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Αρ. Πρωτ.:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
Πιστοποιείται ότι:
Α. Όπως προκύπτει από το ∆ηµοτολόγιό µας, από επίσηµα στοιχεία που
τηρούνται στο δήµο µας, καθώς και από στοιχεία που προκύπτουν από έρευνα και
αλληλογραφία µε άλλες αρχές:
<Ο/Η> <Επώνυµο Α>1 - <Επώνυµο Β> <Όνοµα Α> - <Όνοµα Β> - <Όνοµα Γ>
του <Επώνυµο Πατέρα Α> - <Επώνυµο Πατέρα Β> <Όνοµα Πατέρα Α> - <Όνοµα Β> και
της <Όνοµα Μητέρας Α> - <Όνοµα Μητέρας Β>, γεννηµέν<ος/η> στον Οικισµό <Οικισµός
γέννησης>, στην Τοπική ή ∆ηµοτική Κοινότητα <Τοπική ή ∆ηµοτική Κοινότητα γέννησης>,
στη ∆ηµοτική Ενότητα <∆ηµοτική Ενότητα γέννησης> του ∆ήµου <∆ήµος γέννησης> του
νοµού <Νοµός γέννησης>, στην πόλη <Πόλη γέννησης>2, της χώρας <Χώρα γέννησης> στις
<ηµ/νία γέννησης>, γραµµένος στο Μητρώο Αρρένων της Τοπικής ή ∆ηµοτικής Κοινότητας
<Μ.Α. Τοπική ή ∆ηµοτική Κοινότητα>, της ∆ηµοτικής Ενότητας <Μ.Α. ∆ηµοτική Ενότητα>3,
του ∆ήµου <Μ.Α. ∆ήµος>, της Αποκεντρωµένης ∆ηµοτικής Ενότητας <Μ.Α. Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση>, µε αύξοντα αριθµό <Μ.Α. Α/Α>4 και στο ∆ηµοτολόγιο του ∆ήµου µας στην
<Αριθµός Μερίδας>/<Α/Α Μέλους> (πρώην <Παλιός αριθµός Μερίδας> της ∆ηµοτικής
Ενότητας <∆ηµοτικής Ενότητας>)5 οικογενειακή µερίδα, κάτοικος όταν ζούσε στο ∆ήµο µας
στην οδό <οδός> <αριθµός οδού>, απεβίωσε στο δήµο <∆ήµος> του νοµού <Νοµός> στις
<ηµ/νία θανάτου> µε στοιχεία ληξιαρχικής πράξης: αριθµός <Α/Α ληξ. Πράξης>, τόµος:
<τόµος>, έτος: <έτος>, του Ληξιαρχείου: <Ληξιαρχείο>, και άφησε µόνους πλησιέστερους
συγγενείς που ζούσαν την ηµέρα του θανάτου <του/της>, τους εξής:
• 6 <Είδος συγγένειας>: <Επώνυµο Α> - <Επώνυµο Β> <Όνοµα Α> - <Όνοµα
Β> - <Όνοµα Γ> του <Επώνυµο Πατέρα Α> - <Επώνυµο Πατέρα Β> <Όνοµα
Πατέρα Α> - <Όνοµα Β> και της <Όνοµα Μητέρας Α> - <Όνοµα Μητέρας Β> >,
γεννηµέν<ος/η> στον Οικισµό <Οικισµός γέννησης>, στην Τοπική ή ∆ηµοτική
Κοινότητα <Τοπική ή ∆ηµοτική Κοινότητα γέννησης>, στη ∆ηµοτική Ενότητα
<∆ηµοτική Ενότητα γέννησης> του ∆ήµου <∆ήµος γέννησης> του νοµού <Νοµός
γέννησης>, στην πόλη <Πόλη γέννησης>7, της χώρας <Χώρα γέννησης> στις
<ηµ/νία γέννησης>, γραµµένος στο Μητρώο Αρρένων της Τοπικής ή ∆ηµοτικής
Κοινότητας <Μ.Α. Τοπική ή ∆ηµοτική Κοινότητα>, της ∆ηµοτικής Ενότητας <Μ.Α.
∆ηµοτική Ενότητα>8, του ∆ήµου <Μ.Α. ∆ήµος>, της Αποκεντρωµένης ∆ηµοτικής
1
Στα ονοµατεπωνυµικά στοιχεία των πολιτών, όπου εµφανίζεται το σύµβολο «-» να αντικατασταθεί από τα
αντίστοιχα πεδία των διαχωριστικών.
2
Μόνο για τους γεννηθέντες στην αλλοδαπή.
3
Η Τοπική ή ∆ηµοτική Κοινότητα θα εκτυπώνεται µέχρι το έτος 1998. Η ∆ηµοτική Ενότητα θα εκτυπώνεται µόνο για
τα έτη 1999-2010.
4
Τα στοιχεία Μητρώου Αρρένων θα εµφανίζονται µόνο όταν πρόκειται για άνδρα.
5
Αν η εν λόγω µερίδα είναι νέα µερίδα του ενιαίου δηµοτολογίου και δεν υπάρχουν στοιχεία παλιάς µερίδας, οι
παρενθέσεις θα παραλείπονται.
6
Τα στοιχεία που εµφανίζονται µε κουκίδες θα επαναλαµβάνονται τόσες φορές όσες και τα άτοµα που θα
αναφέρονται.
7
Μόνο για τους γεννηθέντες στην αλλοδαπή.
8
Η Τοπική ή ∆ηµοτική Κοινότητα θα εκτυπώνεται µέχρι το έτος 1988. Η ∆ηµοτική Ενότητα θα εκτυπώνεται µόνο για
τα έτη 1999-2010.

