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ΕΝΤΥΠΟ Ι 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ 

(Άρθρο 46 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση 

αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την 

καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου 
1
) 

 

1. κράτος μέλος προέλευσης 

 

 

□ Βέλγιο □ Βουλγαρία □ Τσεχική Δημοκρατία □ Γερμανία □ Εσθονία □ Ελλάδα □ Ισπανία □ Γαλλία 

□ Κροατία □ Ιταλία □ Κύπρος □ Λετονία □ Λιθουανία □ Λουξεμβούργο □ Ουγγαρία □ Μάλτα 

□ Κάτω Χώρες □ Αυστρία □ Πολωνία □ Πορτογαλία □ Ρουμανία □ Σλοβενία □ Σλοβακία □ Φινλανδία 

□ Σουηδία 

 

2. Δικαστήριο ή αρμόδια αρχή που εκδίδει τη βεβαίωση 

 

2.1. Όνομα και τίτλος του δικαστηρίου ή της αρχής*: ……………………………………………………….. 
2.2. Διεύθυνση 
2.2.1. Οδός και αριθμός/αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας*: ……………………………………………………. 
.……………………………………………………….………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.2.2. Τόπος και ταχυδρομικός κώδικας*: …………………………………………………………………... 
2.3. Τηλέφωνο*: ……………….………………………………………………………………………………. 
2.4. Φαξ ………………………………………………..……………………………………………………… 
2.5. Ηλεκτρονική διεύθυνση: ……………………………………..………..………………………………….. 
2.6. Άλλες σχετικές πληροφορίες (προσδιορίστε): …….………………………….….………………………. 
……………………………………………………………..…………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

3. Δικαστήριο 
2
 που εξέδωσε την απόφαση (συμπληρώνεται ΜΟΝΟ εάν διαφέρει από την αρχή που 

αναφέρεται στην ενότητα 2) 

 

3.1. Όνομα και τίτλος του δικαστηρίου*: ..……………………………….……………………………………. 

3.2. Διεύθυνση 

3.2.1. Οδός και αριθμός/αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας*: ...……………..………………………...…………. 

……………………………………………………………………………………………………...................... 

                                                           
1 ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 107. 

 Υποχρεωτικές πληροφορίες. 

2
 Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012, στον όρο «δικαστήριο» 

περιλαμβάνονται υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εκτός από τις δικαστικές αρχές, άλλες αρχές και επαγγελματίες 

του νομικού κλάδου με αρμοδιότητα σε υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής, που ασκούν δικαστικά καθήκοντα 

ή ενεργούν κατ’ ανάθεση εξουσίας από δικαστική αρχή ή υπό τον έλεγχο δικαστικής αρχής. Ο κατάλογος 

αυτών των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



3.2.2. Τόπος και ταχυδρομικός κώδικας* ........................................................................................................ 

3.3. Τηλέφωνο*: …………….…………………………………………………………………………………. 

3.4. Φαξ ...………………………………………..…………………................................................................. 

3.5. Ηλεκτρονική διεύθυνση: ………………………………………………………………………………….. 

 

4. Απόφαση 

 

4.1. Ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) της απόφασης*: …………………………………………….………………….. 

4.2. Αριθμός αναφοράς της απόφασης*: ………………….…………………………………………………… 

 

4.3. Μέρη της απόφασης 
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4.3.1. Μέρος Α 

4.3.1.1. Επώνυμο και όνομα ή ονόματα ή επωνυμία οργανισμού*: 

………………..…………………………………………. 

…………………………………………………………………………….……………………………………. 

 

4.3.1.2. Ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) και τόπος γέννησης, ή, σε περίπτωση οργανισμού, ημερομηνία 

(ηη/μμ/εεεε), τόπος καταχώρισης και τίτλος του μητρώου/της αρχής καταχώρισης: ..……………………….. 

 

4.3.1.3. Ατομικός αριθμός αναγνώρισης 
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4.3.1.3.1. Αριθμός ταυτότητας:.…………………………………..…………………………………………… 

4.3.1.3.2. Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης:.……………….…….……………………………………………. 

4.3.1.3.3. Αριθμός καταχώρισης:.…………………..……………...………………………………………….. 

4.3.1.3.4. Άλλο (διευκρινίστε): …………………………………….…………………………………………... 

 

4.3.1.4. Διεύθυνση 

4.3.1.4.1. Οδός και αριθμός/αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας: ...…….…………………………………………. 

………………………………………………………………………..………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.3.1.4.2. Τόπος και ταχυδρομικός κώδικας: ……………………….……………………………………….. 

4.3.1.4.3. Χώρα 

□ Βέλγιο □ Βουλγαρία □ Τσεχική Δημοκρατία □ Γερμανία □ Εσθονία □ Ελλάδα □ Ισπανία □ Γαλλία 

□ Κροατία □ Ιταλία □ Κύπρος □ Λετονία □ Λιθουανία □ Λουξεμβούργο □ Ουγγαρία □ Μάλτα 

□ Κάτω Χώρες □ Αυστρία □ Πολωνία □ Πορτογαλία □ Ρουμανία □ Σλοβενία □ Σλοβακία □ Φινλανδία 

□ Σουηδία 

□ Άλλη (αναφέρετε κωδικό ISO): …………………………………...………………………………………… 

 

4.3.1.5. Ηλεκτρονική διεύθυνση: ……………………………………………………….……………………... 

 

4.3.1.6. Ρόλος στη διαδικασία* 

4.3.1.6.1. □ Ενάγων 

4.3.1.6.2. □ Εναγόμενος 

                                                           
3. 

Εάν η απόφαση αφορά περισσότερα από δύο μέρη, επισυνάψτε πρόσθετο φύλλο. 
4. 

Αναφέρετε τον πλέον σχετικό αριθμό, κατά περίπτωση. 



4.3.1.6.3. □ Άλλος (διευκρινίστε): 

…………………………………………….………………………………... 

 

 

4.3.1.7. Ιδιότητα στο πλαίσιο της κληρονομικής διαδοχής (επιλέξτε περισσότερα από ένα τετραγωνίδια, 

κατά περίπτωση)* 

4.3.1.7.1. □ Κληρονόμος 

4.3.1.7.2. □ Κληροδόχος 

4.3.1.7.3. □ Εκτελεστής 

4.3.1.7.4. □ Διαχειριστής 

4.3.1.7.5. □ Άλλη (διευκρινίστε): …………………..………………………………………………………….. 

 

4.3.2. Μέρος Β 

4.3.2.1. Επώνυμο και όνομα ή ονόματα ή επωνυμία οργανισμού*: 

………………………………………………………….. 

……………………………………………………………..…………………………………………………… 

 

4.3.2.2. Ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) και τόπος γέννησης, ή, σε περίπτωση οργανισμού, ημερομηνία 

(ηη/μμ/εεεε), τόπος καταχώρισης και τίτλος του μητρώου/της αρχής καταχώρισης: ………………………… 

 

4.3.2.3. Ατομικός αριθμός αναγνώρισης
4
: 

4.3.2.3.1. Αριθμός ταυτότητας: ……………………………………………………………………………....... 
4.3.2.3.2. Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης: ……………….…….……………………………………………... 

4.3.2.3.3. Αριθμός καταχώρισης: ……………………………..……………………………………………….. 

4.3.2.3.4. Άλλο (διευκρινίστε): …………………………………………..…………………………………….. 

 

4.3.2.4. Διεύθυνση 

4.3.2.4.1. Οδός και αριθμός/αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας: ..………………………………………………... 

………………………………………………………………………..………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.3.2.4.2. Τόπος και ταχυδρομικός κώδικας: …………………………………………………………..…..... 

4.3.2.4.3. Χώρα 

□ Βέλγιο □ Βουλγαρία □ Τσεχική Δημοκρατία □ Γερμανία □ Εσθονία □ Ελλάδα □ Ισπανία □ Γαλλία 

□ Κροατία □ Ιταλία □ Κύπρος □ Λετονία □ Λιθουανία □ Λουξεμβούργο □ Ουγγαρία □ Μάλτα 

□ Κάτω Χώρες □ Αυστρία □ Πολωνία □ Πορτογαλία □ Ρουμανία □ Σλοβενία □ Σλοβακία □ Φινλανδία 

□ Σουηδία 

□ Άλλη (αναφέρετε κωδικό ISO): …………………………………..………………………………………. 

 

4.3.2.5. Ηλεκτρονική διεύθυνση: ……………………………………………………………………………… 

 

4.3.2.6. Ρόλος στη διαδικασία* 

4.3.2.6.1. □ Ενάγων 

4.3.2.6.2. □ Εναγόμενος 

4.3.2.6.3. □ Άλλος (διευκρινίστε): …………………..……………………………………………………….. 

 

4.3.2.7. Ιδιότητα στο πλαίσιο της κληρονομικής διαδοχής (επιλέξτε περισσότερα από ένα τετραγωνίδια, 



κατά περίπτωση)* 

4.3.2.7.1. □ Κληρονόμος 

4.3.2.7.2. □ Κληροδόχος 

4.3.2.7.3. □ Εκτελεστής 

4.3.2.7.4. □ Διαχειριστής 

4.3.2.7.5. □ Άλλη (διευκρινίστε): …………………………………………………………………..……… 

 

4.4. Η απόφαση εκδόθηκε ερήμην* 

4.4.1. □ Ναι (αναφέρετε την ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) κατά την οποία επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε στον 

ενδιαφερόμενο το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο): ……..……………………… 

4.4.2. □ Όχι 

 

4.5. Επιδιώκεται η καταχώριση σε δημόσιο μητρώο; 

4.5.1. □ Ναι 

4.5.2. □ Όχι 

 

4.6. Εάν η απάντηση στο σημείο 4.5.1. είναι ΝΑΙ, η απόφαση δεν υπόκειται πλέον σε τακτικό ένδικο μέσο, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβολής της απόφασης στο δικαστήριο τελευταίου βαθμού: 

4.6.1. □ Ναι 

4.6.2. □ Όχι 

 

5. Εκτελεστότητα της απόφασης 

 

5.1. Η βεβαίωση ζητείται με σκοπό την εκτελεστότητα της απόφασης σε άλλο κράτος μέλος;* 

5.1.1.  Ναι 

5.1.2.  Όχι 

5.1.3.  Δεν γνωρίζω 

 

5.2. Εάν η απάντηση στο σημείο 5.1.1. είναι ΝΑΙ, η απόφαση είναι εκτελεστή στο κράτος μέλος προέλευσης 

χωρίς να χρειάζεται να συντρέχουν περαιτέρω προϋποθέσεις * 

5.2.1.  Ναι (διευκρινίστε την(τις) εκτελεστή(-ές) υποχρέωση(υποχρεώσεις)): …………………………….. 

…………………………………………………………..………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………..…………………………………………

……….………………………………………………………….……………………………………………… 

……………………………………………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………..……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….… 

 

5.2.2.  Ναι, αλλά περιορίζεται σε μέρος(-η) της απόφασης (διευκρινίστε την(τις) εκτελεστή(-ές) 

υποχρέωση(υποχρεώσεις)): 

………………………………………………………………………………..…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 



………………………………………………………..…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………..……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

5.2.3. Η υποχρέωση(Οι υποχρεώσεις) είναι εκτελεστή(-ές) κατά του(των) ακόλουθου(-ων) προσώπου(-ων): 

5.2.3.1.  Μέρος Α 

5.2.3.2.  Μέρος Β 

5.2.3.3.  Άλλο (διευκρινίστε): ……………………………………………………………………………. 

