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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η «ψηφιακή δήλωση γέννησης» θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4659/2020 και ενεργοποιήθηκε
με τη δημιουργία σχετικής εφαρμογής στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μητρώου Πολιτών
του Υπουργείου Εσωτερικών. Με την εν λόγω δράση, η οποία έχει καθολική εφαρμογή από
11-5-2020 εντός του χώρου γέννησης, πλήθος διαδικασιών ολοκληρώνεται πλέον από ένα
μοναδικό σημείο επαφής, ήτοι:


Δήλωση γέννησης τέκνου



Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης



Απόδοση ΑΜΚΑ στο τέκνο



Εγγραφή τέκνου σε δημοτολογική (οικογενειακή) μερίδα



Εγγραφή τέκνου σε ασφαλιστικό φορέα



Αίτηση για το επίδομα γέννησης ύψους 2.000,00€ για κάθε παιδί

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας της δήλωσης γέννησης αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία,
καθώς:


Βελτιώνει την ποιότητα εξυπηρέτησης του πολίτη



Μειώνει τον αριθμό των επαναλαμβανόμενων αιτημάτων παροχής υπηρεσιών



Ελαχιστοποιεί το επίπεδο υποχρεωτικής αλληλεπίδρασης μεταξύ της δημόσιας
διοίκησης και των πολιτών



Συμβάλλει στη μείωση της γραφειοκρατίας



Αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των δημόσιων υπηρεσιών
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Υπόχρεοι σε ψηφιακή δήλωση γέννησης είναι οι ασκούντες τη γονική μέριμνα του τέκνου και
ειδικότερα:
i.

Οι γονείς του νεογνού από κοινού

ii.

Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας ή εκ μέρους της υπαίτιας εγκατάλειψης, ο
πατέρας του νεογνού

iii.

Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, η μητέρα του νεογνού

Για την (ψηφιακή) υποβολή της δήλωσης γέννησης, ο πολίτης εισέρχεται στο γραφείο
κίνησης του μαιευτηρίου / μαιευτικής κλινικής / τμημάτων νοσοκομείων, στο οποίο έλαβε
χώρα η γέννηση του τέκνου, και διενεργούνται τα εξής βήματα:
1. Προσκόμιση απαιτούμενων δικαιολογητικών
Ο πολίτης (γονέας / ασκών τη γονική μέριμνα) προσκομίζει στον υπάλληλο του γραφείου
κίνησης μόνο τα απαραίτητα ταυτοποιητικά έγγραφα των δύο γονέων. Σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, τα έγγραφα αυτά είναι τα ακόλουθα:
• όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο ή η άδεια
οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας (άρθρο 25 του ν. 3731/2008-ΦΕΚ Α΄ 263), είτε
σε ισχύ είτε όχι,
• στην περίπτωση πολιτών Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ισχύον
δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο της Χώρας τους,
• στις περιπτώσεις υπηκόων τρίτης χώρας, το ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό
έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις, καθώς και η θεώρηση εισόδου
στη Χώρα μας ή η άδεια διαμονής που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν
νόμιμα στη Χώρα. Άλλη περίπτωση είναι το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία (Υ.Α.
4831/ΦΕΚ Β΄ 1841/2013), σε όσους έχει χορηγηθεί άσυλο.
2. Επεξεργασία δήλωσης γέννησης
Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του μαιευτηρίου προβαίνει στην κατάρτιση της
ψηφιακής δήλωσης γέννησης χρησιμοποιώντας το υποσύστημα δήλωσης γέννησης του
Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών και τα ταυτοποιητικά έγγραφα που του
προσκομίζουν οι γονείς, αντίγραφα των οποίων τηρούνται στο αρχείο του
μαιευτηρίου, δημόσιου ή ιδιωτικού, ή και της μαιευτικής κλινικής/τμημάτων
νοσοκομείων.
Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται από τον πολίτη να:
 Συγκαταθέσει στη λήψη φορολογικών, ασφαλιστικών και άλλων δεδομένων
που τηρούνται σε μητρώα του δημοσίου
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 Επιβεβαιώσει την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων και τυχόν
προσκομισθέντων δικαιολογητικών
 Υποβάλει στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας)
Επιπλέον, κατά την επεξεργασία της δήλωσης δίνεται η δυνατότητα στη μητέρα να
υποβάλει αίτηση για το επίδομα γέννησης ύψους 2.000,00€ για κάθε παιδί, μέσω της
ενεργοποίησης της σχετικής ΕΠΙΛΟΓΗΣ στο σύστημα.
Προκειμένου να υποβληθεί επιτυχώς η αίτηση, η μητέρα οφείλει να δηλώσει στον
εξουσιοδοτημένο υπάλληλο:
 Αριθμό κινητού τηλεφώνου,
 IBAN τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην
Ελλάδα, όπου δικαιούχος ή συνδικαιούχος είναι η ίδια, και
 Email
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η αίτηση για το επίδομα γέννησης υποβάλλεται από τη μητέρα εντός προθεσμίας τριών
(3) μηνών από τη γέννηση του παιδιού. Οι τρόποι υποβολής της αίτησης είναι οι εξής:
α) μέσω της ηλεκτρονικής δήλωσης γέννησης του παιδιού στο μαιευτήριο (από
εξουσιοδοτημένους χρήστες του μαιευτηρίου), όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ή
β)

