Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης μέσω Ψηφιακής Δήλωσης Γέννησης
Το σύστημα παρέχει πλέον τη δυνατότητα της δημιουργίας μιας Ληξιαρχικής
Πράξης Γέννησης μέσω της Δήλωσης Γέννησης, που καταχωρεί το εκάστοτε Μαιευτήριο.
Συγκεκριμένα, οι Δηλώσεις Γέννησης που καταχωρούνται, αποστέλλονται ως Εκκρεμότητες
στο Δήμο που ανήκουν. Για το σκοπό αυτό, έχει προστεθεί η Δήλωση Γέννησης ως νέα
Κατηγορία Εκκρεμότητας, όπως φαίνεται στο ακόλουθο ευρετήριο Εκκρεμοτήτων.

Ο αρμόδιος χρήστης του Ληξιαρχείου ανοίγει την απαιτούμενη εγγραφή με το
αντίστοιχο εικονίδιο

και προβάλλεται η παρακάτω καρτέλα.
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Στο πεδίο Εγγραφή Δημιουργίας αναφέρεται το μαιευτήριο που δημιούργησε τη
Δήλωση Γέννησης και επιλέγοντας το εικονίδιο Άνοιγμα PDF

, ο Ληξίαρχος έχει τη

δυνατότητα να δει την εκτύπωση της Δήλωσης.

Επιπλέον, μέσα από την καρτέλα των Στοιχείων της Εκκρεμότητας ο Ληξίαρχος
μπορεί να δημιουργήσει την αντίστοιχη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, πατώντας το ανάλογο
εικονίδιο

.Αμέσως μετά, εμφανίζεται η νέα Ληξιαρχική Πράξη

Γέννησης, βασισμένη στα στοιχεία τηςΔήλωσης.
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Αναλυτικά, στη Ληξιαρχική πράξη έχει προστεθεί ένα νέο πεδίο με την περιγραφή
Δήλωση Γέννησης, στο οποίο γίνεται η διασύνδεση με τη δήλωση στην οποία βασίστηκε η
Πράξη και αναφέρεται ο κωδικός και η ημερομηνία Δήλωσης, καθώς και το μαιευτήριο που
τη δημιούργησε.
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποσυνδέσει τη Δήλωσηαπό την Πράξη, εάν αυτό
απαιτείται, πατώντας το εικονίδιο της διαγραφής

(δίπλα από τη Δήλωση Γέννησης).

Αμέσως μετά, εμφανίζεται το εικονίδιο της Αναζήτησης

, το οποίο το χρησιμοποιεί ο

χρήστης προκειμένου να επιλέξει τη δήλωση που επιθυμεί, αξιοποιώντας τα φίλτρα
αναζήτησης από το παρακάτω ευρετήριο. Κατόπιν, επιλέγει τη ζητούμενη Δήλωση και με το
εικονίδιο της Επιβεβαίωσης, τη διασυνδέει με την τρέχουσα Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.1

Στη συνέχεια, ο Ληξίαρχος προχωρά στον έλεγχο των δεδομένων που έχουν έρθει
με τη Δήλωση και ακολουθεί η διαδικασία Αποθήκευσης και Οριστικοποίησης της νέας
πράξης.
Στα στοιχεία του Νεογνού έχει προστεθεί η λειτουργία Απονομής Α.Μ.Κ.Α., η οποία
προϋποθέτει να είναι συμπληρωμένα τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο).
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Ο Ληξίαρχος έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει τη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης και χωρίς

τη διασύνδεση με τη Δήλωσης Γέννησης, όταν αυτό απαιτηθεί για κάποιο λόγο .
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Αμέσως μετά την Οριστικοποίηση της Πράξης, γίνεται η Απονομή Α.Μ.Κ.Α. και
εμφανίζεται ο Φορέας Ασφάλισης του νεογνού. 2Επιπλέον, ενημερώνεται και ο αντίστοιχος
φορέας που καταχώρησε τη Δήλωση Γέννησης για τη δημιουργία της Ληξιαρχικής Πράξης
Γέννησης του νεογνού.
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Στην περίπτωση που δε γίνει η Απονομή Α.Μ.Κ.Α του νεογνού, η Οριστικοποίηση της
πράξης αποτυγχάνει. Εάν επιλεχθεί το πεδίο Χωρίς Απονομή Α.Μ.Κ.Α., τότε μπορεί να ολοκληρωθεί η
Οριστικοποίηση της πράξης.
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