 

6. Τόκοι 

 

6.1. Ζητείται επιστροφή τόκων;* 

6.1.1. □ Ναι 

6.1.2. □ Όχι 

 

6.2. Εάν η απάντηση στο σημείο 6.1.1 είναι ΝΑΙ* 

 

6.2.1. Τόκοι 

6.2.1.1.  Δεν διευκρινίζεται στην απόφαση 

6.2.1.2.  Ναι, διευκρινίζεται στην απόφαση ως εξής 

6.2.1.2.1. Τόκοι οφειλόμενοι από: …………………………………… (ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) ή γεγονός) 

έως: …………………………………………... (ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) ή γεγονός) 
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6.2.1.2.2.  Τελικό ποσό: ……………………………………………………………………………………. 

6.2.1.2.3.  Μέθοδος υπολογισμού των τόκων 

6.2.1.2.3.1. □ Επιτόκιο: …..… % 

6.2.1.2.3.2. □ Επιτόκιο: …........% άνω του επιτοκίου αναφοράς (ΕΚΤ/επιτόκιο αναφοράς της εθνικής 

κεντρικής τράπεζας:……………) 

που ίσχυε στις ………………………………………… (ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) ή γεγονός) 

 

6.2.2. Νόμιμοι τόκοι που υπολογίζονται βάσει (προσδιορίστε το σχετικό νομοθέτημα):.……………………. 

………………………………………..…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………..……………………………………………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………. 

6.2.2.1. Τόκοι οφειλόμενοι από: ………………………………………(ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) ή γεγονός) 

έως: ………………………………………………(ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) ή γεγονός)
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6.2.2.2. Μέθοδος υπολογισμού των τόκων 

6.2.2.2.1.□ Επιτόκιο: …...% 

6.2.2.2.1.□ Επιτόκιο: …........% άνω του επιτοκίου αναφοράς (ΕΚΤ/επιτόκιο αναφοράς της εθνικής 

κεντρικής τράπεζας:……………) 

που ίσχυε στις: …………………………………………….(ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) ή γεγονός) 

6.2.2.2.2.1. □ Πρώτη ημερομηνία του αντίστοιχου εξαμήνου κατά την οποία υπάρχει υπερημερία του 

οφειλέτη 

                                                           
5. 

Να προστεθεί ο αριθμός των αναγκαίων περιόδων εάν είναι περισσότερες από μία. 



6.2.2.2.2.2. □ Άλλο γεγονός (προσδιορίστε): ………………......................................................................... 

 

6.2.3. Κεφαλαιοποίηση τόκων (διευκρινίστε) ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………..……………………………………………

…………………………………………………………………….…………………………………………… 

……………………………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….... 

6.2.4. Νόμισμα 

 ευρώ (EUR)  λεβ (BGN) 

 τσεχική κορόνα (CZK)  κούνα (HRK) 

 φιορίνι (HUF)  ζλότι (PLN) 

 ρουμανικό λέου (RON)  κορόνα (SEK) 

 άλλο (αναφέρετε κωδικό ISO): ……………………………………….. 

 

7. Έξοδα ή δαπάνες 

 

7.1. Μέρη που έλαβαν πλήρη ή μερική νομική αρωγή 

7.1.1.  Μέρος Α 

7.1.2.  Μέρος Β 

7.1.3.  Άλλο μέρος (προσδιορίστε): ………………………………………………………………………… 

 

7.2. Μέρη που έλαβαν απαλλαγή από τα έξοδα ή τις δαπάνες 

7.2.1.  Μέρος Α 

7.2.2.  Μέρος Β 

7.2.3.  Άλλο μέρος (προσδιορίστε): ………………………………………………………………………… 

7.3. Ζητείται η επιστροφή των εξόδων ή των δαπανών;* 

7.3.1.  Ναι 
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7.3.2.  Όχι 

 

7.4. Εάν η απάντηση στο σημείο 7.3.1. είναι ΝΑΙ, το(-α) ακόλουθο(-α) πρόσωπο(-α) κατά του(-ων) οποίου(-

ων) ζητείται η εκτέλεση έχει(-ουν) καταδικαστεί στα έξοδα ή δαπάνες * 

7.4.1.  Μέρος Α 

7.4.2.  Μέρος Β 

7.4.3.  Άλλο μέρος (προσδιορίστε): ………………………………………………………………………. 

7.4.4.  Εάν περισσότερα του ενός πρόσωπα έχουν καταδικαστεί στην καταβολή των εξόδων ή των 

δαπανών, μπορεί να εισπραχθεί ολόκληρο το ποσό από οποιοδήποτε από τα εν λόγω πρόσωπα; 

7.4.4.1.  Ναι 

7.4.4.2.  Όχι 

                                                           
6. 

Το παρόν σημείο καλύπτει επίσης καταστάσεις όπου τα έξοδα ή οι δαπάνες επιδικάζονται σε χωριστή 

απόφαση. 



 

7.5. Εάν η απάντηση στο σημείο 7.3.1. είναι ΝΑΙ, τα έξοδα ή οι δαπάνες των οποίων επιδιώκεται η 

επιστροφή είναι τα ακόλουθα (σε περίπτωση που τα έξοδα ή οι δαπάνες μπορούν να επιστραφούν από 

περισσότερα του ενός πρόσωπα, να καταγραφεί ο επιμερισμός του ποσού που αντιστοιχεί χωριστά σε κάθε 

πρόσωπο)* 

7.5.1.  Τα έξοδα ή οι δαπάνες καθορίστηκαν στην απόφαση ως συνολικό ποσό (διευκρινίστε το 

ποσό):……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

7.5.2.  Τα έξοδα ή οι δαπάνες καθορίστηκαν στην απόφαση ως ποσοστό επί των συνολικών εξόδων 

(διευκρινίστε το ποσοστό επί του συνόλου):………%. 

7.5.3.  Η ευθύνη για τα έξοδα ή τις δαπάνες προσδιορίζεται στην απόφαση και τα ακριβή ποσά έχουν ως 

εξής: 

7.5.3.1.  Δικαστικά έξοδα: ……………………………………..……………………………………………. 

7.5.3.2.  Αμοιβές δικηγόρων: ………………………………………………………... 

7.5.3.3.  Κόστος επίδοσης/κοινοποίησης εγγράφων: ………………………………………………………... 

7.5.3.4.  Άλλα (διευκρινίστε): ……………………………………………………………………………...... 

 

7.5.4.  Άλλα (διευκρινίστε): …………………………………………………………………………………. 

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

 

7.6. Εάν η απάντηση στο σημείο 7.3.1 είναι ΝΑΙ* 

7.6.1. Τόκοι επί των εξόδων ή των δαπανών 

7.6.1.1. □ Δεν διευκρινίζεται στην απόφαση 

7.6.1.2. □ Ναι, διευκρινίζεται στην απόφαση ως εξής 

7.6.1.2.1. Τόκοι οφειλόμενοι από: …………………………………… (ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) ή γεγονός) 

έως: …………………………………………… (ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) ή γεγονός)
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7.6.1.2.2.  Τελικό ποσό: ..…………………………………………………………………………………… 

7.6.1.2.3.  Μέθοδος υπολογισμού των τόκων 

7.6.1.2.3.1. □ Επιτόκιο: …...% 

7.6.1.2.3.2. □ Επιτόκιο: …........% άνω του επιτοκίου αναφοράς (ΕΚΤ/επιτόκιο αναφοράς της εθνικής 

κεντρικής τράπεζας:………………) 

που ίσχυε στις:……………………… (ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) ή γεγονός) 

 

7.6.2. Νόμιμοι τόκοι που υπολογίζονται βάσει (προσδιορίστε το σχετικό νομοθέτημα):.…………………… 

………………………………………………………………..…………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………..……………………………………………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………. 

7.6.2.1. Τόκοι οφειλόμενοι από: ............................................................. (ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) ή γεγονός) 

έως: ....................................................................... (ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) ή γεγονός)
5
 

7.6.2.2. Μέθοδος υπολογισμού των τόκων 

7.6.2.2.1. □ Επιτόκιο: ….. % 

7.6.2.2.2. □ Επιτόκιο: …........% άνω του επιτοκίου αναφοράς (ΕΚΤ/επιτόκιο αναφοράς της εθνικής 

κεντρικής τράπεζας:……………) 

που ίσχυε στις: …………………………… (ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) ή γεγονός) 

 



7.6.3. Κεφαλαιοποίηση τόκων (διευκρινίστε): ………………………………..……………………………. 

………………………………………………………….………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………..……………………………………………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………. 

 

7.6.4. Νόμισμα 

 ευρώ (EUR)  λεβ (BGN) 

 τσεχική κορόνα (CZK)  κούνα (HRK) 

 φιορίνι (HUF)  ζλότι (PLN) 

 ρουμανικό λέου (RON)  κορόνα (SEK) 

 άλλο (αναφέρετε κωδικό ISO): ………………………………………. 

 

Σε περίπτωση που επισυνάπτονται πρόσθετα φύλλα, αναφέρετε τον συνολικό αριθμό των 
σελίδων*……………………….……….……………………….……….……………………….……….…… 

(Τόπος)*: ………………………………. την/στις*: …………………………………. (ηη/μμ/εεεε) 

Υπογραφή ή/και σφραγίδα του δικαστηρίου ή της αρμόδιας αρχής που προβαίνει στην έκδοση της 

βεβαίωσης*: ….……………………….……….……………………….……….……………………….…….. 

……………………………………………………..…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ 

(Άρθρα 59 παράγραφος 1 και 60 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την 

αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της 

κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου 
1
) 

 

1. κράτος μέλος προέλευσης 

 

 

□ Βέλγιο □ Βουλγαρία □ Τσεχική Δημοκρατία □ Γερμανία □ Εσθονία □ Ελλάδα □ Ισπανία □ Γαλλία 

□ Κροατία □ Ιταλία □ Κύπρος □ Λετονία □ Λιθουανία □ Λουξεμβούργο □ Ουγγαρία □ Μάλτα 

□ Κάτω Χώρες □ Αυστρία □ Πολωνία □ Πορτογαλία □ Ρουμανία □ Σλοβενία □ Σλοβακία □ Φινλανδία 

□ Σουηδία 

 

2. Αρχή που έχει συντάξει το δημόσιο έγγραφο και εκδίδει τη βεβαίωση 

 

2.1. Όνομα και τίτλος της αρχής*: ……………………………………………………………………………... 

2.2. Διεύθυνση 

2.2.1. Οδός και αριθμός/αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας*: ……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………..

2.2.2. Τόπος και ταχυδρομικός κώδικας*: …………………………………………………………..………. 

2.3. Τηλέφωνο*: ……………………………………………………………………………………………….. 

2.4. Φαξ ………………………………………………………………………………………………………... 

2.5. Ηλεκτρονική διεύθυνση: …………………………………………………………………………………... 

2.6. Άλλες σχετικές πληροφορίες (προσδιορίστε): ….………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

3. Δημόσιο έγγραφο 

 

3.1. Ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) σύνταξης του δημόσιου εγγράφου*: ………………………………………… 

 

3.2. Αριθμός αναφοράς του δημόσιου εγγράφου: ……………………………………………………………... 

