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Α. Πλαίσιο Εφαρμογής 
 

1. Θεσμικό Πλαίσιο 

 

• Ν. 4659/2020 «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 21),  

• N. 4756/2020 (ΦΕΚ Α΄ 235), άρθρο 10 «Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης 

χορήγησης του επιδόματος γέννησης», 

• Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Εσωτερικών και Επικρατείας, υπ’ αρ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/490/10-2-2020 (ΦΕΒ 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. 8523/236/17-2-2020 

(ΦΕΚ Β΄ 490) «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης.», 

• Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας, αριθμ. Δ11/οικ.13242/461/24-3-2020 

(ΦΕΚ Β΄ 1039) «Τροποποίηση της Δ11/οικ.8523/236/17.02.2020 απόφασης 

«Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης» (Β’ 490)». 

 

2. Σχετικές εγκύκλιες οδηγίες 

 

• Εγκύκλιος 8/2020 (αρ. πρωτ. 10559/14-02-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 

«Ρύθμιση θεμάτων ληξιαρχικών γεγονότων σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4659/2020», 

για την ενημέρωση όλων των ληξιαρχείων της χώρας.  

• Εγκύκλιος αρ. πρωτ. ΓΓΨΔΑΔ/16/13-02-2020 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

με θέμα: «Ενημέρωση προς τα μαιευτήρια, δημόσια ή ιδιωτικά, ή και μαιευτικές κλινικές 

/ τμήματα νοσοκομείων της χώρας.» προς το Υπουργείο Υγείας για την ενημέρωση όλων 

των Νοσοκομείων-Μαιευτικών κλινικών, δημόσιων και ιδιωτικών. 

• Εγκύκλιος Α.Π. 11528 ΕΞ 2020/11-5-2020 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με 

θέμα: «Έναρξη καθολικής εφαρμογής της Ψηφιοποίησης της διαδικασίας δήλωσης 

γέννησης» προς όλα τα μαιευτήρια, δημόσια ή ιδιωτικά, μαιευτικές κλινικές /τμήματα 
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νοσοκομείων της χώρας, για την υποχρέωση απόκτησης πρόσβασης στην ηλεκτρονικής 

εφαρμογή της δήλωσης γέννησης μέχρι και 10-5-2020. 

• Εγκύκλιος Α.Π. 16853 ΕΞ 2020/23-6-2020 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με 

θέμα: «Εγγραφή και επικαιροποίηση χρηστών/διαχειριστών στην εφαρμογή -

υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση 

γέννησης» προς όλα τα μαιευτήρια, δημόσια ή ιδιωτικά, μαιευτικές κλινικές /τμήματα 

νοσοκομείων της χώρας, για την αποστολή των στοιχείων χρηστών/διαχειριστών της 

εφαρμογής δήλωσης γέννησης με υπογραφή του αρμόδιου οργάνου του φορέα.  

• Εγκύκλιος Α.Π. 25962 ΕΞ 2020/18-9-2020 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με 

θέμα: «Διαδικασία αίτησης χορήγησης επιδόματος γέννησης μέσω του υποσυστήματος 

του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης» προς όλα τα μαιευτήρια, δημόσια ή 

ιδιωτικά, μαιευτικές κλινικές /τμήματα νοσοκομείων της χώρας, για την ενημέρωση των 

εξουσιοδοτημένων χρηστών καθώς και των πολιτών/γονέων ως προς τη συγκεκριμένη 

διαδικασία. 

• Εγκύκλιος Α.Π. οικ. 35068 ΕΞ 2020/4-12-2020 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

με θέμα: «Συνοπτικός Οδηγός για την Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης» προς όλα τα 

μαιευτήρια, δημόσια ή ιδιωτικά, μαιευτικές κλινικές /τμήματα νοσοκομείων της χώρας, 

για την ενημέρωση των εξουσιοδοτημένων χρηστών ως προς τη συγκεκριμένη 

διαδικασία. 

 

3. Υφιστάμενη κατάσταση  
 

i. Περιγραφή 

 
Η 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. 

Το υποσύστημα δήλωσης γέννησης του Μητρώου Πολιτών δημιουργεί ψηφιακή δήλωση η 

οποία αποστέλλεται ψηφιακά ως εκκρεμότητα γέννησης στο αρμόδιο ληξιαρχείο για να 

καταρτιστεί στη συνέχεια η ληξιαρχική πράξη γέννησης του νεογνού.  
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Κατά την οριστικοποίηση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το αρμόδιο ληξιαρχείο, 

αποδίδεται ΑΜΚΑ στο νεογνό μέσω του συστήματος απόδοσης ΑΜΚΑ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ενώ  

αποστέλλεται εκκρεμότητα στα αρμόδια Δημοτολόγια για την αυτεπάγγελτη εγγραφή του 

τέκνου στην οικογενειακή μερίδα.  

