβλέπεται ειδικά για τους αιτούντες διεθνή προστασία η απαγόρευση 
πρόσβασης στην εργασία κατά τους πρώτους έξι [6] μήνες από την κατάθεση της αίτησης. Μετά 
την πάροδο έξι μηνών από́ την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης διεθνής 
προστασίας, αν δεν έχει ληφθεί πρωτόδικα απόφαση από́ την αρμόδια Αρχή́ και η καθυστέρηση 
δεν μπορεί να αποδοθεί στους αιτούντες, έχουν δικαίωμα ουσιαστικής πρόσβασης στην αγορά́ 
εργασίας. Συγκεκριμένα, εφόσον κατέχουν «δελτίο αιτούντος διεθνή́ προστασία» ή «δελτίο αι-
τήσαντος άσυλο αλλοδαπού́», έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε εξαρτημένη εργασία ή την παροχή́ 
υπηρεσιών ή έργου. Σε αντίθεση με τους δικαιούχους, οι αιτούντες διεθνή προστασίας δεν έχουν 
δικαίωμα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.
Το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά́ εργασίας ανακαλείται αυτοδικαίως σε περίπτωση απορρι-
πτικής απόφασης, η οποία δεν έχει ανασταλτικό́ χαρακτήρα, και οι αιτούντες δεν έχουν δικαίωμα 
παραμονής στη χώρα.

Για τις ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, πρόσβασης στις υπηρεσίες υγειάς, στην αγορά 
εργασίας και στην κοινωνική ασφάλιση, αποδίδεται στους αιτούντες διεθνή προστασία προσω-
ρινός αριθμός ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπού [αρθ. 55, Ν. 4636/2019]. 
Ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. χορηγείται ταυτόχρονα με τον αριθμό που αναγράφεται στο ειδικό δελτίο αιτήσα-
ντος ασύλου, το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Ασύλου, αντιστοιχείται με αυτόν και παραμέ-
νει ενεργός καθ’ όλη τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης ασύλου. Ο κάτοχος του Π.Α.Α.Υ.Π.Α. έχει 
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και στην εργασία. Η κτήση του δικαιώματος πρόσβασης στην 
εργασία αποτυπώνεται στο δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία με την αναγραφή του λεκτικού 
«δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας» από την Υπηρεσία Ασύλου. 
Σε περίπτωση απόρριψης της αιτήσεως ασύλου δίχως ανασταλτικό χαρακτήρα, ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. 
απενεργοποιείται αυτόματα και ο δικαιούχος παύει να έχει πρόσβαση στις ανωτέρω υπηρεσίες. 
Ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. ενεργοποιείται εκ νέου, εάν κατατεθεί προσφυγή́ και σε κάθε περίπτωση παρα-
μένει ενεργός όσο υπάρχει ενεργό δελτίο.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις οι αιτούντες διεθνή προστασία και άσυλο θα πρέπει κατά την 
απογραφή τους (πλέον των κατά περίπτωση δικαιολογητικών) να υποβάλλουν στα τμήματα μη-
τρώων των αρμόδιων περιφερειακών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ τα παρακάτω έγγραφα, προκειμέ-
νου να έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν με παροχή υπηρεσιών ή έργου ή με εξαρτη-
μένη εργασία:
Α) μη μισθωτοί ασφαλισμένοι (παροχή υπηρεσιών ή έργου):
• το «Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία» ή «Δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού» από το 

οποίο να προκύπτει:
η ισχύς,
η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, έκδοσης και λήξης του προσκομισθέντος δελτίου και
η ένδειξη «πρόσβαση στην αγορά εργασίας».
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Β) μισθωτοί ασφαλισμένοι:
• το «Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία» ή «Δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού» σύμφωνα 

με τα ανωτέρω,
• ευκρινές αντίγραφο του εντύπου «ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ» (Ε3), που υποβλήθηκε για τον 

εργαζόμενο στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Διαδικασία μετάπτωσης Π.Α.Α.Υ.Π.Α. σε ΑΜΚΑ

Πηγές

4

5

Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης αποδοχής του αιτήματος διεθνής προστασίας, ακολουθεί-
ται η διαδικασία μετάπτωσης του Π.Α.Α.Υ.Π.Α. σε Α.Μ.Κ.Α. Μετά την επίδοση της Άδειας Δια-
μονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.), μεσολαβεί περίοδος τριάντα [30] ημέρων και με τη λήξη αυτής ο 
Π.Α.Α.Υ.Π.Α απενεργοποιείται αυτόματα. Για το λόγο αυτό μαζί με την επίδοση της άδειας δια-
μονής, 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 προβείί στις κατά το 
νόμο απαραίτητες ενέργειες για την έκδοσή του.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 
• Άδεια διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας και 
• για τα τέκνα ληξιαρχική πράξη γέννησης, εφόσον γεννήθηκαν στην Ελλάδα. 
(Τα νεογέννητα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα καλύπτονται από την άδεια διαμονής του συντη-
ρούντος γονέα, έως ότου υποβληθεί αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής και για αυτά). 

• Ν. 4636/2019
• Ν. 4375/2016
• Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας 80320/42862/1-10-2019
• ΚΥΑ 717/2020
• Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας 65306/2021



5
Απρίλιος 2022

Ασφάλιση πολιτών τρίτων χωρών
που αιτούνται διεθνή προστασία

Εμ. Μπενάκη 71Α, Τ.Κ. 10681, Αθήνα, Τηλ: 210 3327710, Fax: 210 3304452