Ενότητας <Μ.Α. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση>, µε αύξοντα αριθµό <Μ.Α. Α/Α> και στο
∆ηµοτολόγιο του ∆ήµου µας στην <Αριθµός Μερίδας>/<Α/Α Μέλους> (πρώην
<Παλιός αριθµός Μερίδας> της ∆ηµοτικής Ενότητας <∆ηµοτικής Ενότητας>)9
οικογενειακή µερίδα ως <είδος εγγραφής> εγγραφή
µε <τoν/την> οποί<o/α> <ο/η> θαν<ών/ούσα> είχε 10
[έρθει σε <βαθµός γάµου> νόµιµο γάµο, ο οποίος έλαβε χώρα στις <ηµ/νία> στην
Τοπική ή ∆ηµοτική Κοινότητα <Τοπική ή ∆ηµοτική Κοινότητα Γάµου>, του δήµου
<∆ήµος Γάµου>, του νοµού <Νοµός Γάµου>, στην πόλη <Πόλη Γάµου>11, της
χώρας <Χώρα Γάµου> και ο οποίος δε λύθηκε µέχρι την ηµέρα του θανάτου
<του/της>.]
[συνάψει σύµφωνο συµβίωσης Α/Α: <Πράξη ΣΣ>, Τόµος: <Τόµος ΣΣ>, Έτος:
<Έτος ΣΣ>, Ληξιαρχείο: <Ληξιαρχείο ΣΣ>, Τοπική ή ∆ηµοτική Κοινότητα:
<Τοπική ή ∆ηµοτική Κοινότητα ΣΣ>, ∆ήµος: <∆ήµος ΣΣ>, Νοµός: <Νοµός ΣΣ>,
Προξενείο: <Προξενείο ΣΣ>, Χώρα: <Χώρα Γάµου>, Ηµεροµηνία: <Ηµεροµηνία
ΣΣ > και το οποίο δε λύθηκε µέχρι την ηµέρα του θανάτου <του/της>.]

Β. Όπως προκύπτει από τις υπεύθυνες δηλώσεις του/της και του/της,
δεδοµένου ότι τα προς πιστοποίηση γεγονότα δεν προκύπτουν από τα ανωτέρω:12
• <Όνοµα> <Επώνυµο>, γεννηµέν<ου/ης στο δήµο <∆ήµος γέννησης>, του νοµού
<Νοµός γέννησης>, στην πόλη <Πόλη γέννησης>, της χώρας <Χώρα γέννησης>, στις
<ηµ/νία γέννησης>, µε στοιχεία κατοικίας: <∆ιεύθυνση κατοικίας>, Α.∆.Τ.: <Αριθµ. δελτίου
αστυνοµικής ταυτότητας>, <Α.Τ. έκδοσης δελτίου αστ. ταυτότητας>, προκύπτει ότι:
«<περιεχόµενο υπεύθυνης δήλωσης>».
• <Όνοµα> <Επώνυµο>, γεννηµέν<ου/ης στο δήµο <∆ήµος γέννησης>, του νοµού
<Νοµός γέννησης>, στην πόλη <Πόλη γέννησης>, της χώρας <Χώρα γέννησης>, στις
<ηµ/νία γέννησης>, µε στοιχεία κατοικίας: <∆ιεύθυνση κατοικίας>, Α.∆.Τ.: <Αριθµ. δελτίου
αστυνοµικής ταυτότητας>, <Α.Τ. έκδοσης δελτίου αστ. ταυτότητας>, προκύπτει ότι:
«<περιεχόµενο υπεύθυνης δήλωσης>».
Συνεπώς, εκτός των ανωτέρω, <ο/η> πιο πάνω αποβιώσ<ας> δεν άφησε άλλους
πλησιέστερους συγγενείς.

Παρατηρήσεις:

Το πιστοποιητικό εκδόθηκε µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου για: < >

<Ο/Η> αρµόδι<ος/α> υπάλληλος

Με εντολή ∆ηµάρχου

<Ο/Η> <Προϊστάµενος/η ∆ηµοτικής Κατάστασης>

9
Αν η εν λόγω µερίδα είναι νέα µερίδα του ενιαίου δηµοτολογίου και δεν υπάρχουν στοιχεία παλιάς µερίδας, οι
παρενθέσεις θα παραλείπονται.
10
Τα εντός αγκύλης τµήµατα κειµένου θα εκτυπώνονται κατά περίπτωση, µόνο σε ύπαρξη συγγενούς µε ιδιότητα
µέλους «σύζυγος» / «συµβιών» ως συνέχεια των στοιχείων του/της συµβιώντος/ούσας.
11
Θα εκτυπώνεται µόνο όταν είναι συµπληρωµένο το πεδίο.
12
Ολόκληρο το Β΄µέρος του πιστοποιητικού θα εκτυπώνεται µόνο εφόσον προσκοµίζονται υπεύθυνες δηλώσεις.

