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ΒΕΒΑΙΩΣΗ   
 

 
Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην παρούσα βεβαίωση προκύπτουν από την κεντρική βάση 
δεδοµένων του Εθνικού ∆ηµοτολογίου και ισοδυναµούν µε αυτά που τηρούνται στο δήµο 
<∆ήµος> του Νοµού <Νοµός> και περιέχονται στο πιστοποιητικό Γέννησης. 
 
<Ο> κάτωθι δηµότης είναι εγγεγραµµέν<ος> στο ∆ηµοτολόγιο του δήµου <∆ήµος>, στην 
<Αριθµός Μερίδας> (πρώην <Παλιός Αριθµός Μερίδας> της ∆ηµοτικής Ενότητας <∆ηµοτικής 
Ενότητας>)1 οικογενειακή µερίδα του ∆ηµοτολογίου και σειρά <Α/Α µέλους> (πρώην Α/Α µέλους) 
µε τα κάτωθι στοιχεία: 
 
Επώνυµο <Επώνυµο Α> - <Επώνυµο Β>2 
Όνοµα <Όνοµα Α> - <Όνοµα Β> - <Όνοµα Γ> 
Φύλο <Φύλο> 
Όνοµα πατέρα <Όνοµα Α> - <Όνοµα Β> 
Επώνυµο πατέρα <Επώνυµο Α> - <Επώνυµο Β> 
Όνοµα µητέρας <Όνοµα Α> - <Όνοµα Β> 
Επώνυµο µητέρας <Επώνυµο Α> - <Επώνυµο Β> 
Γένος µητέρας <Γένος Μητέρας> 
Τα στοιχεία των παρακάτω δύο µπλοκ δεδοµένων δεν θα εκτυπώνονται στα πιστοποιητικά για 
σχολικές χρήσεις 
Όνοµα συζύγου <Όνοµα Α> - <Όνοµα Β> - <Όνοµα Γ>3 
Επώνυµο συζύγου <Επώνυµο Α> - <Επώνυµο Β> 
Γένος συζύγου <Γένος Συζύγου> 
 
Ειδικός Εκλογικός Αριθµός <Ειδικός Εκλογικός Αριθµός> 
 
Ηµεροµηνία γέννησης <Ηµ/νία Γέννησης> 

                                                 
1 Στις παρενθέσεις θα εκτυπώνονται τα στοιχεία των προ Καλλικράτη µερίδας/µέλους, καθώς 
και η ανάλογη δηµοτική ενότητα. Ωστόσο, εάν ο εν λόγω δήµος δεν προέρχεται από 
συνένωση Καποδιστριακών ΟΤΑ ή/και δεν υφίστανται δηµοτικές ενότητες, θα παραλείπεται 
όλη η παρένθεση στις περιπτώσεις που ο αριθµός παλιάς µερίδας/µέλους ταυτίζεται µε το νέο, 
ενώ θα εµφανίζεται στις παρενθέσεις µόνο η φράση «πρώην <Παλιός Αριθµός Μερίδας>» και 
«πρώην <Α/Α µέλους>» στις περιπτώσεις που ο παλιός αριθµός µερίδας/µέλους διαφέρει από 
το νέο (π.χ. δήµοι που είχαν κάνει επαναρίθµηση µελών Ε∆) χωρίς στοιχεία δηµοτικής 
ενότητας. Τέλος, εάν η εν λόγω µερίδα είναι νέα µερίδα του ενιαίου δηµοτολογίου του 
Καλλικράτειου δήµου, οι παρενθέσεις θα παραλείπονται, καθώς δε θα υπάρχουν στοιχεία 
παλιάς µερίδας/µέλους. 
2 Στα ονοµατεπωνυµικά στοιχεία των δηµοτών, όπου εµφανίζεται το σύµβολο «-» να 
αντικατασταθεί από τα αντίστοιχα πεδία των διαχωριστικών. 
3 Ισχύοντος συζύγου 

Ελληνική   
 
 
 
 



Ηµεροµηνία γέννησης ολογράφως <Ηµ/µία Γέννησης Ολογράφως> 
Οικισµός γέννησης <Οικισµός> 
Tοπική ή ∆ηµοτική Κοινότητα γέννησης <Tοπική ή ∆ηµοτική Κοινότητα Γέννησης> 
∆ηµοτική Ενότητα Γέννησης4 
∆ήµος γέννησης                                                      

<∆ηµοτική Ενότητα Γέννησης> 
<∆ήµος Γέννησης> 

Νοµός γέννησης <Νοµός Γέννησης> 
Πόλη γέννησης5  <Πόλη Γέννησης> 
Χώρα γέννησης <Χώρα Γέννησης> 
Ιθαγένεια <Ιθαγένεια> 
Ηµεροµηνία κτήσης ιθαγένειας6 <Ηµ/νία Κτήσης Ιθαγένειας> 
Ηµεροµηνία κτήσης δηµοτικότητας7 <Ηµ/νία κτήσης δηµοτικότητας> 

 
Παρατηρήσεις: <Παρατηρήσεις> 
 

Στοιχεία Μητρώου Αρρένων8: 
Μητρώο Αρρένων:< Μ.Α. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση>, <Μ.Α. ∆ήµος>, <Μ.Α. ∆ηµοτική 
Ενότητα>, <Μ.Α. Τοπική ή ∆ηµοτική Κοινότητα>9 
Αριθµός - Έτος Μ.Α.: <Μ.Α. Α/Α> - <Μ.Α. Έτος> 
Εγγραφή Μ.Α.: <Μ.Α. Είδος Εγγραφής> 
 
 
 

O/H Προϊστάµενος του Τµήµατος Εθνικού 
∆ηµοτολογίου 

 
 
                             

 
 
 
 
Η παρούσα εκδόθηκε µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου <Επώνυµο αιτούντος στη 
γενική> <Όνοµα αιτούντος στη γενική> για:< > 
 
 
 
 
 

Ο αρµόδιος υπάλληλος του <ΚΕΠ>

     
 

                                                 
4 Όταν η βεβαίωση εκδίδεται για έκδοση αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, η ∆ηµοτική 
Ενότητα γέννησης δεν θα εµφανίζεται καθόλου. 
5 Μόνο για τους γεννηθέντες στην αλλοδαπή 
6 Στην περίπτωση που ο τρόπος κτήσης ιθαγένειας είναι υιοθεσία, θα δίνεται η ηµεροµηνία 
γέννησης 
7 Στην περίπτωση που ο τρόπος κτήσης δηµοτικότητας είναι υιοθεσία, θα δίνεται η 
ηµεροµηνία γέννησης.  Αν η ηµεροµηνία κτήσης δηµοτικότητας του αρχικού µέλους είναι 
µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας γέννησης του τέκνου, τότε θα πρέπει να έχει την ίδια τιµή µε 
την ηµεροµηνία κτήσης δηµοτικότητας του αρχικού µέλους.  Αν η ηµεροµηνία κτήσης 
δηµοτικότητας του αρχικού µέλους είναι κενή, τότε παραµένει κενή και η ηµεροµηνία κτήσης 
δηµοτικότητας του τέκνου. 
8 Τα στοιχεία Μητρώου Αρρένων θα εµφανίζονται µόνο όταν πρόκειται για άνδρα. 
9 Η ∆ηµοτική Ενότητα θα εκτυπώνεται µόνο για τα έτη 1999-2010. Η Τοπική ή ∆ηµοτική 
Κοινότητα θα εκτυπώνεται µέχρι το έτος 1998. 



 
 
 
 
 


