ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Ληξίαρχος, σε κάθε περίπτωση δήλωσης γεννήσεως θα ζητεί το απόκομμα
της βεβαίωσης που υπάρχει μέσα στο <<Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού>>. Τη βεβαίωση
αυτή θα την επισυνάπτει στην παρούσα <<Δήλωση Γεννήσεως>> και αν είναι
συμπληρωμένη, θα φροντίσει να την ακυρώσει αμέσως. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί
ενδεχόμενη διπλή δήλωση και, κατά συνέπεια, διπλή καταγραφή της γέννησης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ
Α. Ως γέννηση ζωντανού τέκνου θεωρείται η πλήρης έξοδος, από το σώμα της μητέρας, του προϊόντος
συλλήψεως, άσχετα προς τη διάρκεια κύησης, το οποίο μετά τον πλήρη αποχωρισμό αναπνέει ή εμφανίζει
άλλα σημεία ζωής, π.χ. παλμούς της καρδιάς, σπασμούς του ομφάλιου λώρου, πλήρη και αβίαστη κίνηση
των μυών, ανεξάρτητα από το αν αποκόπηκε ή όχι ο ομφάλιος λώρος ή αν απέμεινε ή όχι προσκολλημένος
ο πλακούντας.
Β. Ως γέννηση νεκρού θεωρείται το νεογνό, το οποίο αμέσως μετά την έξοδο από το σώμα της μητέρας
του, δεν ανέπνευσε ούτε έδειξε άλλα σημεία ζωής, όπως είναι ο καρδιακός χτύπος ή η φανερή κίνηση
των ελεγχόμενων μυών, γιατί ο θάνατος του εμβρύου επήλθε μετά από κύηση 25 πλήρων εβδομάδων
και άνω πριν από την πλήρη έξοδο και τον αποχωρισμό του από τη μητέρα.
Γ. Για κάθε γέννηση ζωντανού τέκνου, σύμφωνα με τον πιο πάνω ορισμό,
γεννήσεως.

συντάσσεται δήλωση

Δ. Δήλωση γεννήσεως συντάσσεται και όταν ακόμη το νεογνό γεννήθηκε νεκρό, ύστερα από κύηση 25
τουλάχιστον εβδομάδων (180 ημερών).
Ε. Για τα τέκνα που γεννήθηκαν ζωντανά, πέθαναν όμως σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη γέννησή
τους (ακόμη και μέσα σε πολύ λίγη ώρα), συντάσσεται δήλωση γεννήσεως και Ιατρικό Πιστοποιητικό
Θανάτου.
ΣΤ. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα 1-6, 7 και 13-15 προκύπτουν από το δελτίο της αστυνομικής
ταυτότητας. Στα ερωτήματα 6,8 και 12-29α, εφαρμόζονται οι εξής κανόνες:
Ερώτημα 6. Για τους χριστιανούς, γράφετε το δόγμα: ορθόδοξος ή καθολικός κλπ.
Ερώτημα 7. Γράφετε το όνομα της χώρας, της οποίας έχει την ιθαγένεια.
Ερώτημα 8.Το επάγγελμα(δηλ. το είδος απασχόλησης και ατομικής εργασίας ) πρέπει να δηλώνεται με
ακρίβεια και λεπτομέρεια. Θα γράφεται δηλ. με σαφήνεια: αμπελουργός, λαχανοκηπουρός, βοσκός
αγελάδων, ζυμωτής αρτοποιείου, έμπορος ανδρικών υφασμάτων κλπ. Δε θα γράφονται ποτέ με ασάφεια
τα επαγγέλματα, όπως: έμπορος, επιχειρηματίας, εργάτης, υπάλληλος κλπ. Για τους ηλικιωμένους που δεν
ασκούν επάγγελμα, σημειώνεται το πρώην επάγγελμά τους, π.χ. πρώην ράπτης, πρώην μπακάλης, κλπ. Για
πρόσωπα τα οποία δεν είχαν ούτε έχουν τώρα επάγγελμα γράφεται: <<άνευ επαγγέλματος>>.
Ερώτημα 9. Συμπληρώνετε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
Ερώτημα 10. Συμπληρώνετε το Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ερώτημα 11. Συμπληρώνετε τον ή τους Ασφαλιστικούς Φορείς.
Ερώτημα 12. Ως τόπος μόνιμης κατοικίας θεωρείται ο τόπος της συνηθισμένης διαμονής. Δηλώνεται εδώ
ο Δήμος ή η Δημοτική Ενότητα, το Δημοτικό / Τοπικό Διαμέρισμα και ο Νομός. Αν η μόνιμη κατοικία είναι
στο εξωτερικό, γράφεται η πόλη και η χώρα του εξωτερικού.
Ερώτημα 13. Δημότες Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας θεωρούνται τα άτομα τα οποία κατά το νόμο είναι
γραμμένα στα Δημοτολόγια κάθε Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας της χώρας. Το στοιχείο αυτό προκύπτει
από την αστυνομική ταυτότητα.
Ερώτημα 14. Έχει ιδιαίτερη σημασία να δηλωθεί με ακρίβεια η χρονολογία γεννήσεως, δηλ. όχι μόνο το
έτος, αλλά και ο μήνας και η ημέρα (π.χ. 18 Ιουνίου 1982). Μόνο αν είναι αδύνατη η δήλωση της
χρονολογίας με ακρίβεια, επιτρέπεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να δηλωθεί αντί αυτής η ακριβής
ηλικία σε έτη συμπληρωμένα. Η χρονολογία γεννήσεως λαμβάνεται από την αστυνομική ταυτότητα.