 

3.3. Ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) κατά την οποία το δημόσιο έγγραφο 

3.3.1. καταχωρίσθηκε στο μητρώο του κράτους μέλους προέλευσης………………………………………..Η 

3.3.2. κατατέθηκε στο μητρώο του κράτους μέλους προέλευσης ………………………………………… 

(Τα σημεία 3.3.1 ή 3.3.2 συμπληρώνονται ΜΟΝΟΝ εάν διαφέρουν από την ημερομηνία που αναφέρεται 

στο σημείο 3.1. και εάν η ημερομηνία καταχώρισης/κατάθεσης στο μητρώο καθορίζει τη νομική ισχύ του 

εγγράφου): …………………………………………………………………………………………… 

3.3.3. Αριθμός αναφοράς στο μητρώο: ………………………………………………………………………… 

3.4. Μέρη του δημόσιου εγγράφου 
2
 

                                                           
1 ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 107. 

 Υποχρεωτικές πληροφορίες. 

2. 
Εάν το δημόσιο έγγραφο αφορά περισσότερα από δύο μέρη, επισυνάψτε πρόσθετο φύλλο. 



 

3.4.1. Μέρος Α 

3.4.1.1. Επώνυμο και όνομα ή ονόματα ή επωνυμία οργανισμού*: 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3.4.1.2. Ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) και τόπος γέννησης, ή, σε περίπτωση οργανισμού, ημερομηνία 

(ηη/μμ/εεεε), τόπος καταχώρισης και τίτλος του μητρώου/της αρχής καταχώρισης: ………………………… 

 

3.4.1.3. Ατομικός αριθμός αναγνώρισης 
3
 

3.4.1.3.1. Αριθμός ταυτότητας: ……….……………………………………………………………………….. 

3.4.1.3.2. Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης: ……………………………………………………………………. 

3.4.1.3.3. Αριθμός καταχώρισης: ………………………………………………………………………………. 

3.4.1.3.4. Άλλο (διευκρινίστε): ………………………………………………………………………………… 

 

3.4.1.4. Διεύθυνση 

3.4.1.4.1. Οδός και αριθμός/αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας: ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………..

3.4.1.4.2. Τόπος και ταχυδρομικός κώδικας: ………………………………………………………………. 

3.4.1.4.3. Χώρα 
□ Βέλγιο □ Βουλγαρία □ Τσεχική Δημοκρατία □ Γερμανία □ Εσθονία □ Ελλάδα □ Ισπανία □ Γαλλία 

□ Κροατία □ Ιταλία □ Κύπρος □ Λετονία □ Λιθουανία □ Λουξεμβούργο □ Ουγγαρία □ Μάλτα 

□ Κάτω Χώρες □ Αυστρία □ Πολωνία □ Πορτογαλία □ Ρουμανία □ Σλοβενία □ Σλοβακία □ Φινλανδία 

□ Σουηδία 

□ Άλλη (αναφέρετε κωδικό ISO): ……………………………………………………………………………. 

 

3.4.1.5. Ιδιότητα του Μέρους Α (επιλέξτε περισσότερα από ένα πλαίσια, κατά περίπτωση)* 

3.4.1.5.1.  Κληρονόμος 

3.4.1.5.2.  Κληροδόχος 

3.4.1.5.3.  Εκτελεστής 

3.4.1.5.4.  Διαχειριστής 

3.4.1.5.5.  Διαθέτης 

3.4.1.5.6.  Άλλο (διευκρινίστε): ……………………………………………………………………………... 

 

3.4.2. Μέρος Β 

3.4.2.1. Επώνυμο και όνομα ή ονόματα ή επωνυμία οργανισμού*: 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3.4.2.2. Ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) και τόπος γέννησης, ή, σε περίπτωση οργανισμού, ημερομηνία 

(ηη/μμ/εεεε), τόπος καταχώρισης και τίτλος του μητρώου/της αρχής καταχώρισης: ……………………….. 

 

3.4.2.3. Ατομικός αριθμός αναγνώρισης
3 

3.4.2.3.1. Αριθμός ταυτότητας: ………………………………………………………………………………... 

3.4.2.3.2. Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης: ……………………………………………………………………. 

3.4.2.3.3. Αριθμός καταχώρισης: ………………………………………………………………………………. 

3.4.2.3.4. Άλλο (διευκρινίστε): ………………………………………………………………………………… 

 

3.4.2.4. Διεύθυνση 

3.4.2.4.1. Οδός και αριθμός/αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας: ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

3.4.2.4.2. Τόπος και ταχυδρομικός τομέας: …………………………………………………………………. 

                                                           
3. 

Αναφέρετε τον πλέον σχετικό αριθμό, κατά περίπτωση. 



3.4.2.4.3. Χώρα 
□ Βέλγιο □ Βουλγαρία □ Τσεχική Δημοκρατία □ Γερμανία □ Εσθονία □ Ελλάδα □ Ισπανία □ Γαλλία 

□ Κροατία □ Ιταλία □ Κύπρος □ Λετονία □ Λιθουανία □ Λουξεμβούργο □ Ουγγαρία □ Μάλτα 

□ Κάτω Χώρες □ Αυστρία □ Πολωνία □ Πορτογαλία □ Ρουμανία □ Σλοβενία □ Σλοβακία □ Φινλανδία 

□ Σουηδία 

□ Άλλη (αναφέρετε κωδικό ISO): ……………………………………………………………………………... 

 

3.4.2.5. Ιδιότητα του Μέρους Β (επιλέξτε περισσότερα από ένα πλαίσια, κατά περίπτωση)* 

3.4.2.5.1.  Κληρονόμος 

3.4.2.5.2.  Κληροδόχος 

3.4.2.5.3.  Εκτελεστής 

3.4.2.5.4.  Διαχειριστής 

3.4.2.5.5.  Διαθέτης 

3.4.2.5.6.  Άλλο (διευκρινίστε): ……………………………………………………………………………... 

 

 

4. Αποδοχή του δημόσιου εγγράφου (άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012) 

 

4.1. Ζητείται η αποδοχή του δημόσιου εγγράφου;* 

4.1.1.  Ναι 

4.1.2.  Όχι 

 

4.2. Γνησιότητα του εγγράφου (*εάν η απάντηση στο σημείο 4.1.1. είναι ΝΑΙ) 

 

4.2.1.  Δυνάμει του δικαίου του κράτους μέλους προέλευσης, το δημόσιο έγγραφο έχει ειδική αποδεικτική 

ισχύ σε σχέση με άλλα έγγραφα*. 

4.2.1.1. Η ειδική αποδεικτική ισχύς αφορά τα ακόλουθα στοιχεία:* 

4.2.1.1.1.  την ημερομηνία σύνταξης του δημόσιου εγγράφου 

4.2.1.1.2.  τον τόπο σύνταξης του δημόσιου εγγράφου 

4.2.1.1.3.  την προέλευση των υπογραφών των μερών του δημόσιου εγγράφου 

4.2.1.1.4.  το περιεχόμενο των δηλώσεων των μερών 

4.2.1.1.5.  τα γεγονότα τα οποία η αρχή δηλώνει ότι επαληθεύτηκαν παρουσία της 

4.2.1.1.6.  τις δράσεις που η αρχή δηλώνει ότι έχει αναλάβει 

4.2.1.1.7.  άλλο (διευκρινίστε): …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

4.2.2. Δυνάμει του δικαίου του κράτους μέλους προέλευσης, το δημόσιο έγγραφο χάνει την ειδική 

αποδεικτική ισχύ του βάσει (διευκρινίστε κατά περίπτωση): 

4.2.2.1.  δικαστικής απόφασης που εκδίδεται στο πλαίσιο 

4.2.2.1.1.  της κοινής δικαστικής διαδικασίας 

4.2.2.1.2.  ειδικής δικαστικής διαδικασίας που προβλέπεται από τον νόμο για τον σκοπό αυτό (αναφέρετε 

το είδος και/η τις σχετικές νομικές παραπομπές): ………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.2.2.2.  άλλο (διευκρινίστε): …………………………………………………….....……………………….. 



………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.2.3.  Εξ όσων γνωρίζει η αρχή, δεν έχει αμφισβητηθεί η γνησιότητα του δημόσιου εγγράφου στο κράτος 

μέλος προέλευσης*. 

 

4.3. Νομικές πράξεις και έννομες σχέσεις που έχουν καταγραφεί στο δημόσιο έγγραφο (*εάν η απάντηση 

στο σημείο 4.1.1. είναι ΝΑΙ) 

 

4.3.1. Εξ όσων γνωρίζει η αρχή, το δημόσιο έγγραφο*: 

4.3.1.1.  δεν έχει αμφισβητηθεί ως προς τις νομικές πράξεις ή/και τις έννομες σχέσεις που έχουν 

καταγραφεί σε αυτό 

4.3.1.2.  έχει αμφισβητηθεί ως προς τις νομικές πράξεις ή/και τις έννομες σχέσεις που έχουν καταγραφεί 

σε αυτό αναφορικά με συγκεκριμένα σημεία που δεν καλύπτονται από την παρούσα βεβαίωση 

(διευκρινίστε): …………………………………………………………………..…………….……………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4.3.2.  Άλλες σχετικές πληροφορίες (προσδιορίστε): ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. Λοιπές πληροφορίες 

 

5.1. Στο κράτος μέλος προέλευσης το δημόσιο έγγραφο συνιστά έγκυρο τίτλο για τους σκοπούς της 

καταχώρισης δικαιώματος επί ακίνητων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων στα μητρώα του 
4. 

5.1.1.  Ναι (διευκρινίστε): …………………………………………………………………………………… 

…………………………..……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5.1.2.  Όχι 

 

 

6. Εκτελεστότητα του δημόσιου εγγράφου (άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012) 

 

6.1. Ζητείται η εκτέλεση του δημόσιου εγγράφου;* 

6.1.1.  Ναι 

6.1.2.  Όχι 

 

6.2. Εάν η απάντηση στο σημείο 6.1.1. είναι ΝΑΙ, είναι το δημόσιο έγγραφο εκτελεστό στο κράτος μέλος 

                                                           
4. 

Η καταχώριση σε μητρώο δικαιώματος επί ακίνητων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων διέπεται από το 

δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο τηρείται το μητρώο. 



προέλευσης χωρίς να χρειάζεται να συντρέχουν περαιτέρω προϋποθέσεις;* 

6.2.1.  Ναι (διευκρινίστε την(τις) εκτελεστή(-ές) υποχρέωση(υποχρεώσεις)): …………………................. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

6.2.2.  Ναι, αλλά περιορίζεται σε μέρος(-η) του δημόσιου εγγράφου (διευκρινίστε την(τις) εκτελεστή(-ές) 

υποχρέωση(υποχρεώσεις)): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.2.3.  Η υποχρέωση(Οι υποχρεώσεις) είναι εκτελεστή(-ές) κατά του(των) ακόλουθου(-ων) προσώπου(-

ων): 

6.2.3.1.  Μέρος Α 

6.2.3.2.  Μέρος Β 

6.2.3.3.  Άλλο (διευκρινίστε): ……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

7. Τόκοι 

 

7.1. Ζητείται επιστροφή τόκων;* 

7.1.1.  Ναι 

7.1.2.  Όχι 

 

7.2. Εάν η απάντηση στο σημείο 7.1.1 είναι ΝΑΙ* 

7.2.1. Τόκοι 

7.2.1.1.  Δεν διευκρινίζεται στο δημόσιο έγγραφο 

7.2.1.2.  Ναι, διευκρινίζεται στο δημόσιο έγγραφο ως εξής 

7.2.1.2.1. Τόκοι οφειλόμενοι από: …….…………………………… (ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) ή γεγονός) 

έως: …………………………………………….(ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) ή γεγονός) 
5 

7.2.1.2.2.  Τελικό ποσό: …………………………………………………………………………………….. 