μέσω

της

εφαρμογής

Επιδόματος

Γέννησης

Τέκνου

του

ΟΠΕΚΑ:

https://epidomagennisis.gr/ (με χρήση των κωδικών taxisnet), ή
γ) με φυσική παρουσία, μέσω των Κέντρων Κοινότητας του Δήμου από
εξουσιοδοτημένους χρήστες.
Στην περίπτωση που οι γονείς του νεογέννητου παιδιού είναι πολίτες τρίτων χωρών ή
μονογονεϊκή οικογένεια πολίτη τρίτης χώρας, η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος
γέννησης υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους και μόνο μέσω του συστήματος του
ΟΠΕΚΑ στο https://epidomagennisis.gr/ ή με φυσική παρουσία, μέσω των Κέντρων
Κοινότητας του Δήμου από εξουσιοδοτημένους χρήστες, εντός τριών (3) μηνών από τη
γέννηση του παιδιού.
Επίσης όταν ο γονέας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αίτηση για τη χορήγηση του
επιδόματος γέννησης υποβάλλεται από τον πολίτη με φυσική παρουσία, μέσω των
Κέντρων Κοινότητας του Δήμου από εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός τριών (3) μηνών
από τη γέννηση του παιδιού.
3. Εκτύπωση στοιχείων δήλωσης γέννησης
Μόλις ο υπάλληλος ολοκληρώσει την καταχώριση στο σύστημα, αποθηκεύει την
δήλωση γέννησης, την οποία εκτυπώνει και δίνει προς έλεγχο στους γονείς για να
επιβεβαιώσουν την ορθότητα των στοιχείων.
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4. Επιβεβαίωση & υπογραφή ορθότητας στοιχείων δήλωσης γέννησης
Κατά το βήμα αυτό, ο πολίτης ελέγχει διεξοδικά και με ιδιαίτερη προσοχή τα στοιχεία
δήλωσης γέννησης, όπως αυτά έχουν καταχωριστεί στο σύστημα. Μετά τη διενέργεια
του ελέγχου και την οριστικοποίηση των στοιχείων, η εκτυπωμένη δήλωση γέννησης
υπογράφεται ιδιοχείρως από τους γονείς και τον ιατρό. Ακολούθως, η υπογεγραμμένη
δήλωση γέννησης αποθηκεύεται στο αρχείο του μαιευτηρίου, δημόσιου ή ιδιωτικού, ή
και της μαιευτικής κλινικής/τμημάτων νοσοκομείων και οριστικοποιείται.
Αυτοματοποιημένες διαδικασίες
Μετά την οριστικοποίηση και υποβολή στο σύστημα της δήλωσης γέννησης, ακολουθεί η
αυτοματοποιημένη διαδικασία στο Ληξιαρχείο και στους μετέπειτα εμπλεκόμενους φορείς,
χωρίς την παρουσία των γονέων. Συγκεκριμένα, διενεργούνται αυτοματοποιημένα τα εξής:
 Εκδίδεται η ληξιαρχική πράξη γέννησης
 Αποδίδεται ΑΜΚΑ στο νεογνό
 Εγγράφεται το τέκνο στην οικογενειακή μερίδα
 Εγγράφεται το τέκνο στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα
 Δημιουργείται (εφόσον έχει γίνει η σχετική ΕΠΙΛΟΓΗ στο σύστημα) η αίτηση για το
επίδομα γέννησης
Ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο (SMS) για την επιτυχή ή
μη ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών.
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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποιοι είναι υπόχρεοι στην ψηφιακή δήλωση γέννησης;
Υπόχρεοι είναι οι ασκούντες τη γονική μέριμνα του τέκνου και ειδικότερα:
Α) Οι γονείς του νεογνού από κοινού.
Β) Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας ή εκ μέρους της υπαίτιας εγκατάλειψης, ο πατέρας
του νεογνού
Γ) σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας η μητέρα του νεογνού
2. Απαιτείται οι γονείς να έχουν δικαιολογητικά μαζί τους στο μαιευτήριο για την
ψηφιακή δήλωση γέννησης και για την υποβολή αίτησης για το επίδομα γέννησης;
Όχι. Το μόνο που απαιτείται να έχουν είναι κάποιο ταυτοποιητικό έγγραφο (π.χ. δελτίο
αστυνομικής ταυτότητας), να υποβάλουν στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο, σταθερό
τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας) και σε περίπτωση δημιουργίας αίτησης για το επίδομα
γέννησης απαιτείται να υποβάλουν το IBAN τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος
που λειτουργεί στην Ελλάδα για την χορήγηση του επιδόματος γέννησης καθώς και email.
3. Από ποιον καταρτίζεται η ψηφιακή δήλωση γέννησης;
Η ψηφιακή δήλωση γέννησης καταρτίζεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους του ιδρύματος
που έλαβε χώρα ο τοκετός. Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης του μαιευτηρίου/κλινικής
καταχωρίζει στο υποσύστημα δήλωσης γέννησης του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου
Εσωτερικών τα στοιχεία που απαιτούνται για την κατάρτιση της ληξιαρχικής πράξης
γέννησης.
4. Ποιες ενέργειες ολοκληρώνονται από το ληξιαρχείο χωρίς την παρουσία των
υπόχρεων, μετά την ολοκλήρωση της ψηφιακής δήλωσης γέννησης και εφόσον δεν
υπάρχει πρόβλημα με την συναλήθευση των στοιχείων;
Ολοκληρώνεται η ληξιαρχική πράξη γέννησης. Κατά την οριστικοποίηση της ληξιαρχικής
πράξης γέννησης αποδίδεται ΑΜΚΑ στο νεογνό και αποστέλλεται εκκρεμότητα στα
δημοτολόγια για την αυτεπάγγελτη εγγραφή του τέκνου στην οικογενειακή μερίδα.
5. Ποιες διαδικασίες ολοκληρώνονται μετά την οριστικοποίηση της ληξιαρχικής πράξης
γέννησης;
Μετά την οριστικοποίηση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, η Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ ενημερώνει τα
απαραίτητα μητρώα του δημοσίου, όπως ΕΦΚΑ, μητρώο ΑΜΚΑ, ΟΠΕΚΑ. Η Η.ΔΙ.Κ.Α
ενημερώνει με γραπτό μήνυμα (sms) τους υπόχρεους για την οριστικοποίηση της ληξιαρχικής
πράξης γέννησης και τον ΑΜΚΑ του νεογνού.
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6. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος γέννησης;
Δικαιούχος του επιδόματος είναι η διαμένουσα νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια
μητέρα του παιδιού εφόσον η ίδια ή ο πατέρας εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 7 του νόμου 4659/2020 και έχει μια εκ των κάτωθι ιδιοτήτων:


