
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ 
 

Η έκδοση ενός πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών, είναι απαραίτητη µετά από το 

θάνατο κάποιου, για διευθέτηση των περιουσιακών του στοιχείων, για αποδοχή ή 

αποποίηση κληρονοµιάς, για την εφορία και τις τράπεζες. 

Εκδίδεται µόνο µια φορά και σε κάθε µετέπειτα ζήτηση χορηγείται προς τους νόµιµους 

δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο από την ανωτέρω υπηρεσία. Για χρήση σε ∆ηµόσιες 

Υπηρεσίες ο ενδιαφερόµενος µπορεί να δώσει µια απλή φωτοτυπία του πρωτοτύπου διότι 

σύµφωνα µε το Νόµο 4250/2014 ( Φ.Ε.Κ 74/Α΄/26-03-2014 ) «∆ιοικητικές 

Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων & Υπηρεσιών του 

∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ.318/1992(Α΄161) και λοιπές 

ρυθµίσεις» έχουν καταργηθεί οι επικυρώσεις. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

– Έντυπη αίτηση. Χορηγείται από την υπηρεσία µας. Για την συµπλήρωσή της είναι 

απαραίτητη η επίδειξη της αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώµατος 

οδήγησης του ενδιαφεροµένου. 

– Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου. Ζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον δηλωθεί η ακριβής 

ηµεροµηνία θανάτου και το Ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο θάνατος. 

– ∆ύο υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 από µάρτυρες που είναι γνώστες της 

οικογενειακής κατάστασης του θανόντα: ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: 

Α) που υπάρχει κανονική εγγραφή του αποβιώσαντα στο ∆ηµοτολόγιο ∆ήµου µας, αλλά 

δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις και Β) που άνδρας αποβιώσας, ο οποίος 

δεν είναι εγγεγραµµένος σε κανένα ∆ηµοτολόγιο ∆ήµου της Χώρας, αλλά είναι 

εγγεγραµµένος στα Μητρώα Αρρένων του ∆ήµου µας. 

 

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

Εκτός των πλησιεστέρων συυγγενών του θανόντος δικαίωµα αίτησης για την έκδοση ή 

την χορήγηση αντιγράφου του πιστοποιητικού έχουν: 

– Τρίτο πρόσωπο που το έννοµο συµφέρον του θεµελιώνεται µε εισαγγελική 

παραγγελία. 

– Κληρονόµος από διαθήκη είτε είναι είτε όχι πλησιέστερος συγγενής. 

– ∆ικηγόροι και συµβολαιογράφοι µε προφορική εντολή από τον πελάτη τους (εφόσον 

δεν απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις ) 

– Άλλο πρόσωπο για λογαριασµό του άµεσα ενδιαφεροµένου µε εξουσιοδότηση στην 

οποία θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι ο αιτών έχει το δικαίωµα να αιτηθεί το 



συγκεκριµένο πιστοποιητικό. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρηµένη ως προς το 

γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από δηµόσια δηµοτική αρχή, ή Κ.Ε.Π, σύµφωνα µε 

το Ν.1599/1986 (και όχι από συµβολαιογράφο ή δικηγόρο).Για τη σύνταξη Υπεύθυνης 

∆ήλωσης (αν χρειαστεί) από άλλο πρόσωπο απαιτείται ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ στο οποίο θα 

πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι ο αιτών έχει το δικαίωµα να συµπληρώνει Υπεύθυνη 

∆ήλωση. 

 

Σηµείωση: Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικά γέννησης, 

καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις µπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των 

διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ 

όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάµοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η 

αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών. 
 