7.2.1.2.3.  Μέθοδος υπολογισμός των τόκων 

7.2.1.2.3.1. □ Επιτόκιο: ….….% 

7.2.1.2.3.2. □ Επιτόκιο: …........% άνω του επιτοκίου αναφοράς (ΕΚΤ/επιτόκιο αναφοράς της εθνικής 

κεντρικής τράπεζας:……………) 

που ίσχυε στις: …………………………….. (ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) ή γεγονός) 

 

7.2.2. Νόμιμοι τόκοι που υπολογίζονται βάσει (προσδιορίστε το σχετικό νομοθέτημα): …………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                           
5. 

Να προστεθεί ο αριθμός των αναγκαίων περιόδων εάν είναι περισσότερες από μία. 



7.2.2.1. Τόκοι οφειλόμενοι από: …….…………………………… (ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) ή γεγονός) 

έως: …………………………………………… (ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) ή γεγονός)
5 

 

7.2.2.2. Μέθοδος υπολογισμού των τόκων 

7.2.2.2.1. □ Επιτόκιο: ……% 

7.2.2.2.2. □ Επιτόκιο: …........% άνω του επιτοκίου αναφοράς (ΕΚΤ/επιτόκιο αναφοράς της εθνικής 

κεντρικής τράπεζας: ……………….) 

που ίσχυε στις: ……………………… (ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) ή γεγονός) 

 

7.2.3. Κεφαλαιοποίηση τόκων (διευκρινίστε): ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………….……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7.2.4. Νόμισμα 

 ευρώ (EUR)  λεβ (BGN) 

 τσεχική κορόνα (CZK)  κούνα (HRK) 

 φιορίνι (HUF)  ζλότι (PLN) 

 ρουμανικό λέου (RON)  κορόνα (SEK) 

 άλλο (αναφέρετε κωδικό ISO): ………………………………………. 

 

Σε περίπτωση που έχουν προστεθεί συμπληρωματικά φύλλα, αναφέρετε τον συνολικό αριθμό των 

σελίδων*: …………………………………. 

 

(Τόπος υπογραφής)*: …………………………………………την*: …………………………(ηη/μμ/εεεε) 

 

Υπογραφή ή/και σφραγίδα της αρχής που εκδίδει τη βεβαίωση*: ……………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΕΝΤΥΠΟ ΙΙΙ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ 

(Άρθρο 61 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση 

αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την 

καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου 
1
) 

 

1. κράτος μέλος προέλευσης 

 

 

□ Βέλγιο □ Βουλγαρία □ Τσεχική Δημοκρατία □ Γερμανία □ Εσθονία □ Ελλάδα □ Ισπανία □ Γαλλία 

□ Κροατία □ Ιταλία □ Κύπρος □ Λετονία □ Λιθουανία □ Λουξεμβούργο □ Ουγγαρία □ Μάλτα 

□ Κάτω Χώρες □ Αυστρία □ Πολωνία □ Πορτογαλία □ Ρουμανία □ Σλοβενία □ Σλοβακία □ Φινλανδία 

□ Σουηδία 

 

2. Δικαστήριο που ενέκρινε τον δικαστικό συμβιβασμό ή ενώπιον του οποίου συνήφθη ο δικαστικός 

συμβιβασμός και το οποίο εκδίδει τη βεβαίωση 

 

2.1. Όνομα και τίτλος του δικαστηρίου 
2
*: 

…………………………………………………………………….. 

2.2. Διεύθυνση 

2.2.1. Οδός και αριθμός/αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας*: …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………..

2.2.2. Τόπος και ταχυδρομικός κώδικας*: …………………………………………………………………. 

2.3. Τηλέφωνο*: ……………………………………………………………………………………………….. 

2.4. Φαξ ……………………………………………………………………………………………………….. 

2.5. Ηλεκτρονική διεύθυνση: ………………………………………………………………………………….. 

2.6. Άλλες σχετικές πληροφορίες (προσδιορίστε): …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Δικαστικός συμβιβασμός 

 

3.1. Ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) του δικαστικού συμβιβασμού*: ……………………………………………….. 

 

3.2. Αριθμός αναφοράς του δικαστικού συμβιβασμού*: ……………………………………………………… 

 

3.3. Μέρη του δικαστικού συμβιβασμού 
3
 

                                                           
1 ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 107. 

 Υποχρεωτικές πληροφορίες. 

2
 Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012, στον όρο «δικαστήριο» 

περιλαμβάνονται υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εκτός από τις δικαστικές αρχές, άλλες αρχές και επαγγελματίες 

του νομικού κλάδου με αρμοδιότητα σε υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής, που ασκούν δικαστικά καθήκοντα 

ή ενεργούν κατ’ ανάθεση εξουσίας από δικαστική αρχή ή υπό τον έλεγχο δικαστικής αρχής. Ο κατάλογος 

αυτών των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



 

3.3.1. Μέρος Α 

3.3.1.1. Επώνυμο και όνομα ή ονόματα ή επωνυμία οργανισμού*: 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3.3.1.2. Ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) και τόπος γέννησης, ή, σε περίπτωση οργανισμού, ημερομηνία 

(ηη/μμ/εεεε), τόπος καταχώρισης και τίτλος του μητρώου/της αρχής καταχώρισης: ………………………. 

 

3.3.1.3. Ατομικός αριθμός αναγνώρισης 
4
 

3.3.1.3.1. Αριθμός ταυτότητας:………………………………………………………………………………… 

3.3.1.3.2. Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης: ..………………………………………………….….……………. 

3.3.1.3.3. Αριθμός καταχώρισης:.………………………………………………………………..……………. 

3.3.1.3.4. Άλλο (διευκρινίστε): ……………………………………………………………….……………….. 

 

3.3.1.4. Διεύθυνση 

3.3.1.4.1. Οδός και αριθμός/αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας: ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..

3.3.1.4.2. Τόπος και ταχυδρομικός κώδικας: ………………………………………………………………... 

3.3.1.4.3. Χώρα: 

□ Βέλγιο □ Βουλγαρία □ Τσεχική Δημοκρατία □ Γερμανία □ Εσθονία □ Ελλάδα □ Ισπανία □ Γαλλία 

□ Κροατία □ Ιταλία □ Κύπρος □ Λετονία □ Λιθουανία □ Λουξεμβούργο □ Ουγγαρία □ Μάλτα 

□ Κάτω Χώρες □ Αυστρία □ Πολωνία □ Πορτογαλία □ Ρουμανία □ Σλοβενία □ Σλοβακία □ Φινλανδία 

□ Σουηδία 

□ Άλλη (αναφέρετε κωδικό ISO): …………………………………………………………………………… 

 

3.3.1.5. Ηλεκτρονική διεύθυνση: …...…………………………….…………………………………………… 

 

3.3.1.6. Ρόλος στη διαδικασία* 

3.3.1.6.1.  Ενάγων 

3.3.1.6.2.  Εναγόμενος 

3.3.1.6.3.  Άλλος (διευκρινίστε): …………………………………………………..……………………… 

 

3.3.1.7. Ιδιότητα στο πλαίσιο της κληρονομικής διαδοχής (επιλέξτε περισσότερα από ένα πλαίσια, κατά 

περίπτωση)* 

3.3.1.7.1.  Κληρονόμος 

3.3.1.7.2.  Κληροδόχος 

3.3.1.7.3.  Εκτελεστής 

3.3.1.7.4.  Διαχειριστής 

3.3.1.7.5.  Άλλη (διευκρινίστε): …………………………………………………………………………. 

 

3.3.2. Μέρος Β 

3.3.2.1. Επώνυμο και όνομα ή ονόματα ή επωνυμία οργανισμού*: 

……………………........................................................... 

………………………………………………………………………………………………………..………… 

                                                                                                                                                                                                 
3. 

Εάν ο δικαστικός συμβιβασμός αφορά περισσότερα από δύο μέρη, επισυνάψτε πρόσθετο φύλλο. 
4. 

Αναφέρετε τον πλέον σχετικό αριθμό, κατά περίπτωση. 



 

 

3.3.2.2. Ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) και τόπος γέννησης, ή, σε περίπτωση οργανισμού, ημερομηνία 

(ηη/μμ/εεεε), τόπος καταχώρισης και τίτλος του μητρώου/της αρχής καταχώρισης: ………………………… 

3.3.2.3. Ατομικός αριθμός αναγνώρισης 

3.3.2.3.1. Αριθμός ταυτότητας: ………………………………………………………………………………... 

3.3.2.3.2. Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης: …………………………………………………………………… 

3.3.2.3.3. Αριθμός καταχώρισης: ……………………………………………………………………………… 

3.3.2.3.4. Άλλο (διευκρινίστε): ……………………………………………………………………..………….. 

 

3.3.2.4. Διεύθυνση 

3.3.2.4.1. Οδός και αριθμός/αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας: ………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..

3.3.2.4.2. Τόπος και ταχυδρομικός κώδικας: ………………………………………………………………... 

3.3.2.4.3. Χώρα 

□ Βέλγιο □ Βουλγαρία □ Τσεχική Δημοκρατία □ Γερμανία □ Εσθονία □ Ελλάδα □ Ισπανία □ Γαλλία 

□ Κροατία □ Ιταλία □ Κύπρος □ Λετονία □ Λιθουανία □ Λουξεμβούργο □ Ουγγαρία □ Μάλτα 

□ Κάτω Χώρες □ Αυστρία □ Πολωνία □ Πορτογαλία □ Ρουμανία □ Σλοβενία □ Σλοβακία □ Φινλανδία 

□ Σουηδία 

□ Άλλη (αναφέρετε κωδικό ISO): …………………………………………………………………………….. 

 

3.3.2.5. Ηλεκτρονική διεύθυνση: …………………………………………………………………………….... 

 

3.3.2.6. Ρόλος στη διαδικασία* 

3.3.2.6.1.  Ενάγων 

3.3.2.6.2.  Εναγόμενος 

3.3.2.6.3.  Άλλο (διευκρινίστε): …………………………………………………………………………… 

3.3.2.7. Ιδιότητα στο πλαίσιο της κληρονομικής διαδοχής (επιλέξτε περισσότερα από ένα πλαίσια, κατά 

περίπτωση)* 

3.3.2.7.1.  Κληρονόμος 

3.3.2.7.2.  Κληροδόχος 

3.3.2.7.3.  Εκτελεστής 

3.3.2.7.4.  Διαχειριστής 

3.3.2.7.5.  Άλλη (διευκρινίστε): …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….……………… 

 



4. Εκτελεστότητα του δικαστικού συμβιβασμού 

 

4.1. Είναι ο δικαστικός συμβιβασμός εκτελεστός στο κράτος μέλος προέλευσης χωρίς να χρειάζεται να 

συντρέχουν περαιτέρω προϋποθέσεις;* 

4.1.1.  Ναι (διευκρινίστε την(τις) εκτελεστή(-ές) υποχρέωση(υποχρεώσεις)): …………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.1.2.  Ναι, αλλά περιορίζεται σε μέρος(-η) του δικαστικού συμβιβασμού (διευκρινίστε την(τις) 

εκτελεστή(-ές) υποχρέωση(υποχρεώσεις)): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4.2. Η υποχρέωση είναι εκτελεστή κατά του(των) ακόλουθου(-ων) προσώπου(-ων): 

4.2.1.  Μέρος Α 

4.2.2.  Μέρος Β 

4.2.3.  Άλλο (διευκρινίστε): ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….………………………… 

 

5. Τόκοι 

 

5.1. Ζητείται επιστροφή τόκων;* 

5.1.1.  Ναι 

5.1.2.  Όχι 

 

5.2. Εάν η απάντηση στο σημείο 5.1.1 είναι ΝΑΙ* 

 

5.2.1. Τόκοι 

5.2.1.1.  Δεν διευκρινίζεται στον δικαστικό συμβιβασμό 

5.2.1.2.  Ναι, διευκρινίζεται στον δικαστικό συμβιβασμό ως εξής 

5.2.1.2.1. Τόκοι οφειλόμενοι από: …….…………………………… (ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) ή γεγονός) 

έως …….…………………………… (ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) ή γεγονός)
5
 

5.2.1.2.2.  Τελικό ποσό: ……………………………………………………………………………………. 