Έλληνα πολίτη



Ομογενούς αλλοδαπού που διαθέτει ειδικό δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού



Πολίτη κράτους – μέλους της ΕΕ



Πολίτη κράτους μέλους που ανήκει στην ΕΟΧ ή πολίτη της Ελβετικής Συνομοσπονδίας



Πολίτη τρίτης χώρας ο όποιος διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 έτη πριν
το έτος γέννησης του παιδιού. Κατ’ εξαίρεση, για παιδιά που γεννιούνται στην
Ελλάδα κατά τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023 το επίδομα χορηγείται εφόσον η
μητέρα τους, ως πολίτης τρίτης χώρας της παρούσας περίπτωσης, διαμένει μόνιμα
στην Ελληνική Επικράτεια από το έτος 2012 και εντεύθεν. Σε περίπτωση θανάτου
της μητέρας το επίδομα καταβάλλεται στον διαμένοντα μόνιμα και νόμιμα πατέρα
του τέκνου. Σε κάθε περίπτωση το επίδομα καταβάλλεται στον διαμένοντα νόμιμα
και μόνιμα στην Ελλάδα ασκούντα την επιμέλεια του τέκνου. Τέλος, βασική
προϋπόθεση είναι το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις
40.000€ και ο δικαιούχος να είναι Έλληνας ή πολίτης ΕΕ και ΕΟΧ ή πολίτης τρίτης
χώρας που διαμένει στην Ελλάδα 12 έτη.