Επιπλέον, μετά την οριστικοποίηση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ενημερώνει: 

➢ Το μητρώο του ΕΦΚΑ προκειμένου να γίνει η καταχώρηση του νέου προστατευόμενου 

μέλους στη μερίδα του άμεσα ασφαλισμένου και να του χορηγηθεί ασφαλιστική 

ικανότητα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Στις 

περιπτώσεις τέκνων γεννημένων εντός γάμου, η συγκεκριμένη διαδικασία 

ενεργοποιείται μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί στο υποσύστημα δήλωσης γέννησης η 

επιλογή (check box) της συναίνεσης και των δύο γονέων (προϋποθέτει τη συνυπογραφή 

της έντυπης δήλωσης και από τους δύο γονείς). 

➢ Την εφαρμογή του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

για το επίδομα γέννησης, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής 

αίτησης από τους δικαιούχους, όπως αυτό ορίζεται από το ν.4659/2020. Στις 

περιπτώσεις τέκνων γεννημένων εντός γάμου, η συγκεκριμένη διαδικασία 

ενεργοποιείται μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί στο υποσύστημα δήλωσης γέννησης η 

επιλογή (check box) που αναφέρει πως η μητέρα αιτείται του επιδόματος γέννησης 

(προϋποθέτει τη υπογραφή της έντυπης δήλωσης και από την μητέρα). 

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία δήλωσης της γέννησης σε όλους τους διασυνδεδεμένους 

φορείς, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ενημερώνει με γραπτό μήνυμα ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

τους υπόχρεους προς δήλωση γέννησης για την οριστικοποίηση της ληξιαρχικής πράξης 

γέννησης, τον ΑΜΚΑ του νεογνού, την ασφάλιση του τέκνου καθώς και την έκβαση της αίτησης 

για το επίδομα γέννησης. 
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Β. Στατιστικά Στοιχεία 
 

1. Δηλώσεις Γέννησης 

Από τις 17-02-2020 που ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία της εφαρμογής μέχρι και 31-08-2022, 

έχουν καταχωρηθεί συνολικά 204.649 ψηφιακές δηλώσεις γέννησης. Ειδικά για τον μήνα 

Αύγουστο τ.έ., πραγματοποιήθηκαν 7.033 ψηφιακές δηλώσεις γέννησης. Ακολουθεί το 

γράφημα που δείχνει τις ψηφιακές δηλώσεις γέννησης κατά το χρονικό διάστημα Αυγούστου 

2021 – Αυγούστου 2022. 

 

Πηγή: Υποσύστημα Μητρώου Πολιτών 

 

Ως προς τις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, τον μήνα Αύγουστο τ.έ, εκδόθηκαν συνολικά 8.120 

ληξιαρχικές πράξεις γέννησης. Εξ αυτών, 7.081 εκδόθηκαν από τα οικεία Ληξιαρχεία της 

Χώρας, 132 από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών και 907 από τα Προξενεία της Ελλάδος στο 

εξωτερικό1. Ακολουθεί το σχετικό γράφημα για τον Ιούλιο τ.έ. 

 
1 Από τις 1/1/2022 τα Προξενεία εκδίδουν ληξιαρχικές πράξεις γέννησης. Τον Αύγουστο του 2022 εκδόθηκαν 907 
ληξιαρχικές πράξεις γέννησης από 85 Προξενεία. 

7.473 7.701 7.531
7.906

7.258

6.219
5.833

6.178

5.553

6.556 6.704 6.927 7.033

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΛΩΣΗ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
(ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ)



 

7 
Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου- Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων και Πληροφόρησης 

 

Πηγή: Υποσύστημα Μητρώου Πολιτών 

 

Από τη γεωγραφική κατανομή της ψηφιακής δήλωσης γέννησης στις 13 Περιφέρειες της χώρας 

για την περίοδο Απριλίου 2022 - Αυγούστου του 2022, προκύπτει ότι 45% των ψηφιακών 

δηλώσεων γέννησης καταγράφεται στην Περιφέρεια Αττικής. 
 