5.2.1.2.3.  Μέθοδος υπολογισμού των τόκων 

5.2.1.2.3.1. □ Επιτόκιο: ….. % 

5.2.1.2.3.2. □ Επιτόκιο: …........% άνω του επιτοκίου αναφοράς (ΕΚΤ/επιτόκιο αναφοράς της εθνικής 

κεντρικής τράπεζας:……………) 

που ίσχυε στις: …….…………………………… (ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) ή γεγονός) 

 

5.2.2. Νόμιμοι τόκοι που υπολογίζονται βάσει (προσδιορίστε το σχετικό νομοθέτημα): …………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 



5.2.2.1. Τόκοι οφειλόμενοι από: …….…………………………… (ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) ή γεγονός) 

έως:……………………………………………...(ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) ή γεγονός) 
5
 

5.2.2.2. Μέθοδος υπολογισμού των τόκων 

5.2.2.2.1. □ Επιτόκιο: ….…% 

5.2.2.2.2. □ Επιτόκιο: …........% άνω του επιτοκίου αναφοράς (ΕΚΤ/επιτόκιο αναφοράς της εθνικής 

κεντρικής τράπεζας:……………) 

που ίσχυε στις: …….…………………………… (ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) ή γεγονός) 

 

5.2.3. Κεφαλαιοποίηση τόκων (διευκρινίστε): ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.2.4. Νόμισμα 

 ευρώ (EUR)  λεβ (BGN) 

 τσεχική κορόνα (CZK)  κούνα (HRK) 

 φιορίνι (HUF)  ζλότι (PLN) 

 ρουμανικό λέου (RON)  κορόνα (SEK) 

 άλλο (αναφέρετε κωδικό ISO): ………………………………………. 

 

 

 

Σε περίπτωση που έχουν προστεθεί συμπληρωματικά φύλλα, αναφέρετε τον συνολικό αριθμό των 

σελίδων*: ……………………….……….. 

 

(Τόπος υπογραφής)*: …………………………………την*: …………………………………(ηη/μμ/εεεε) 

 

Υπογραφή ή/και σφραγίδα του δικαστηρίου που εκδίδει τη βεβαίωση*: ……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                           
5. 

Να προστεθεί ο αριθμός των αναγκαίων περιόδων εάν είναι περισσότερες από μία. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΕΝΤΥΠΟ IV 

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ 

(Άρθρο 65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, 

την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την 

καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου 
1
) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

 

Το παρόν μη υποχρεωτικό έντυπο μπορεί να διευκολύνει τη συγκέντρωση των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την έκδοση του ευρωπαϊκού 

κληρονομητηρίου. Στα παραρτήματά του μπορείτε να παράσχετε πρόσθετες 

συναφείς πληροφορίες για ειδικές περιπτώσεις. 

 

Ελέγξτε εκ των προτέρων ποιες πληροφορίες είναι συναφείς για τον σκοπό για 

τον οποίο εκδίδεται το κληρονομητήριο. 

 

Παραρτήματα που περιέχονται στην αίτηση 
2
 

 

 παράρτημα I — Στοιχεία του δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής που χειρίζεται ή έχει χειριστεί τη 

συγκεκριμένη υπόθεση κληρονομικής διαδοχής (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ εάν διαφέρει από την αρχή που 

αναφέρεται στην ενότητα 2 της αίτησης) 

 παράρτημα II — Στοιχεία του(των) αιτούντος(-ων) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ εάν ο(οι) αιτών(αιτούντες) είναι 

νομικό(-ά) πρόσωπο(-α)) 

 παράρτημα III — Στοιχεία του εκπροσώπου του(των) αιτούντος(-ων) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ εάν ο(οι) 

αιτών(αιτούντες) εκπροσωπείται(-ούνται)) 

 

 παράρτημα IV — Στοιχεία του/της (πρώην) συζύγου ή του/της (πρώην) συντρόφου του θανόντος/της 

θανούσας (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ εάν ο θανών/η θανούσα διέθετε (πρώην) σύζυγο ή (πρώην) σύντροφο) 

 

 παράρτημα V — Στοιχεία των πιθανών δικαιούχων (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ εάν είναι διαφορετικοί από τον 

αιτούντα ή τον/την (πρώην) σύζυγο ή τον/την (πρώην) σύντροφο) 

 

 Δεν περιλαμβάνεται παράρτημα 

 

                                                           
1. 

ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 107. 
2. 

Επιλέξτε τα κατάλληλα πλαίσια. 



1. κράτος μέλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση
3 

 

 

□ Βέλγιο □ Βουλγαρία □ Τσεχική Δημοκρατία □ Γερμανία □ Εσθονία □ Ελλάδα □ Ισπανία □ Γαλλία 

□ Κροατία □ Ιταλία □ Κύπρος □ Λετονία □ Λιθουανία □ Λουξεμβούργο □ Ουγγαρία □ Μάλτα 

□ Κάτω Χώρες □ Αυστρία □ Πολωνία □ Πορτογαλία □ Ρουμανία □ Σλοβενία □ Σλοβακία □ Φινλανδία 

□ Σουηδία 

 

2. Αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση
4
 

 

2.1. Όνομα*: …………………..………………………………………………………………………………. 

2.2. Διεύθυνση 

2.2.1. Οδός και αριθμός/αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας*: ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….….

.…………………………………………………………………………………………………………………. 

2.2.2. Τόπος και ταχυδρομικός κώδικας*: ………………………………………………………………….. 

2.3. Άλλες σχετικές πληροφορίες (προσδιορίστε): ….………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….................................................................. 

 

3. Στοιχεία του αιτούντος (φυσικό πρόσωπο) 

 

3.1. Επώνυμο και όνομα ή ονόματα *: 

..………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

3.2. Επώνυμο κατά τη γέννηση (εάν διαφέρει από το σημείο 3.1.): ..………………………………………… 

 

3.3. Φύλο* 

3.3.1. □ Α 

3.3.2. □ Θ 

 

3.4. Ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) και τόπος γέννησης*: …………………………………………………………. 

 

3.5. Οικογενειακή κατάσταση 

3.5.1. □ Άγαμος/η 

3.5.2. □ Έγγαμος/η 

3.5.3. □ Καταχωρισμένος/-η σύντροφος 

3.5.4. □ Διαζευγμένος/η 

3.5.5. □ Χήρος/α 

3.5.6. □ Άλλη (διευκρινίστε): ….…………………………………………………………………………… 

 

                                                           
 Υποχρεωτικές πληροφορίες. 
3. 

Αυτό θα πρέπει να είναι το κράτος μέλος τα δικαστήρια του οποίου έχουν δικαιοδοσία σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 650/2012. 
4. 

Εάν άλλη αρχή χειρίζεται ή χειρίστηκε τη συγκεκριμένη υπόθεση κληρονομικής διαδοχής, 

συμπληρώστε και επισυνάψτε το παράρτημα I. 
5. 

Για νομικά πρόσωπα, συμπληρώστε και επισυνάψτε το παράρτημα II. 

Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός αιτούντες, προσθέστε πρόσθετο φύλλο. 

Για εκπροσώπους, συμπληρώστε και επισυνάψτε το παράρτημα III. 



3.6. Ιθαγένεια* 

□ Βέλγιο □ Βουλγαρία □ Τσεχική Δημοκρατία □ Γερμανία □ Εσθονία □ Ελλάδα □ Ισπανία □ Γαλλία 

□ Κροατία □ Ιταλία □ Κύπρος □ Λετονία □ Λιθουανία □ Λουξεμβούργο □ Ουγγαρία □ Μάλτα 

□ Κάτω Χώρες □ Αυστρία □ Πολωνία □ Πορτογαλία □ Ρουμανία □ Σλοβενία □ Σλοβακία □ Φινλανδία 

□ Σουηδία 

□ Άλλη (αναφέρετε κωδικό ISO):.…………………………………………………………………………. 

 

3.7. Ατομικός αριθμός αναγνώρισης 
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: ………………………………………………………………………… 

3.7.1. Αριθμός ταυτότητας: ………………………………………………………………………………….… 

3.7.2. Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης: ..……………………………………………………………………… 

3.7.3. Αριθμός φορολογικού μητρώου: ..……………………………………………………………………… 

3.7.4. Άλλο (διευκρινίστε): …………………………………………………………………………….………. 

 

3.8. Διεύθυνση 

3.8.1. Οδός και αριθμός/αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας*: …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………. 

3.8.2. Τόπος και ταχυδρομικός κώδικας*: ..………………………………………………………………… 

3.8.3. Χώρα* 

□ Βέλγιο □ Βουλγαρία □ Τσεχική Δημοκρατία □ Γερμανία □ Εσθονία □ Ελλάδα □ Ισπανία □ Γαλλία 

□ Κροατία □ Ιταλία □ Κύπρος □ Λετονία □ Λιθουανία □ Λουξεμβούργο □ Ουγγαρία □ Μάλτα 

□ Κάτω Χώρες □ Αυστρία □ Πολωνία □ Πορτογαλία □ Ρουμανία □ Σλοβενία □ Σλοβακία □ Φινλανδία 

□ Σουηδία 

□ Άλλη (αναφέρετε κωδικό ISO): …………………………………………………………………………… 

 

3.9. Τηλ. ..……………………………………………………………………………………………….. 

3.10. Φαξ ……………………………………………………………………………………………………… 

3.11. Ηλεκτρονική διεύθυνση: ..…………………………………………………….......................................... 

3.12. Σχέση με τον θανόντα/τη θανούσα*: 

□ Γιος □ Κόρη □ Πατέρας □ Μητέρα □ Εγγονός □ Εγγονή □ Παππούς □ Γιαγιά 

□ Σύζυγος 
7
 □ Καταχωρισμένος/η σύντροφος

7,
 □ De facto σύντροφος

8,
 
9
 □ Αδελφός □ Αδελφή 

□ Ανιψιός □ Ανιψιά □ Θείος □ Θεία □ Εξάδελφος/εξαδέλφη □ Άλλο (διευκρινίστε): ……………………… 

 

4. Επιδιωκόμενος σκοπός του κληρονομητηρίου 
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4.1.  Κληρονόμος 
 
Το κληρονομητήριο χρειάζεται προς χρήση σε άλλο κράτος μέλος για να αποδειχθεί η ιδιότητα ή/και τα 
δικαιώματα του/της κληρονόμου (διευκρινίστε): ………………………………..…………………………….

 

………………………………………………………………………………………….………………………

……………………………….………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

                                                           
6. 

Αναφέρετε τον πλέον σχετικό αριθμό, κατά περίπτωση. 
7. 

Συμπληρώστε και επισυνάψτε το παράρτημα IV. 
8. 

Η έννοια του de facto σύντροφου περιλαμβάνει νομικούς θεσμούς της συμβίωσης που υπάρχουν σε 

ορισμένα κράτη μέλη, όπως «sambo» (Σουηδία) ή «avopuoliso» (Φινλανδία). 
9. 

Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε περισσότερα του ενός τετραγωνίδια, κατά περίπτωση. 



………………………………….……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

4.2.  Κληροδόχος 
 
Το κληρονομητήριο χρειάζεται προς χρήση σε άλλο κράτος μέλος για να αποδειχθεί η ιδιότητα ή/και τα 
δικαιώματα του/της κληροδόχου με άμεσα δικαιώματα στην κληρονομία (διευκρινίστε): …………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………................................................................ 

......................………………………………………………..…………………………………………………

……………………………………………………………..………………………………………………….. 

4.3.  Εξουσίες εκτέλεσης της διαθήκης 
 
Το κληρονομητήριο χρειάζεται προς χρήση σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό την άσκηση των εξουσιών 
εκτέλεσης της διαθήκης (διευκρινίστε τις εξουσίες και, κατά περίπτωση, τα περιουσιακά στοιχεία με τα 
οποία αυτές συνδέονται): …………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………........................................................................................……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………......................................................... 

.................................……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………….… 

 
4.4.  Εξουσίες διαχείρισης της κληρονομίας 
 
Το κληρονομητήριο χρειάζεται προς χρήση σε άλλο κράτος μέλος για την άσκηση των εξουσιών 
διαχείρισης της κληρονομίας (διευκρινίστε τις εξουσίες και, κατά περίπτωση, τα περιουσιακά στοιχεία με τα 
οποία αυτές συνδέονται): ................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………................................................................ 

........................…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….................................................... 

....................................…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Στοιχεία του θανόντος/της θανούσας 
 
5.1. Επώνυμο και όνομα ή ονόματα *: 
………………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………................. 
5.2. Επώνυμο κατά τη γέννηση (εάν διαφέρει από το σημείο 5.1.): ………..............…………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
5.3. Φύλο* 
5.3.1. □ Α 
5.3.2. □ Θ 
5.4. Ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) και τόπος γέννησης (πόλη/χώρα (κωδικός ISO))*: ….………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
5.5. Ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) και τόπος θανάτου (πόλη/χώρα (κωδικός ISO))*: …………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5.6. Οικογενειακή κατάσταση κατά τον χρόνο θανάτου 
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* 

5.6.1. □ Άγαμος/η 
5.6.2. □ Έγγαμος/η 
5.6.3. □ Καταχωρισμένος/η σύντροφος 
5.6.4. □ Διαζευγμένος/η 
5.6.5. □ Χήρος/α 
5.6.6. □ Άλλη (διευκρινίστε): ……………………………………………………………………………….. 
 
5.7. Ιθαγένεια* 
□ Βέλγιο □ Βουλγαρία □ Τσεχική Δημοκρατία □ Γερμανία □ Εσθονία □ Ελλάδα □ Ισπανία □ Γαλλία 

□ Κροατία □ Ιταλία □ Κύπρος □ Λετονία □ Λιθουανία □ Λουξεμβούργο □ Ουγγαρία □ Μάλτα 

□ Κάτω Χώρες □ Αυστρία □ Πολωνία □ Πορτογαλία □ Ρουμανία □ Σλοβενία □ Σλοβακία □ Φινλανδία 

□ Σουηδία 

□ Άλλη (αναφέρετε κωδικό ISO):.…………………..……………………………………………………… 

 

5.8. Ατομικός αριθμός αναγνώρισης
6
: 

5.8.1. Αριθμός ταυτότητας: ……………………………………………………………………………………. 

                                                           
10. 

Εάν ο θανών/η θανούσα ήταν παντρεμένοι ή σε σχέση που μπορούσε να παράγει αποτελέσματα 

ανάλογα με το γάμο, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να προσαρτήσετε το παράρτημα IV. 



5.8.2. Αριθμός πιστοποιητικού γέννησης: …………………………………………………………………….. 

5.8.3. Αριθμός πιστοποιητικού θανάτου: ...……………………………………………………………………. 

5.8.4. Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης:…............................................................................................................ 

5.8.5. Αριθμός φορολογικού μητρώου: ………………………………………………………………………... 

5.8.6. Άλλο (διευκρινίστε): ……………………………………………………………………………………. 

 

5.9. Διεύθυνση κατά τον χρόνο θανάτου 
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5.9.1. Οδός και αριθμός/αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας*: ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………………………… 

5.9.2. Τόπος και ταχυδρομικός κώδικας*: ..………………………………………………………………… 

5.9.3. Χώρα* 

□ Βέλγιο □ Βουλγαρία □ Τσεχική Δημοκρατία □ Γερμανία □ Εσθονία □ Ελλάδα □ Ισπανία □ Γαλλία 

□ Κροατία □ Ιταλία □ Κύπρος □ Λετονία □ Λιθουανία □ Λουξεμβούργο □ Ουγγαρία □ Μάλτα 

□ Κάτω Χώρες □ Αυστρία □ Πολωνία □ Πορτογαλία □ Ρουμανία □ Σλοβενία □ Σλοβακία □ Φινλανδία 

□ Σουηδία 

□ Άλλη (αναφέρετε κωδικό ISO): ………………………………..………………………………………….. 

 

 

6. Πρόσθετες πληροφορίες 
 
6.1. Στοιχεία στα οποία στηρίζετε το αξιούμενο δικαίωμά σας στην κληρονομική διαδοχή 

**
 

6.1.1.  Είμαι δικαιούχος στο πλαίσιο διάταξης τελευταίας βούλησης 
6.1.2.  Είμαι δικαιούχος εκ του νόμου 
 
6.2. Στοιχεία στα οποία στηρίζετε την αξίωσή σας όσον αφορά την εξουσία εκτέλεσης της διαθήκης του 
θανόντος/της θανούσας 

***
 

6.2.1.  Ορίστηκα εκτελεστής στο πλαίσιο διατάξεως τελευταίας βούλησης 
6.2.2.  Ορίστηκα εκτελεστής από δικαστήριο 
6.2.3.  Άλλο (διευκρινίστε):………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6.3. Στοιχεία στα οποία στηρίζετε την αξίωσή σας όσον αφορά την εξουσία διαχείρισης της κληρονομιαίας 
περιουσίας του θανόντος/της θανούσας*** 
6.3.1.  Είμαι διαχειριστής στο πλαίσιο διάταξης τελευταίας βούλησης 
6.3.2.  Ορίστηκα διαχειριστής από δικαστήριο 
6.3.3.  Ορίστηκα διαχειριστής στο πλαίσιο εξωδικαστικής συμφωνίας μεταξύ των δικαιούχων 
6.3.4.  Διαθέτω εξουσία διαχείρισης εκ του νόμου 
 
6.4. Συνέταξε ο θανών/η θανούσα τουλάχιστον μία διάταξη τελευταίας βούλησης;* 
6.4.1.  Ναι 
6.4.2.  Όχι 
6.4.3.  Δεν γνωρίζω 
 
6.5. Όρισε ο θανών/η θανούσα το δίκαιο που θα διέπει την κληρονομική διαδοχή (επιλογή δικαίου);* 

                                                           
11. 

Εάν ο θανών/η θανούσα είχε περισσότερες διευθύνσεις κατοικίας κατά το χρόνο του θανάτου, σας 

παρακαλούμε να αναφέρετε τη σημαντικότερη. 
** Υποχρεωτικές πληροφορίες εάν ο σκοπός χρήσης του κληρονομητηρίου είναι η πιστοποίηση των 

κληρονομικών δικαιωμάτων. 
***

 Υποχρεωτικές πληροφορίες εάν ο σκοπός χρήσης του πιστοποιητικού είναι η πιστοποίηση των 

εξουσιών εκτέλεσης της διαθήκης ή διαχείρισης της κληρονομιαίας περιουσίας. 



6.5.1.  Ναι 
6.5.2.  Όχι 
6.5.3.  Δεν γνωρίζω 
 
6.6. Κατά τον χρόνο θανάτου, ήταν ο θανών/η θανούσα συνιδιοκτήτης με πρόσωπο άλλο από τον/την 
(πρώην) σύζυγο ή (πρώην) σύντροφό του/της που αναφέρεται στο παράρτημα IV ενός ή περισσότερων 
περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν μέρος της κληρονομιαίας περιουσίας;* 
6.6.1.  Ναι (αναφέρετε τα στοιχεία του εν λόγω προσώπου/των εν λόγω προσώπων και προσδιορίστε τα 
περιουσιακά στοιχεία): …………………………………………………………………………….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….. 

….……………………………………………………………………………………………………………….

.…….……………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………………………….

6.6.2.  Όχι 

6.6.3.  Δεν γνωρίζω 
 
6.7. Υπάρχουν (άλλοι) πιθανοί δικαιούχοι;* 
6.7.1.  Ναι 
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6.7.2.  Όχι 

6.7.3.  Δεν γνωρίζω 
 
6.8. Έχουν τυχόν δικαιούχοι αποδεχθεί ρητά την κληρονομία;* 
6.8.1.  Ναι (διευκρινίστε): ……………………………………………………………………………….. 

……….…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

6.8.2.  Όχι 
6.8.3.  Δεν γνωρίζω 
 
6.9. Έχουν τυχόν δικαιούχοι αποποιηθεί ρητά την κληρονομία;* 
6.9.1.  Ναι (διευκρινίστε): ………………………………………………………………………………. 

……….…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

6.9.2.  Όχι 

6.9.3.  Δεν γνωρίζω 

 

6.10. Άλλες πληροφορίες που κρίνετε χρήσιμες για τους σκοπούς της έκδοσης του κληρονομητηρίου (πέραν 

των πληροφοριών της ενότητας 4 της αίτησης ή των παραρτημάτων): 

…………………………………………………………………………………………………………………

….........................................................................................……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

                                                           
12. 

Για τους δικαιούχους που δεν είναι οι αιτούντες ή (πρώην) σύζυγοι ή (πρώην) σύντροφοι, σας 

παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να προσαρτήσετε το παράρτημα V. 



…………………………………………………………….…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Έγγραφα που επισυνάπτονται στην αίτηση 
 
Ο αιτών παρέχει όλα τα συναφή έγγραφα προς τεκμηρίωση των πληροφοριών που περιέχονται στο 
παρόν έντυπο. Ως εκ τούτου - ει δυνατόν και προτού τα παραλάβει η αρχή που ορίζεται στην ενότητα 2 
- επισυνάψτε το πρωτότυπο ή αντίγραφο του εγγράφου που πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη 
διαπίστωση της γνησιότητάς του. 

 

 Πιστοποιητικό θανάτου ή δήλωση τεκμαιρόμενου θανάτου 

 Δικαστική απόφαση 

 Συμφωνία επιλογής δικαστηρίου 

 Διαθήκη ή συνδιαθήκη 
13

: 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..…… 

 Πιστοποιητικό του μητρώου διαθηκών 

 Κληρονομική σύμβαση
13

: ………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 Δήλωση επιλογής δικαίου
13

: ……………………………….................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γαμήλιο συμβόλαιο ή συμβόλαιο που αφορά σχέση η οποία μπορεί να παράγει αποτελέσματα ανάλογα 

με του γάμου
13

: 

………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 Δήλωση αποδοχής της κληρονομίας 

 Δήλωση αποποίησης της κληρονομίας 

 Έγγραφο που αφορά τον ορισμό διαχειριστή 

 Έγγραφο που αφορά την απογραφή της κληρονομίας 

 Έγγραφο που αφορά τη διανομή ή τις μερίδες της κληρονομίας 

 Πληρεξούσιο 

 Άλλο (διευκρινίστε): …………………..………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………....................