7. Πώς αποδεικνύεται η μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα;
Από την υποβολή δήλωση φορολογίας εισοδήματος- Ε1 του δικαιούχου για το προηγούμενο
της γέννησης φορολογικό έτος και το σχετικό εκκαθαριστικό σημείωμα, εκτός εάν κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος προκύπτει από τα στοιχεία του
Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος μεταγενέστερη της ανωτέρω δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος μεταβολή της κατοικίας του.
8. Πώς αποδεικνύεται η μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα πολίτη τρίτης χώρας για τη
χορήγηση του επιδόματος γέννησης;
Από την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων ή των συζύγων τους
καθ’ έκαστο φορολογικό έτος ή, εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης,
από τη φορολογική δήλωση, στην οποία εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη.
9. Διαμένω νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα από το 2012 μέχρι σήμερα αλλά δεν έχω
υποβάλει φορολογική δήλωση όλα τα χρόνια μπορώ να υποβάλω εκπρόθεσμες τώρα;
Όχι. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος -Ε1 πρέπει να έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια του
έτους, εντός του οποίου τασσόταν η προθεσμία για την υποβολή της και όχι μεταγενέστερα.
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10. Ποιο είναι το ανώτατο εισοδηματικό όριο για τη χορήγηση επιδόματος γέννησης;
Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι το ισοδύναμο οικογενειακό τους εισόδημα δεν
υπερβαίνει ετησίως τις 40.000 €.
11. Ποιο είναι το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα βάσει του οποίου γίνεται η πλήρωση
των εισοδηματικών κριτηρίων;
Ως ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό,
εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, μετά την
αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρουμένων των επιδομάτων που δεν
προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας, διαιρούμενο
με την κλίμακα ισοδυναμίας.
12. Ποια είναι η κλίμακα ισοδυναμίας;
Η κλίμακα ισοδυναμίας προκύπτει από το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της
οικογένειας, σύμφωνα με την ακόλουθη στάθμιση:
Α) δικαιούχος γονέας: στάθμιση 1
Β) σύζυγος δικαιούχου γονέα ή συνδεόμενων με αυτών βάσει συμφώνου συμβίωσης:
στάθμιση 0,5
Γ) κάθε εξαρτώμενο τέκνο: στάθμιση 0,25
Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 0,5 και
κάθε επόμενο στάθμιση 0,25. Ως εξαρτόμενα τέκνα νοούνται τα άγαμα και ανήλικα τέκνα.
13. Πώς γίνεται η πλήρωση των εισοδηματικών κριτηρίων για το επίδομα γέννησης;
Η πλήρωση του εισοδηματικού κριτηρίου και της μονιμότητας διαμονής στην Ελλάδα,
εξασφαλίζεται μέσω ελέγχου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου για το
προηγούμενο της γέννησης φορολογικό έτος καθώς και από τη σχετικώς εκδοθείσα πράξη
διοικητικού προσδιορισμού φόρου και κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης στοιχεία του
φορολογικού μητρώου του δικαιούχου.
Σε περίπτωση έγγαμων ή όσων έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον υποβάλλεται
ξεχωριστή φορολογική δήλωση, η πλήρωση του εισοδηματικού κριτηρίου προκύπτει από τα
αντίστοιχα στοιχεία αμφότερων των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης. Αν η
αίτηση για την υποβολή επιδόματος προηγείται της προθεσμίας για την υποβολή δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος για το προηγούμενο έτος, ελέγχεται η δήλωση και η, βάσει της
δήλωσης, εκδοθείσα πράξη διοικητικού φόρτου του έτους που προηγείται του
προηγούμενου της γέννησης φορολογικού έτους.
14. Ποιο το ύψος και πώς καταβάλλεται το επίδομα γέννησης;
Το επίδομα γέννησης είναι 2.000,00€ για κάθε παιδί και είναι ακατάσχετο, ενώ δεν
συμψηφίζεται και με τυχόν άλλα βεβαιωμένα χρέη. Ο δικαιούχος επιδόματος γέννησης
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δικαιούται να εισπράξει σε δύο (2) δόσεις με πίστωση του τραπεζικού του λογαριασμού, το
επίδομα γέννησης ως εξής:


Ποσό 1.000,00 € την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα που έπεται του μήνα
γέννησης, εφόσον η αίτηση υποβληθεί και εγκριθεί εντός του μήνα γέννησης, σε κάθε
δε περίπτωση την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα της
έγκρισης.



