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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΕΟΓΝΟΥ:
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (υποχρεωτικό)
ΑΜΚΑ ΝΕΟΓΝΟΥ (υποχρεωτικό)
ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ
(υποχρεωτικό)

ΒΗΜΑ 1Ο :

Υποχρεωτικό
Επίσημο
Έγγραφο*

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη γέννηση του
νεογνού, παραλαμβάνετε από την υπεύθυνη
υπάλληλο τη Δήλωση Γέννησης Νεογνού, έχοντας
συμπληρώσει όλα τα στοιχεία που σας έχουν ζητηθεί.
Για την έγκαιρη συμπλήρωση της Δήλωσης Γέννησης
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από το Ληξιαρχείο τα
εξής στοιχεία:
1. ΑΦΜ πατέρα & μητέρας
2. ΑΜΚΑ πατέρα & μητέρας
3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ πατέρα & μητέρας
(αναγράφεται στις καινούργιες ταυτότητες)

Με την Δήλωση Γέννησης πηγαίνετε στο Ληξιαρχείο Νίκαιας.
Εκεί θα σας ζητήσουν επιπλέον τα εξής έγγραφα:
1. Δήλωση Γέννησης Νεογνού (την έχετε παραλάβει από
υπάλληλο του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας)
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης όπου να
φαίνονται γραμμένοι τόσο ο σύζυγος όσο και η σύζυγος. Αν
κάποιο μέλος είναι γραμμένο ενδεικτικά, χρειάζεται χωριστό
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (2αντίγραφα - η δεύτερη
αναφέρεται στο ΒΗΜΑ 3ο΄), επικυρωμένη εντός 6μήνου
4. Αστυνομικές Ταυτότητες και των δύο γονέων
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ΒΗΜΑ 2Ο :
ΕΚΔΟΣΗ ΑΜΚΑ ΝΕΟΓΝΟΥ

Απαίτηση
Ασφαλιστικού Φορέα

Έχοντας παραλάβει τη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης Νεογνού,
κατευθύνεστε στο ΚΕΠ Νίκαιας* *( το οποίο βρίσκεται
απέναντι από το Ληξιαρχείο Νίκαιας) ή σε οποιοδήποτε άλλο
ΚΕΠ και εκδίδετε το ΑΜΚΑ Νεογνού, το οποίο το
προσκομίζετε στο Λογιστήριο Ασθενών στον 1ο όροφο.
** θα σας ζητηθεί και το ΑΜΚΑ ενός από τους δύο γονείς

ΒΗΜΑ 3Ο :
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΟΔΟ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΟΡΟΦΟ

Διαδικασία ταυτοποίησης
για την ασφάλεια
των νεογνών

Για την ασφαλή ταυτοποίηση απαιτούνται τα
εξής δικαιολογητικά
• Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
πατέρα
• Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
μητέρας
• Ληξιαρχική Πράξη Γάμου, επικυρωμένη
εντός 6μήνου
• ΑΜΚΑ νεογνού (το παραδίδετε στο
Λογιστήριο Ασθενών)

*Μετά από ενημέρωση του Ληξιαρχείου, σας πληροφορούμε ότι σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης
Ληξιαρχικών γεγονότων (Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης) επιβάλλεται πρόστιμο: α) ύψους εκατό ευρώ, εάν
προέβησαν σε δήλωση δεκαημέρου και τεσσαρακονταημέρου προθεσμίας και β) ύψους τριακοσίων ευρώ,
μετά την παρέλευση ενενήντα ημερών.
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