
 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ  

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 2018 

Σε κάθε περίπτωση 

1. Κωδικούς taxisnet αποδέκτη 

2. Εκκαθαριστικό αποδέκτη 

3. Ταυτότητα αποδέκτη 

4. Email  και κωδικό email αποδέκτη 

5. Υπόδειγμα μεταβίβασης κατά περίπτωση  (το δίνουμε εμείς) 

6. Πληρεξούσιο (Σε περίπτωση που συμβαλλόμενος εξουσιοδοτεί 

τρίτο πρόσωπο για την υπογραφή του υποδείγματος ή της 

υπεύθυνης δήλωσης  αντ΄ αυτού) 

Οριστική Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Λόγω Κληρονομιάς  - Φ 5 

Α) Με διαθήκη 

1. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου 

2. Αντίγραφο δημοσιευμένης διαθήκης 

3. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης από το 

Ειρηνοδικείο 

4. Πιστοποιητικό περί μη αγωγής για ακύρωση η διάρρηξη της 

διαθήκης ή εν γένει προσβολής της εν λόγω διαθήκης, από το 

αρμόδιο Ειρηνοδικείο 

 

Β) Κληρονομιά από το Νόμο (Εξ’ Αδιαθέτου Διαδοχή) 

1. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου 

2. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης από το αρμόδιο 

Ειρηνοδικείο 

3. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (ΠΡΟΣΟΧΉ σε τυχόν 

προαποβιώσαντα τέκνα ληξιαρχική πράξη θανάτου και αυτών) 



 

4. Υπεύθυνη δήλωση κατανομής δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, 

με τον ορισμό του αριθμού των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 

που κατανέμονται μεταξύ των εγγυτέρων συγγενών, πλήρως 

συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και με ευκρινή θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής για κάθε ένα από τους νόμιμους 

κληρονόμους χωριστά (την δίνουμε εμείς) 

5. Ταυτότητες πλησιέστερων συγγενών 

6. Εάν τα ονόματα των δικαιολογητικών 3 και 5 δεν 

ταυτοποιούνται τότε χρειάζεται επιπλέον βεβαίωση 

ταυτοπροσωπίας ή άλλου αντίστοιχου έγγραφου ή φωτοτυπία των 

2 όψεων της ταυτότητας προκειμένου να είναι δυνατή η 

ταυτοποίηση 

 

Γ) Μικτή 

 

1. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου 

2. Αντίγραφο δημοσιευμένης διαθήκης 

3. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης από το 

Ειρηνοδικείο 

4. Πιστοποιητικό περί μη αγωγής για ακύρωση η διάρρηξη της 

διαθήκης ή εν γένει προσβολής της εν λόγω διαθήκης, από το 

αρμόδιο Ειρηνοδικείο 

5. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (ΠΡΟΣΟΧΉ σε τυχόν 

προαποβιώσαντα τέκνα ληξιαρχική πράξη θανάτου και αυτών) 

6. Υπεύθυνη δήλωση κατανομής δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, 

με τον ορισμό του αριθμού των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 

που κατανέμονται μεταξύ των εγγυτέρων συγγενών, πλήρως 

συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και με ευκρινή θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής για κάθε ένα από τους νόμιμους 

κληρονόμους χωριστά ( την δίνουμε εμείς) 

7. Ταυτότητες πλησιέστερων συγγενών 

8. Εάν τα ονόματα των δικαιολογητικών 5 και 7 δεν 

ταυτοποιούνται τότε χρειάζεται επιπλέον βεβαίωση 

ταυτοπροσωπίας ή άλλου αντίστοιχου έγγραφου ή φωτοτυπία των 

2 όψεων της ταυτότητας  
 

 


