Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
(Υπόδειγμα)
Κοινότητα: ..........................
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Πιστοποιείται, ότι ο .................................................................... (1)
του .................................................. και της ........................................... που
γεννήθηκε στο ............................

την

............................ με Αριθμό

Ταυτότητας (ΑΤ)………….και διαμένει σήμερα…………. ήλθε σε ………….(2)
νόμιμο γάμο μετά της σε ………….(2) γάμο ελθούσης ............................... (3)
το γένος .................................... (4) με ΑΤ ………….η οποία διαμένει
…………………. και απέκτησαν τα παρακάτω παιδιά που βρίσκονται σήμερα
στη ζωή:
α.

Τον

(ή

την)

.............................

που

γεννήθηκε

το

έτος

(5) ............., με ΑΤ………., που διαμένει……………………………………….
β.

Τον

(ή

την)

.............................

που

γεννήθηκε

το

έτος .................., με ΑΤ………., που διαμένει……………………………………
γ.

Τον (ή την) ............................. που γεννήθηκε το έτος ................,

με ΑΤ………., που διαμένει……………………………………...
δ. .....................................................................................................
ε.......................................................................................................

στ.....................................................................................................
2.
(6)

Πιστοποιείται,

ότι

...................................

....................................

την ..............................................
3.

Πιστοποιείται επίσης ότι:

./.

ο/η
απεβίωσε

-2-

α.

Δεν αποκτήθηκαν ή αναγνωρίσθηκαν ή υιοθετήθηκαν

άλλα παιδιά από τους γονείς αυτούς εκτός από αυτά που αναφέρονται
παραπάνω.
β.

Από τους παραπάνω συζύγους ο (η) σύζυγος ήλθε σε

……………….(2) γάμο με τον (την) …………………….το γένος………………
και απόκτησαν μαζί τα παρακάτω παιδιά που βρίσκονται σήμερα στη ζωή
(1)

Τον (την) ………………………..που γεννήθηκε το

έτος ………………..ΑΤ………..και διαμένει……………………………..
(2)
γ.

……………………………………………………

Οι παραπάνω σύζυγοι βρίσκονται (ή δεν βρίσκονται)

σήμερα στη ζωή και συζούν (ή όχι) κάτω από την ίδια στέγη μαζί με τα παιδιά
που απέκτησαν από το δεύτερο γάμο τους.

4.

Το

παρόν

εκδίδεται

μετά

από

αίτηση

του ..................................................... (7) για να χρησιμεύσει για τη μείωση της
θητείας του.
Τόπος / Ημερομηνία
-ΟΠρόεδρος της Κοινότητας
(Τίθεται

η

σφραγίδα

της

κοινότητας, η υπογραφή και το
ονοματεπώνυμο του Κοινοτάρχη)

-3Οδηγίες έκδοσης-σύνταξης
(1)

Αναγράφονται το επώνυμο και το όνομα του πατέρα.

(2)

Αναγράφεται αν είναι ο πρώτος ή δεύτερος, κλπ γάμος.

(3)

Αναγράφεται το όνομα της μητέρας.

(4)

Αναγράφεται το όνομα και το επώνυμο του πατέρα της.

(5)

Αναγράφονται τα τέκνα κατά σειρά γεννήσεως, που βρίσκονται στη
ζωή, συμπεριλαμβανομένου και του αιτούντος.

(6)

Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του γονέα εάν απεβίωσε καθώς και η
ημερομηνία θανάτου, διαφορετικά διαγράφεται.

(7)

Αναγράφονται τα στοιχεία του στρατευσίμου/εθνοφρουρού

ΠΡΟΣΟΧΗ
 Τα πιστοποιητικά να είναι καθαρά γραμμένα και με τον ίδιο γραφικό
χαρακτήρα από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς σβησίματα και
διορθώσεις.
 Είναι απαραίτητη η αναγραφή του αριθμού δελτίου ταυτότητας, η
πλήρης σημερινή διεύθυνση διαμονής των γονέων και όλων των
τέκνων ξεχωριστά, ή ακριβής ημερομηνία γέννησης τους και αν
βρίσκονται ή όχι στη ζωή .

 Στην περίπτωση των πολλαπλών γάμων οποιουδήποτε συζύγου θα
πιστοποιούνται όλοι οι γάμοι, καθώς επίσης και όλα τα παιδιά που
αποκτήθηκαν από κάθε ένα από αυτούς συμπεριλαμβανομένων και
αυτών που γεννήθηκαν εκτός γάμου ή υιοθετήθηκαν.
 Πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης.

