
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ 
 

-Που γίνεται η δήλωση γέννησης του παιδιού 
 

Κάθε γέννηση που λαµβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήµου Λαρισαίων, πρέπει να 
δηλώνεται στο Ληξιαρχείο Λάρισας. 

 
-Πότε γίνεται η δήλωση γέννησης 

       
         Εµπρόθεσµη δήλωση 

Η δήλωση γέννησης για να είναι εµπρόθεσµη πρέπει να γίνει εντός δέκα (10) ηµερολογιακών 
ηµερών από τον τοκετό. 

 
Εκπρόθεσµη δήλωσης, (Σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Ν.344/1976, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ιχύει με το αρθ.33/Ν.4674/2020) 

 
 Από την 11η (ενδέκατη) µέχρι και την 90η  ηµέρα, η γέννηση δηλώνεται µε την επιβολή 
προστίμου (e παράβολο) ύψους 30 ευρώ  
 Μετά την παρέλευση της 90ης ηµέρας η γέννηση δηλώνεται µε την επιβολή προστίμου (e 
παράβολο) ύψους 60 ευρώ 
Η υποβολή του e- Παραβόλου αποτελεί προϋπόθεση για την εκπρόθεσμη καταχώρηση του 
Ληξιαρχικού γεγονότος. 

 
 

-Από ποιόν δηλώνεται το παιδί 
       

Σύμφωνα με τον Ν.4659/2020,  η δήλωση γέννησης δηλώνεται στο μαιευτήριο  
 
-Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται υποβάλλονται στα μαιευτήρια. 

 
      1.Για Έλληνες πολίτες 

 
 Ληξιαρχική πράξη γάµου των γονέων.  
 Πράξη προσδιορισµού επωνύµου τέκνων, που ήδη πρέπει να υπάρχει από τη τέλεση 
του γάµου των γονέων.  
 Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και των δύο γονέων.   
 Δελτία ταυτότητας των γονέων.  
 Το Α.Φ.Μ. (µε προσκόµιση του εκκαθαριστικού σηµειώµατος) και το Α.Μ.Κ.Α. των 
δύο συζύγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση περί 
µη ύπαρξης.  
 Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας. 

 
2. Για πολίτες 3ης χώρας 

 
  Διαβατήρια και των δύο γονέων  
 Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα 
προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση περί µη ύπαρξης.  
 Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.  
 Ληξιαρχική πράξη γάµου των γονέων επίσηµα µεταφρασµένη**και  με τις νόμιμες 
επικυρώσεις.  
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσηµα µεταφρασµένο** και  με τις νόμιμες 
επικυρώσεις . 

 
**Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι µεταφρασµένα από τη µεταφραστική 
Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή 
της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο 
µεταφραστή του τµήµατος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερµηνείας του Ιονίου 
Πανεπιστηµίου και όχι από µεταφραστικά γραφεία. 