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

…………………………………………………………………………………………………….................... 

 

                                                           
13. 

Εφόσον δεν προσαρτάται ούτε το πρωτότυπο ούτε αντίγραφο, σας παρακαλούμε να επισημάνετε πού 

μπορεί να βρίσκεται το πρωτότυπο. 



Σε περίπτωση που έχουν προστεθεί συμπληρωματικά φύλλα και παραρτήματα, αναφέρετε τον 

συνολικό αριθμό των σελίδων*: ………………… 

 

Συνολικός αριθμός εγγράφων που επισυνάπτονται στην αίτηση*: ……………………………………… 

 

(Τόπος)*: …………………………………..... την/στις* ………………………………(ηη/μμ/εεεε) 

 

Υπογραφή*: ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι, εξ όσων γνωρίζω, δεν εκκρεμεί διαφορά σχετικά με τα στοιχεία που επιθυμώ 
να πιστοποιηθούν με το κληρονομητήριο. 
 

(Τόπος)*: ………………………………….…. την/στις* ………………………………(ηη/μμ/εεεε) 

 
Υπογραφή*: …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ IV - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 
Δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή που χειρίζεται ή 
χειρίστηκε τη συγκεκριμένη κληρονομική διαδοχή 

(συμπληρώνεται ΜΟΝΟΝ εάν διαφέρει από αυτό της ενότητας 2 της αίτησης) 

 

 

1. Όνομα και τίτλος του δικαστηρίου ή της αρμόδιας αρχής*: ………………..………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Διεύθυνση 
2.1. Οδός και αριθμός/αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας*: …………………………………………....................... 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2. Τόπος και ταχυδρομικός κώδικας*: ……………………………………………………………………… 
2.3. Χώρα* 
□ Βέλγιο □ Βουλγαρία □ Τσεχική Δημοκρατία □ Γερμανία □ Εσθονία □ Ελλάδα □ Ισπανία □ Γαλλία 

□ Κροατία □ Ιταλία □ Κύπρος □ Λετονία □ Λιθουανία □ Λουξεμβούργο □ Ουγγαρία □ Μάλτα □ Κάτω Χώρες 

□ Αυστρία □ Πολωνία □ Πορτογαλία □ Ρουμανία □ Σλοβενία □ Σλοβακία □ Φινλανδία □ Σουηδία 

□ Άλλη (αναφέρετε κωδικό ISO):…………………………………………………………………………….... 

 
3. Τηλέφωνο*:.………………..……………………………………………………………………………….. 
 
4. Φαξ ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5. Ηλεκτρονική διεύθυνση: ……………………………………………………………………………………… 
 
6. Αριθμός αναφοράς της υπόθεσης: …………..……..………………………………………………………….. 
 

7. Άλλες σχετικές πληροφορίες (προσδιορίστε): ..……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 



 

 

ΕΝΤΥΠΟ IV - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Στοιχεία του(των) αιτούντος(-ων) 

(συμπληρώνεται ΜΟΝΟΝ εάν ο(οι) αιτών(αιτούντες) είναι νομικό(-ά) πρόσωπο(-α)) 
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1. Επωνυμία οργανισμού*: …………………..…………………………………………………………..…. 

………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Καταχώριση του οργανισμού 

2.1. Αριθμός καταχώρισης: ………………………………….………………………………………………. 

2.2. τίτλος του μητρώου/της αρχής καταχώρισης*: …………….………………………………..…………. 

2.3. Ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) και τόπος καταχώρισης: …………………………………………….………. 

 

3. Διεύθυνση του οργανισμού 

3.1. Οδός και αριθμός/αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας*: ……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………….………………………………………………….. 

3.2. Τόπος και ταχυδρομικός κώδικας*: …………………………………………………………………. 

3.3. Χώρα* 

□ Βέλγιο □ Βουλγαρία □ Τσεχική Δημοκρατία □ Γερμανία □ Εσθονία □ Ελλάδα □ Ισπανία □ Γαλλία 

□ Κροατία □ Ιταλία □ Κύπρος □ Λετονία □ Λιθουανία □ Λουξεμβούργο □ Ουγγαρία □ Μάλτα 

□ Κάτω Χώρες □ Αυστρία □ Πολωνία □ Πορτογαλία □ Ρουμανία □ Σλοβενία □ Σλοβακία □ Φινλανδία 

□ Σουηδία 

□ Άλλη (αναφέρετε κωδικό ISO): …………………………………………………………………………. 

 

4. Τηλ. ……………..…………………………………………………………………………………. 

 

5. Φαξ.……………………………………………………….……………………………………………… 

 

6. Ηλεκτρονική διεύθυνση: ..………………………………………………………………………………… 

 

7. Επώνυμο και όνομα ή ονόματα του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί να υπογράφει εξ ονόματος του 

οργανισμού*: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………..…… 

 

8. Άλλες σχετικές πληροφορίες (προσδιορίστε): ….………………..………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….……………………… 

 

 

                                                           
14. 

Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα νομικά πρόσωπα, επισυνάψτε πρόσθετο φύλλο. 



 

ΕΝΤΥΠΟ IV - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Στοιχεία του(των) εκπροσώπου(-ων) του(των) αιτούντος(-ων) 
15 

(συμπληρώνεταιΜΟΝΟΝ εάν ο(οι) αιτών(αιτούντες) εκπροσωπείται(-ούνται)) 

 

1. Επώνυμο και όνομα ή ονόματα ή επωνυμία οργανισμού*: 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Καταχώριση του οργανισμού 

2.1. Αριθμός καταχώρισης: …………………………………………………………………………………… 

2.2. τίτλος του μητρώου/της αρχής καταχώρισης*: ………………………….................................................. 

2.3. Ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) και τόπος καταχώρισης: …………………………………………………….… 

 

3. Διεύθυνση 

3.1. Οδός και αριθμός/αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας*: ……………………………………………................. 

………………………………………………………………………………………………………................... 

3.2. Τόπος και ταχυδρομικός κώδικας*:.…………………………………………………………………… 

3.3. Χώρα* 

□ Βέλγιο □ Βουλγαρία □ Τσεχική Δημοκρατία □ Γερμανία □ Εσθονία □ Ελλάδα □ Ισπανία □ Γαλλία 

□ Κροατία □ Ιταλία □ Κύπρος □ Λετονία □ Λιθουανία □ Λουξεμβούργο □ Ουγγαρία □ Μάλτα 

□ Κάτω Χώρες □ Αυστρία □ Πολωνία □ Πορτογαλία □ Ρουμανία □ Σλοβενία □ Σλοβακία □ Φινλανδία 

□ Σουηδία 

□ Άλλη (αναφέρετε κωδικό ISO): …………………………………………………………………………… 

 

4. Τηλ..……………………….………………………………………………………………………… 

 

5. Φαξ ………….……………………………………………………………………………………………… 

 

6. Ηλεκτρονική διεύθυνση: …………………………………………………………………….………………. 

 

7. Ιδιότητα εκπροσώπησης* 

□ Κηδεμόνας □ Γονέας □ Πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να υπογράφει εξ ονόματος νομικού προσώπου 

□ Πληρεξούσιος 

□ Άλλο (διευκρινίστε): ……………………………………………..………………………………………. 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ IV - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Στοιχεία του/της(των) (πρώην) συζύγου(-ων) ή (πρώην) συντρόφου(-ων) του θανόντος/της θανούσας 
16

 

(συμπληρώνεταιΜΟΝΟΝ εάν ο θανών/η θανούσα διέθετε (πρώην) σύζυγο ή (πρώην) σύντροφο) 

 

                                                           
15. 

Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός ένας εκπρόσωποι, προσθέστε πρόσθετο φύλλο. 
16. 

Εάν πρόκειται για περισσότερα του ενός άτομα, προσθέστε πρόσθετο φύλλο. 



1. Είναι ο/η (πρώην) σύζυγος ή (πρώην) σύντροφος ο αιτών;* 

 

1.1.  Ναι (βλέπε πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα 3 της αίτησης — εάν απαιτείται, διευκρινίστε 

ποιος από τους αιτούντες): …………………………………………………………………..…………………. 

 

1.2.  Όχι 

1.2.1. Επώνυμο και όνομα ή ονόματα *: 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………..………………………………………………… 

1.2.2. Επώνυμο κατά τη γέννηση (εάν διαφέρει από το σημείο 1.2.1.): …..………………………………..… 

1.2.3. Φύλο* 

1.2.3.1. □ Α 

1.2.3.2. □ Θ 

1.2.4. Ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) και τόπος γέννησης*: …………………….………………………………… 

1.2.5. Οικογενειακή κατάσταση 

1.2.5.1. □ Άγαμος/η 

1.2.5.2. □ Έγγαμος/η 

1.2.5.3. □ Καταχωρισμένος/η σύντροφος 

1.2.5.4. □ Διαζευγμένος/η 

1.2.5.5. □ Χήρος/α 

1.2.5.6. □ Άλλη (διευκρινίστε): ……………………………………..……………………………………… 

 

1.2.6. Ιθαγένεια* 

□ Βέλγιο □ Βουλγαρία □ Τσεχική Δημοκρατία □ Γερμανία □ Εσθονία □ Ελλάδα □ Ισπανία □ Γαλλία 

□ Κροατία □ Ιταλία □ Κύπρος □ Λετονία □ Λιθουανία □ Λουξεμβούργο □ Ουγγαρία □ Μάλτα 

□ Κάτω Χώρες □ Αυστρία □ Πολωνία □ Πορτογαλία □ Ρουμανία □ Σλοβενία □ Σλοβακία □ Φινλανδία 

□ Σουηδία 

□ Άλλη (αναφέρετε κωδικό ISO): …………………………………………………………………………… 

 

1.2.7. Ατομικός αριθμός αναγνώρισης
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1.2.7.1. Αριθμός ταυτότητας: …………………………………………….……………..…………………….. 

1.2.7.2. Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης: …………………………..……………………………..………….. 

1.2.7.3. Αριθμός φορολογικού μητρώου: ……………………………………………………..……………… 

1.2.7.4. Άλλο (διευκρινίστε): ………………………………………………..………………………………… 

 

1.2.8. Διεύθυνση 

1.2.8.1. Οδός και αριθμός/αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας*:…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………….…. 

1.2.8.2. Τόπος και ταχυδρομικός κώδικας*: ……………………………………………………………….. 

 

1.2.8.3. Χώρα* 

□ Βέλγιο □ Βουλγαρία □ Τσεχική Δημοκρατία □ Γερμανία □ Εσθονία □ Ελλάδα □ Ισπανία □ Γαλλία 

□ Κροατία □ Ιταλία □ Κύπρος □ Λετονία □ Λιθουανία □ Λουξεμβούργο □ Ουγγαρία □ Μάλτα 

□ Κάτω Χώρες □ Αυστρία □ Πολωνία □ Πορτογαλία □ Ρουμανία □ Σλοβενία □ Σλοβακία □ Φινλανδία 

□ Σουηδία 



□ Άλλη (αναφέρετε κωδικό ISO): …………………………………………………………………………… 

 

1.2.9. Τηλ. ……………………………………………………………………………………………… 

 

1.2.10. Ηλεκτρονική διεύθυνση: ………………………………………………………………………………. 