 

Πηγή: Υποσύστημα Μητρώου Πολιτών 
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2. Φορείς 

Σε σύνολο 130 φορέων οι οποίοι έχουν αποκτήσει πρόσβαση στην εφαρμογή της δήλωσης 

γέννησης, 87 είναι δημόσια νοσοκομεία και 43 είναι ιδιωτικές κλινικές. 

 

Πηγή: Υποσύστημα Μητρώου Πολιτών 

3. Χρήση της εφαρμογής 

Σε σύνολο 130 φορέων οι οποίοι έχουν αποκτήσει πρόσβαση στην εφαρμογή της δήλωσης 

γέννησης, 125 κάνουν χρήση της εν λόγω εφαρμογής, δηλαδή σε ποσοστό περίπου 96%.  

 

➢ Οι εναπομείναντες 5 φορείς οι οποίοι αν και έχουν αποκτήσει πρόσβαση έχουν μηδενική 

καταχώριση στις δηλώσεις γέννησης μέχρι σήμερα, είναι όλοι Κέντρα Υγείας, στα οποία 

δεν έχει συμβεί τοκετός μέχρι σήμερα. 

 

Κατανομή φορέων, βάσει του μήνα που χρησιμοποιούν παραγωγικά την εφαρμογή, την 

περίοδο Απριλίου 2022 – Αυγούστου 2022. Όπως γίνεται αντιληπτό στο γράφημα, δεν υπήρξε 

καμία μεταβολή ως προς τον αριθμό των Φορέων που χρησιμοποιούν παραγωγικά την 

εφαρμογή. 
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Πηγή: Υποσύστημα Μητρώου Πολιτών 

 

4. Απόδοση ΑΜΚΑ – Ασφαλιστική ικανότητα τέκνων  

Από τις 01-08-2021 μέχρι και τις 31-08-2022, παρατηρείται σε γενικές γραμμές, μια σταθερή 

αύξηση τόσο των επιτυχημένων κλήσεων απόδοσης ΑΜΚΑ στα νεογνά όσο και του πλήθους των 

επιτυχημένων καταχωρήσεων των νεογνών στο μητρώο ΕΦΚΑ, όπως φαίνεται και στον πίνακα 

που ακολουθεί. Καθ’ όλη τη χρονική περίοδο παρατηρούνται υψηλά ποσοστά παροχής των δύο 

(2) αυτών ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  

ΜΗΝΕΣ 
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ '21 94,62% 78,27% 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ '21 93,80% 79,44% 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ '21 94,53% 80,03% 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ '21 93,76% 80,37% 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ '21 95,16% 80,53% 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ '22 93,34% 77,59% 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ '22 92,53% 76,61% 

ΜΑΡΤΙΟΣ '22 90,19% 75,02% 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ '22 92,97% 78,94% 

ΜΑΪΟΣ '22 91,43% 77,06% 
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ΙΟΥΝΙΟΣ ' 22 92,85% 79,05% 

ΙΟΥΛΙΟΣ '22 90,21% 77,15% 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ '22 94,42% 80,15% 

Πηγή: ΗΔΙΚΑ 

 

Ακολούθως, από το παρακάτω γράφημα προκύπτει ότι τον μήνα  Αύγουστο τ.έ., το 90,05% της 

συνολικής απονομής ΑΜΚΑ σε νεογνά στη χώρα, έγινε αυτόματα μέσα από την ψηφιακή 

δήλωση γέννησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό καταχωρίσεων νεογνών στον ΕΦΚΑ είναι 

περίπου 87,92% τον ίδιο μήνα. 

 

 

Πηγή: ΗΔΙΚΑ 
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5. Αίτηση Χορήγησης Επιδόματος Γέννησης 
 
Η αίτηση χορήγησης επιδόματος γέννησης υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από τη γέννηση 

του παιδιού τόσο μέσα από το υποσύστημα της δήλωσης γέννησης, δηλαδή εντός μαιευτηρίου, 

όσο και μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΟΠΕΚΑ.  

 

Μέχρι τις 31-08-2022, υπεβλήθησαν συνολικά 277.263 αιτήματα για επιδότηση τέκνων στον 

ΟΠΕΚΑ, εκ των οποίων 169.497 αιτήματα υπεβλήθησαν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της 

δήλωσης γέννησης, δηλαδή ποσοστό περίπου 61,1%. Ειδικότερα για την περίοδο Απριλίου 2021 

– Αυγούστου 2022, το ποσοστό των αιτημάτων που υποβάλλονται από το υποσύστημα της 

δήλωσης γέννησης, κατά μέσο όρο, είναι περίπου 71,13% και ανέρχεται τον μήνα Αύγουστο 

στο 71,97%.   