Ερώτημα 15. Δηλώνεται εδώ ο Δήμος ή η Δημοτική Ενότητα, το Δημοτικό / Τοπικό Διαμέρισμα και ο
Νομός όπου έχει γεννηθεί η μητέρα. Αν η γέννηση έχει πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό, γράφεται η πόλη
και η χώρα του εξωτερικού.
Ερώτημα 16. Γράφεται αν είναι αγράμματος, αν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση, αν τελείωσε το τριτάξιο
γυμνάσιο, αν τελείωσε το λύκειο ή αν είναι απόφοιτος Ανώτατης Σχολής.
Ερώτημα 17. Γράφεται με ακρίβεια η χρονολογία π.χ. 8 Μαρτίου 1982.
Ερώτημα 18. Είδος τοκετού: Όταν γεννηθεί ένα τέκνο, ο τοκετός είναι απλός και σημειώνεται με ένα
σταυρό (+) στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο. Ο τοκετός είναι πολλαπλός, όταν γεννηθούν δίδυμα, τρίδυμα
κλπ. και σημειώνεται, επίσης με ένα σταυρό (+) στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο. Στην περίπτωση τοκετού
διδύμων, τριδύμων κλπ. συντάσσονται χωριστές δηλώσεις γεννήσεως για κάθε παιδί, γράφοντας για το
πρώτο παιδί που γεννήθηκε Α΄ δίδυμο, για το δεύτερο παιδί που γεννήθηκε Β΄ δίδυμο κ.ο.κ.,
συμπληρώνοντας και το φύλο του κάθε παιδιού στο ερώτημα 26. Μόνο σε πολλαπλό τοκετό γράφεται και
η σειρά γέννησης π.χ. 2.
Ερώτημα 19. Τοποθετείται ένας σταυρός (+) στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο.
Ερώτημα 20. Τοποθετείται ένας σταυρός (+) στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο.
Ερώτημα 21. Στο συνολικό αριθμό των παιδιών που γεννήθηκαν, περιλαμβάνονται, όλα τα γεννηθέντα
ζωντανά ή νεκρά, σε όλη τη διάρκεια της ζωής της μητέρας.
Ερώτημα 22. Η γέννηση καταχωρείται στο Ληξιαρχείο του τόπου, όπου έλαβε αυτή χώρα, και δηλώνονται
τα ονόματα του Δήμου ή της Δημοτικής Ενότητας, του Δημοτικού ή Τοπικού Διαμερίσματος και του
Νομού. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο τόπος αυτός ενδέχεται να είναι διαφορετικός από τον τόπο της μόνιμης
κατοικίας της μητέρας (βλ. ερώτημα 12)
Ερώτημα 23. Σημειώνεται με ένα σταυρό (+) το αντίστοιχο τετραγωνίδιο. Ιδρύματα ομαδικής συνοίκησης
είναι: ξενοδοχεία, άσυλα κλπ.
Ερώτημα 24. Να γραφούν τα ακριβή στοιχεία π.χ. 5 Μαΐου 1982.
Ερώτημα 25. Σημειώνεται με ένα σταυρό (+) το οικείο τετραγωνίδιο.
Ερώτημα 26. Σημειώνεται με ένα σταυρό (+) το οικείο τετραγωνίδιο.
Ερώτημα 27. Γράφεται με ακρίβεια η διάρκεια κυήσεως.
Ερώτημα 28. Γράφεται με ακρίβεια το βάρος του τέκνου, που γεννήθηκε ζωντανό ή νεκρό, σε
χιλιόγραμμα.
Ερώτημα 29. Σημειώνεται με ένα σταυρό (+) το οικείο τετραγωνίδιο, οπότε, αν πρόκειται για παιδί που
γεννήθηκε νεκρό, συμπληρώνεται και το επόμενο ερώτημα 29α.
Ερώτημα 29α. Να γραφεί, όσο το δυνατόν πληρέστερα και σαφέστερα, η αιτία από την οποία το νεογνό
γεννήθηκε νεκρό. Στις περιπτώσεις ασφυξίας, υποξίας ή ανοξίας, να γράφεται αν πρόκειται για δυστοκία
κατά τον τοκετό (δυστοκία με ανώμαλη συσταλτικότητα της μήτρας, με ασφυξία, ανοξία ή υποξία κλπ.)
Ερώτημα 30. Δηλώνεται ο Νομός όπου θα εγγραφεί το νεογνό.
Ερώτημα 31. Δηλώνεται ο Δήμος όπου θα εγγραφεί το νεογνό.
Ερώτημα 32. Συμπληρώνεται ο προτεινόμενος ασφαλιστικός φορέας (εφόσον υφίσταται).
Ερώτημα 33. Συμπληρώνεται σε περίπτωση που οι γονείς δεν επιθυμούν απόδοση ΑΜΚΑ.
Τέλος, να διευκρινίζεται αν η οποιαδήποτε νοσηρή κατάσταση αναφέρεται στο έμβρυο ή τη μητέρα, π.χ.
σακχαρώδης διαβήτης της μητέρας ή του εμβρύου, γρίπη της μητέρας ή του νεογνού κλπ.