 

1.2.11. Σχέση με τον θανόντα/τη θανούσα κατά τον χρόνο θανάτου* 

1.2.11.1. □ Νυμφευμένος/η με τον θανόντα/τη θανούσα* 

1.2.11.2. □ Καταχωρισμένος/η σύντροφος του θανόντος/της θανούσας 

1.2.11.3. □ Διαζευγμένος/η από τον θανόντα/τη θανούσα 

1.2.11.4. □ Σε διάσταση με τον θανόντα/τη θανούσα (δικαστικός χωρισμός) 

1.2.11.5. □ Άλλη (διευκρινίστε): …………………………………………………………………………… 

 

2. Διεύθυνση του ζεύγους κατά τον καιρό του γάμου ή της καταχώρισης της σχέσης 

2.1. Οδός και αριθμός/αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας: ………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………. 

2.2. Τόπος και ταχυδρομικός κώδικας: ……………………………………………………………………… 

2.3. Χώρα 

□ Βέλγιο □ Βουλγαρία □ Τσεχική Δημοκρατία □ Γερμανία □ Εσθονία □ Ελλάδα □ Ισπανία □ Γαλλία 

□ Κροατία □ Ιταλία □ Κύπρος □ Λετονία □ Λιθουανία □ Λουξεμβούργο □ Ουγγαρία □ Μάλτα 

□ Κάτω Χώρες □ Αυστρία □ Πολωνία □ Πορτογαλία □ Ρουμανία □ Σλοβενία □ Σλοβακία □ Φινλανδία 

□ Σουηδία 

□ Άλλη (αναφέρετε κωδικό ISO): ..…………………………………………………………………………. 

 

3. Διεύθυνση του/της συζύγου ή του/της συντρόφου κατά τον χρόνο θανάτου του θανόντος/της θανούσας 

(εάν διαφέρει από εκείνη του σημείου 5.9 της αίτησης) 

3.1. Οδός και αριθμός/αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας: ………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….……………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………. 

3.2. Τόπος και ταχυδρομικός κώδικας: ……………………………………………………………………… 

3.3. Χώρα 

□ Βέλγιο □ Βουλγαρία □ Τσεχική Δημοκρατία □ Γερμανία □ Εσθονία □ Ελλάδα □ Ισπανία □ Γαλλία 

□ Κροατία □ Ιταλία □ Κύπρος □ Λετονία □ Λιθουανία □ Λουξεμβούργο □ Ουγγαρία □ Μάλτα 

□ Κάτω Χώρες □ Αυστρία □ Πολωνία □ Πορτογαλία □ Ρουμανία □ Σλοβενία □ Σλοβακία □ Φινλανδία 

□ Σουηδία 

□ Άλλη (αναφέρετε κωδικό ISO): ..…………………………………………………………………………. 

 

4. Ιθαγένεια του θανόντος/της θανούσας κατά τη χρονική στιγμή του γάμου ή της καταχώρισης της σχέσης: 

□ Βέλγιο □ Βουλγαρία □ Τσεχική Δημοκρατία □ Γερμανία □ Εσθονία □ Ελλάδα □ Ισπανία □ Γαλλία 

□ Κροατία □ Ιταλία □ Κύπρος □ Λετονία □ Λιθουανία □ Λουξεμβούργο □ Ουγγαρία □ Μάλτα 

□ Κάτω Χώρες □ Αυστρία □ Πολωνία □ Πορτογαλία □ Ρουμανία □ Σλοβενία □ Σλοβακία □ Φινλανδία 

□ Σουηδία 

□ Άλλη (αναφέρετε κωδικό ISO): ……………….…………………………………………………………. 

 

5. Ιθαγένεια του/της συζύγου ή του/της συντρόφου κατά τη χρονική στιγμή του γάμου ή της καταχώρισης 

της σχέσης: 



□ Βέλγιο □ Βουλγαρία □ Τσεχική Δημοκρατία □ Γερμανία □ Εσθονία □ Ελλάδα □ Ισπανία □ Γαλλία 

□ Κροατία □ Ιταλία □ Κύπρος □ Λετονία □ Λιθουανία □ Λουξεμβούργο □ Ουγγαρία □ Μάλτα 

□ Κάτω Χώρες □ Αυστρία □ Πολωνία □ Πορτογαλία □ Ρουμανία □ Σλοβενία □ Σλοβακία □ Φινλανδία 

□ Σουηδία 

□ Άλλη (αναφέρετε κωδικό ISO): ..…………………………………………………………………………. 

 

6. Ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) και τόπος τέλεσης του γάμου/καταχώρισης της σχέσης με τον θανόντα/τη 

θανούσα: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Αρχή τέλεσης του γάμου/καταχώρισης της σχέσης με τον θανόντα/τη θανούσας: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Διευκρίνισε ο/η σύζυγος/σύντροφος και ο θανών/η θανούσα το δίκαιο που θα διέπει τις περιουσιακές 

σχέσεις των συζύγων ή τις περιουσιακές συνέπειες της καταχωρισμένης σχέσης συμβίωσης (επιλογή 

δικαίου);* 

8.1.  Ναι 

8.2.  Όχι 

8.3.  Δεν γνωρίζω 

 

9. Είχαν ο/η σύζυγος/σύντροφος και ο/η θανών/θανούσα συνάψει γαμήλιο συμβόλαιο ή συμβόλαιο όσον 

αφορά σχέση που μπορεί να παράγει αποτελέσματα ανάλογα με αυτά του γάμου;* 

9.1.1.  Ναι 

9.1.2.  Όχι 

9.1.3.  Δεν γνωρίζω 

 

10. Εάν υπάρχουν, αναφέρετε πληροφορίες σχετικά με το γαμικό περιουσιακό καθεστώς ή ισοδύναμο(-α) 

περιουσιακό(-ά) καθεστώς(-ώτα) του θανόντος/της θανούσας (ειδικότερα, διευκρινίστε εάν η περιουσία 

ρευστοποιήθηκε και τα περιουσιακά στοιχεία διαμοιράστηκαν)…………..…………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….

…………….…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….

…………….…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ IV - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Στοιχεία πιθανών δικαιούχων 

(πέραν του αιτούντος, του/της (πρώην) συζύγου ή του/της (πρώην) συντρόφου) 
17 

 

                                                           
17. 

Ανατρέξτε στην ενότητα 3 της αίτησης, παραρτήματα II ή IV. 

Αναφέρετε ιδίως όλους τους άμεσους κατιόντες του θανόντος/της θανούσας που γνωρίζετε. 

Εάν γνωρίζετε την ύπαρξη περισσοτέρων των δύο δυνητικών δικαιούχων, επισυνάψτε πρόσθετο φύλλο. 



 

1. Δικαιούχος Α 

 

1.1. Επώνυμο και όνομα ή ονόματα ή επωνυμία 

οργανισμού*:.……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………..… 

1.2. Επώνυμο κατά τη γέννηση (εάν διαφέρει από το σημείο 1.1.): ……………..……………………………. 

 

1.3. Ατομικός αριθμός αναγνώρισης
6
 

1.3.1. Αριθμός ταυτότητας:.………………….………….………………………………………………..…… 

1.3.2. Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης: ………………….….………………………………………………… 

1.3.3. Αριθμός φορολογικού μητρώου: …………………..……………………………………………………. 

1.3.4. Αριθμός καταχώρισης: …...……………………………………………………………………………… 

1.3.5. Άλλο (διευκρινίστε): …………………..……….……………………………………….………….……. 

 

1.4. Διεύθυνση 

1.4.1. Οδός και αριθμός/αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας*: …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………...……………

………………………………………………….……………………………………………………………… 

1.4.2. Τόπος και ταχυδρομικός κώδικας*: ..………………………………………………………………… 

1.4.3. Χώρα* 

□ Βέλγιο □ Βουλγαρία □ Τσεχική Δημοκρατία □ Γερμανία □ Εσθονία □ Ελλάδα □ Ισπανία □ Γαλλία 

□ Κροατία □ Ιταλία □ Κύπρος □ Λετονία □ Λιθουανία □ Λουξεμβούργο □ Ουγγαρία □ Μάλτα 

□ Κάτω Χώρες □ Αυστρία □ Πολωνία □ Πορτογαλία □ Ρουμανία □ Σλοβενία □ Σλοβακία □ Φινλανδία 

□ Σουηδία 

□ Άλλη (αναφέρετε κωδικό ISO): ………………………………………………………………..…………. 

 

1.5. Τηλ. ……………………………………………………………………………………………..… 

 

1.6. Ηλεκτρονική διεύθυνση: ………………………………………………………………………………….. 

 

1.7. Συγγένεια με τον θανόντα/τη θανούσα 

□ Γιος □ Κόρη □ Πατέρας □ Μητέρα □ Εγγονός □ Εγγονή □ Παππούς □ Γιαγιά □ Αδελφός □ Αδελφή 

□ Ανιψιός □ Ανιψιά □ Θείος □ Θεία □ Εξάδελφος/εξαδέλφη □ Άλλο (διευκρινίστε):.……………………….. 

 

1.8. Δικαιούχος* 

1.8.1. □ βάσει διατάξεως τελευταίας βούλησης 

1.8.2. □ εκ του νόμου 

 

 

 

2. Δικαιούχος Β 

 

2.1. Επώνυμο και όνομα ή ονόματα ή επωνυμία οργανισμού*: 

………………...……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.2. Επώνυμο κατά τη γέννηση (εάν διαφέρει από το σημείο 2.1.): ………………………………………….. 



 

2.3. Ατομικός αριθμός αναγνώρισης
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2.3.1. Αριθμός ταυτότητας: ….………………………….……………………………………………………. 

2.3.2. Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης: ………………………………………………………………………. 

2.3.3. Αριθμός φορολογικού μητρώου: ……………….………………….………………………………..…. 

2.3.4. Αριθμός καταχώρισης: ….……………..……………………………………………………………….. 

2.3.5. Άλλο (διευκρινίστε): ………………………………………………………………………………….... 

 

2.4. Διεύθυνση 

2.4.1. Οδός και αριθμός/αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας*: ……………………………………………………. 

……………………………………………………………….……………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.4.2. Τόπος και ταχυδρομικός κώδικας*:.………..………………………………………………………... 

2.4.3. Χώρα* 

□ Βέλγιο □ Βουλγαρία □ Τσεχική Δημοκρατία □ Γερμανία □ Εσθονία □ Ελλάδα □ Ισπανία □ Γαλλία 

□ Κροατία □ Ιταλία □ Κύπρος □ Λετονία □ Λιθουανία □ Λουξεμβούργο □ Ουγγαρία □ Μάλτα 

□ Κάτω Χώρες □ Αυστρία □ Πολωνία □ Πορτογαλία □ Ρουμανία □ Σλοβενία □ Σλοβακία □ Φινλανδία 

□ Σουηδία 

□ Άλλη (αναφέρετε κωδικό ISO): ……………………..…….……………………………………….………. 

 

2.5. Τηλ. ……..……………………………………….………………………………………………… 

 

2.6. Ηλεκτρονική διεύθυνση: ………………………………………………………………………………….. 

 

2.7. Συγγένεια με τον θανόντα/τη θανούσα 

□ Γιος □ Κόρη □ Πατέρας □ Μητέρα □ Εγγονός □ Εγγονή □ Παππούς □ Γιαγιά □ Αδελφός □ Αδελφή 

□ Ανιψιός □ Ανιψιά □ Θείος □ Θεία □ Εξάδελφος/εξαδέλφη □ Άλλη (διευκρινίστε): ……………………… 

 

2.8. Δικαιούχος* 

2.8.1. □ βάσει διατάξεως τελευταίας βούλησης 

2.8.2. □ εκ του νόμου 

 

 

 