 

Πηγή: ΗΔΙΚΑ 

 

i. Κατάσταση αιτημάτων 
 
Από τα συνολικά αιτήματα χορήγησης επιδόματος γέννησης που υπεβλήθησαν μέσω του 

υποσυστήματος της δήλωσης γέννησης τον μήνα Αύγουστο τ.έ.: 

- 5.431 εγκρίθηκαν αυτόματα, χωρίς την παρέμβαση του πολίτη 

- 411 παρέμειναν σε εκκρεμότητα 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ '22 ΜΑΪΟΣ '22 ΙΟΥΝΙΟΣ ' 22 ΙΟΥΛΙΟΣ ' 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ '22

69,25% 72,08% 72,58% 69,77% 71,97%

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΠΟ 
ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
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- 187 απορρίφθηκαν επειδή δεν πληρούνταν ένα ή περισσότερα κριτήρια, ενώ για 

- 65 αιτήματα υπήρξε αποτυχία δημιουργίας αίτησης (π.χ. λόγω τεχνικού προβλήματος 

κατά την κλήση). 

 

Συγκρίνοντας τα παραπάνω στοιχεία με τη συνολική κατάσταση των αιτημάτων των 

προηγούμενων μηνών, διαπιστώνεται ότι και τον μήνα Αύγουστο, όπως και τους 

προηγούμενους μήνες, καταγράφεται ένα υψηλό ποσοστό των αυτόματα εγκεκριμένων 

αιτήσεων που φτάνει στο 89,12. Το ποσοστό των εκκρεμών αιτήσεων τον ίδιο μήνα είναι της 

τάξης του 6,74%, ενώ το ποσοστό των αιτημάτων για τα οποία απέτυχε η δημιουργία αίτησης 

είναι της τάξης του 1,07%.  
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Πηγή: ΗΔΙΚΑ 
 

ii.  Συχνότεροι λόγοι εκκρεμών αιτημάτων 
 
Όπως προκύπτει από το παρακάτω γράφημα, κατά τον μήνα Αύγουστο τ.έ., ο βασικότερος 

λόγος για τον οποίο παραμένουν σε εκκρεμότητα οι αιτήσεις χορήγησης επιδόματος γέννησης 

που υποβάλλονται από το υποσύστημα της δήλωση γέννησης, είναι ότι το νοικοκυριό δεν 

πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια του νοικοκυριού με ποσοστό συχνότητας 28,96%, ενώ 

ακολουθεί το γεγονός ότι δεν βρέθηκε εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση για το έτος 2022, 
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με ποσοστό 13,37%. Ακολουθούν και άλλοι λόγοι εκκρεμότητας με μικρότερα ποσοστά 

συχνότητας, όπως φαίνεται και από το διάγραμμα που ακολουθεί. 
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Πηγή: ΗΔΙΚΑ 
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Το νοικοκυριό δεν πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια

Δεν βρέθηκε εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση για το έτος 2022

Δεν πληρούνται τα κριτήρια της μόνιμης και νόμιμης διαμονής για αιτούντα υπήκοο τρίτων χωρών.

H άδεια διαμονής δεν διασταυρώθηκε

Δεν βρέθηκε εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση για το έτος 2021

Μέλος με δήλωση οικονομικών στοιχείων για έτος διαφορετικό του αιτούντος

Απαιτείται η προσέλευσή σας σε Κέντρο Κοινότητας. Εντοπίστηκε μέλος με ένδειξη κατοίκου εξωτερικού, για το 
οποίο δεν έχει καταχωρηθεί ποσό εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης.

Απαιτείται η άδεια διαμονής

Το νοικοκυριό δεν πληροί τα κριτήρια περί μόνιμης διαμονής των ενήλικων μελών στην Ελλάδα

Η άδεια διαμονής έχει λήξει

Δεν είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος στον τραπεζικό λογαριασμό που αντιστοιχεί ο IBAN που δηλώσατε.

Ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που εισάγατε δεν είναι έγκυρος

Η άδεια διαμονής δεν είναι σε ισχύ

Εντοπίστηκαν μέλη στην φορολογική δήλωση τα οποία δεν ήταν δυνατό να ταυτοποιηθούν (δεν εντοπίστηκε 
ΑΜΚΑ/ΑΦΜ). Επιβεβαιώστε την σύνθεση οικογενείας σε Κέντρο Κοινότητας.

ΛΟΓΟΙ ΕΚΚΡΕΜΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
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