Ποσό 1.000,00 € την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 5ου μήνα μετά το μήνα γέννησης
του παιδιού.



Εφόσον η αίτηση εγκριθεί μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από την γέννησης του
τέκνου, το επίδομα χορηγείται στο σύνολό του εφάπαξ την τελευταία εργάσιμη μέρα
του μήνα που έπεται της έκδοσης της εγκριτικής απόφασης.

15. Ποιες κατηγορίες δικαιούχων υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα
γέννησης μέσω του ΟΠΕΚΑ και όχι μέσω του Μητρώου Πολιτών κατά την κατάρτιση
της ψηφιακής δήλωσης γέννησης στο μαιευτήριο;
1) Στις ειδικές περιπτώσεις που οι γονείς του νεογέννητου παιδιού είναι πολίτες τρίτων
χωρών ή μονογονεϊκή οικογένεια πολίτη τρίτης χώρας, η αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος
γέννησης υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους και μόνο μέσω του συστήματος του
ΟΠΕΚΑ στο https://epidomagennisis.gr/ ή με φυσική παρουσία, μέσω των Κέντρων
Κοινότητας του Δήμου από εξουσιοδοτημένους χρήστες, εντός 3 μηνών από τη γέννηση του
παιδιού.
2) Στην περίπτωση που ο γονέας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Κάρτα Ευρωπαίου
πολίτη ή η Βεβαίωση Εγγραφής πολίτη Ε.Ε που έχει στην κατοχή του πρέπει να περαστεί στην
αίτηση με αποδοχή από εξουσιοδοτημένους χρήστες, μέσω των Κέντρων Κοινότητας του
Δήμου.
16. Προβλέπεται διαδικασία ένστασης σχετικής με την απόρριψη του επιδόματος
γέννησης;
Κατά την πράξη απόρριψης της αίτησης για τη χορήγηση επιδόματος ή ανάκλησης της πράξης
έγκρισης, καθώς και κατά της καταλογιστικής απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4520 / 2018 (Α’ 30).

17.

Πώς δημιουργείται η αίτηση για το επίδομα γέννησης μέσω της διαδικασίας

Ψηφιακής Δήλωσης Γέννησης;
Ο αρμόδιος υπάλληλος του Ιδρύματος που έλαβε χώρα ο τοκετός και εφόσον το επιθυμεί
η μητέρα κατά την κατάρτιση της Δήλωσης Γέννησης πρέπει να ενεργοποιήσει την σχετική
ΕΠΙΛΟΓΗ στο σύστημα, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργίας αίτησης στο σύστημα
του επιδόματος γέννησης του ΟΠΕΚΑ (https://epidomagennisis.gr/).
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4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες οι γονείς μπορούν να απευθύνονται στους εκάστοτε
αρμόδιους φορείς, ως ακολούθως:
Θέμα / Ζητούμενη πληροφόρηση

Αρμόδιος φορέας

Δήλωση γέννησης παιδιού

Μαιευτήριο που έλαβε χώρα ο τοκετός

Ληξιαρχική πράξη γέννησης

Οικείο ληξιαρχείο

ΑΜΚΑ παιδιού

ΚΕΠ ή Γραφείο ΑΜΚΑ της περιοχής σας

Ασφαλιστική ικανότητα παιδιού

Ταμείο γονέα

Αίτηση χορήγησης επιδόματος γέννησης

Κέντρο Κοινότητας του Δήμου σας ή ΟΠΕΚΑ

Χρήσιμες Ιστοσελίδες:
1. https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese
2. https://www.amka.gr/odigos.html
3. https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/asphalistike-ikanoteta
4. https://www.epidomagennisis.gr/
Σχετικό θεσμικό πλαίσιο:
 Ν. 4659/2020 «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 21),


Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας, υπ’ αρ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/490/10-2-2020 (Β΄ 404)
«Ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας της δήλωσης γέννησης»,



Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας, αριθμ. Δ11/οικ. 8523/236/17-22020 (Β΄ 490) «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης.»,



Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας, αριθμ. Δ11/οικ.13242/461/24-32020 (Β΄ 1039) «Τροποποίηση της Δ11/οικ.8523/236/17.02.2020 απόφασης
«Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης» (Β’ 490)».
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