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Θέμα: «Συνοπτικός Οδηγός για την Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης».
H Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης, η οποία θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4659/2020, αποτελεί
σημαντική πρωτοβουλία για την προσαρμογή και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
του Δημοσίου στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των πολιτών, βελτιώνοντας τη ζωή τους μέσα
από τα ψηφιακά μέσα, καθώς πλήθος διοικητικών διαδικασιών, όπως είναι η δήλωση
γέννησης τέκνου, η έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης, η απόδοση ΑΜΚΑ στο τέκνο, η
εγγραφή τέκνου σε δημοτολογική μερίδα, η εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα και η αίτηση για
το επίδομα γέννησης, ολοκληρώνεται πλέον από ένα μοναδικό σημείο επαφής.
Με γνώμονα την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση, τόσο των γονέων όσο και των
εξουσιοδοτημένων χρηστών που είναι επιφορτισμένοι με την ευθύνη της καταχώρισης της
ηλεκτρονικής δήλωσης γέννησης στη σχετική εφαρμογή, σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας
με την ουσιαστική συνδρομή των καθ ύλην αρμόδιων φορέων των ανωτέρω παρεχόμενων
ψηφιακά διαδικασιών, προχώρησε στην εκπόνηση συνοπτικού Οδηγού για την Ψηφιακή
Δήλωση Γέννησης τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.
Ο εν λόγω Οδηγός, περιλαμβάνει όλη την απαραίτητη πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία
της ψηφιακής δήλωσης γέννησης (υπόχρεοι, βήματα διαδικασίας, απαιτούμενα
δικαιολογητικά, δυνατότητες που παρέχει το σύστημα), πληροφορίες σχετικά με τους φορείς
στους οποίους μπορούν να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι, χρήσιμες ιστοσελίδες, το
σχετικό θεσμικό πλαίσιο και απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα που έχουν οι
ενδιαφερόμενοι γονείς.
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AΔA: ΩΜΤ646ΜΤΛΠ-83Η
Κατόπιν των ανωτέρω, σας αποστέλλουμε τα δύο (2) ψηφιακά αρχεία του Συνοπτικού
Οδηγού στην ελληνική και την αγγλική έκδοση και παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την
ανάρτησή τους σε εμφανές σημείο στην επίσημη ιστοσελίδα του φορέα σας.
Στο πλαίσιο δε παροχής μέγιστης δυνατής πληροφόρησης στους ενδιαφερόμενους γονείς για
την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων τους, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες της
εφαρμογής της δήλωσης γέννησης, παρακαλούνται να ενημερώνουν τους γονείς για τον
συγκεκριμένο Οδηγό αλλά και για τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν,
προκειμένου να παρέχεται στους τελευταίους πλήρης ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω
διευκρίνιση και συνεργασία.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Συνοπτικός Οδηγός – Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης
2. Brief Guide – Digital Birth Registration
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Υγείας
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας,
κ. Ιωάννη Κωτσιόπουλου
E-mail: secretary.gen.yy@moh.gov.gr
2. ΟΠΕΚΑ
Γραφείο Διοικήτριας, κας Παπασταύρου,
E-mail: dioikisi@opeka.gr
3. ΗΔΙΚΑ
-Γραφείο Προέδρου, κ. Χάλαρη
- Γραφείο Διευθύνουσας Συμβούλου, κας Τσούμα
E-mail: ds2@idika.gr
4. Υπουργείο Εσωτερικών
-Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
E-mail: d.adk@ypes.gr
-Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
E-mail: info@ypes.gr
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Πιερρακάκη
- Γραφείο Υφυπουργού για Θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών, κ. Γεωργαντά
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