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Ελληνική ∆ηµοκρατία  
Νοµός: < Νοµός >      <Ηµεροµηνία Έκδοσης> 
∆ήµος: < ∆ήµος > 
Γραφείο: < Γραφείο >                 
 

 
Αρ. Πρωτ.: 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΠΟΛΛΑΠΛΩΣ  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ 
 

Πιστοποιείται ότι: 
Ο <Επώνυµο Α>1 - <Επώνυµο Β> <Όνοµα Α> - <Όνοµα Β> - <Όνοµα Γ> του 
<Επώνυµο Πατέρα Α> - <Επώνυµο Πατέρα Β> <Όνοµα Πατέρα Α> - <Όνοµα Πατέρα Β> και 
της <Επώνυµο Μητέρας Α> - <Επώνυµο Μητέρας Β> <Όνοµα Μητέρας Α> - <Όνοµα Μητέρας 
Β>, που είναι γραµµένος στο Μητρώο Αρρένων του δήµου <∆ήµου> του νοµού <Νοµού>, µε 
έτος γέννησης <Έτος Γέννησης> και αύξοντα αριθµό <Μ.Α. Α/Α> αρχικά κατά τον καταρτισµό 
τούτου βάσει ληξιαρχικής πράξης γέννησης που συντάχθηκε εµπρόθεσµα ή εκπρόθεσµα µε την µε 
αριθµ: <Αριθµός Απόφασης Εγγραφής στο Μ.Α.> απόφαση του <Νοµάρχη / Γενικού Γραµµατέα 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης>2 και στο ∆ηµοτολόγιό µας µε έτος γέννησης <Έτος γέννησης> 
και αύξοντα αριθµό οικογενειακής µερίδας <Αριθµός Μερίδας> (πρώην <Παλιός Αριθµός 
Μερίδας>)3 και σειρά <Α/Α µέλους> (πρώην Α/Α µέλους), 
 

είναι ένα και το αυτό πρόσωπο µε τον 
 
<Επώνυµο Α> - <Επώνυµο Β> <Όνοµα Α> - <Όνοµα Β> - <Όνοµα Γ> του <Επώνυµο Πατέρα 
Α> - <Επώνυµο Πατέρα Β> <Όνοµα Πατέρα Α> - <Όνοµα Πατέρα Β> και της <Επώνυµο 
Μητέρας Α> - <Επώνυµο Μητέρας Β> <Όνοµα Μητέρας Α> - <Όνοµα Μητέρας Β> που είναι 
γραµµένος στο Μητρώο Αρρένων του δήµου <∆ήµου> του νοµού <Νοµού> µε έτος γέννησης 
<Έτος Γέννησης> και αύξοντα αριθµό <Μ.Α. Α/Α> αρχικά κατά τον καταρτισµό τούτου βάσει 
ληξιαρχικής πράξης γέννησης που συντάχθηκε από την αρχή ή πρόσθετα µε την µε αριθµ: 
<Αριθµός Απόφασης Εγγραφής στο Μ.Α.> απόφαση του <Νοµάρχη / Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης>4 και κατοικεί στο δήµο <∆ήµος> του νοµού <Νοµός> από το έτος 
<Έτος κτήσης δηµοτικότητας>. 
 
 
Παρατηρήσεις:  

 
 
      <Ο/Η> αρµόδι<ος/α> υπάλληλος                   Με εντολή ∆ηµάρχου   
 
 
                                               <Ο/Η> <Προϊστάµενος/η ∆ηµοτικής Κατάστασης> 

 

                                                 
1 Στα ονοµατεπωνυµικά στοιχεία των πολιτών, όπου εµφανίζεται το σύµβολο «-» να αντικατασταθεί από τα 
αντίστοιχα πεδία των διαχωριστικών. 
2 Προ-εκτυπωτικά, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα επιλογής µεταξύ των δύο τιµών. 
3 Αν η εν λόγω µερίδα είναι νέα µερίδα του ενιαίου δηµοτολογίου και δεν υπάρχουν στοιχεία παλιάς µερίδας, η 
παρενθέσεις θα παραλείπονται. 
4 Προ-εκτυπωτικά, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα επιλογής µεταξύ των δύο τιµών. 


