
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
1. Τίτλοι των κληρονοµιαίων ακινήτων (συµβόλαια, πιστοποιητικά 

µεταγραφής, άδειες ανοικοδόµησης και ό,τι άλλο σχετικό υπάρχει 
αναφορικά µε τα ακίνητα της κληρονοµιάς). 

2. Φωτοτυπίες των ταυτοτήτων των κληρονόµων, Α.Φ.Μ. και ∆.Ο.Υ. 
εισοδήµατος. 

3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονοµουµένου, από το αρµόδιο 
Ληξιαρχείο (εις διπλούν). 

4. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του αποβιώσαντος από το ∆ήµο ή την 
Κοινότητα, όπου ο αποβιώσας είχε οικογενειακή µερίδα. Το πιστοποιητικό 
αυτό εκδίδεται µε βάση δύο υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986  µαρτύρων, που δηλώνουν τους εγγύτερους συγγενείς του 
αποβιώσαντος. 

5. Πιστοποιητικό κληρονοµητηρίου από το Γραµµατέα του Πρωτοδικείου, σε 
περίπτωση που έχει εκδοθεί κληρονοµητήριο (δεν είναι απαραίτητο). 

6. Επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού δηµοσίευσης διαθήκης του αρµόδιου 
Πρωτοδικείου, εφόσον υπάρχει διαθήκη. 

7. Πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο, περί µη δηµοσίευσης 
διαθήκης (εάν δεν έχει δηµοσιευθεί διαθήκη) ή περί µη δηµοσιεύσεως 
νεώτερης διαθήκης (εάν έχει δηµοσιευθεί διαθήκη). Αυτό το πιστοποιητικό 
απαιτείται για την υποβολή στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. της δήλωσης φόρου 
κληρονοµίας. 

8. Θεωρηµένο αντίγραφο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. της δήλωσης φόρου 
κληρονοµίας. (Απαιτείται για τη µεταγραφή της δήλωσης αποδοχής 
κληρονοµίας στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο). 

9. Υπεύθυνη δήλωση εις διπλούν του άρθρου 81 του Ν.2238/1994, όπως 
τροποποιήθηκε από το Ν.3220/2004, που υπογράφεται από τους ίδιους 
τους κληρονόµους του αποβιώσαντος και υποβάλλεται στο 
Συµβολαιογράφο, µε την οποία δηλώνουν ότι ο αποβιώσας εδήλωσε 
εµπρόθεσµα το εισόδηµα της τελευταίας διετίας από τα προς αποδοχή 
ακίνητα (συµπεριλαµβανοµένων και όσων ιδιοκατοικούντο ή 
ιδιοχρησιµοποιούντο) ή (δηλώνουν) ότι δεν είχαν αποφέρει εισόδηµα στον 
αποβιώσαντα τα πέντε (5) τελευταία έτη προ του θανάτου του. Ειδικά για 
την περίπτωση εκπρόθεσµης δήλωσης, απαιτείται πιστοποιητικό του 
Προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., από το οποίο να προκύπτει ότι 
δηλώθηκαν τα εισοδήµατα των ακινήτων της κληρονοµίας την τελευταία 
διετία. 
Το παραπάνω, πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση, απαιτούνται για 
θανάτους από 1-1-1979 και εφεξής. 

10. Σε περίπτωση που στα κληρονοµιαία ακίνητα περιλαµβάνονται και 
κτίσµατα, επί πλέον, απαιτούνται:  
α. Υπεύθυνες δηλώσεις των κληρονόµων – αποδεχοµένων, σύµφωνα µε 
το άρθρο 17 παρ. 12 του Ν.1337/1983 ότι τα κτίσµατα των κληρονοµιαίων 



ακινήτων ανηγέρθησαν προ της 14-3-1983, στην περίπτωση που πράγµατι 
αυτό ισχύει ή  
β. Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας οικοδοµής, σε περίπτωση 
ανέγερσης των κληρονοµιαίων κτισµάτων µετά την 14-3-1983 και µέχρι την 
έναρξη ισχύος του Ν.1577/1985 
ή  
γ. Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας οικοδοµής και υπεύθυνες δηλώσεις 
των κληρονόµων – αποδεχοµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 3 του 
Ν.1577/1985, σε περίπτωση έκδοσης της άδειας οικοδοµής µετά την 
έναρξη ισχύος του Ν.1577/1985. 

11. Σε περίπτωση που τα κληρονοµιαία ακίνητα βρίσκονται σε περιοχή 
που έχει ενταχθεί στο Κτηµατολόγιο, απαιτείται κτηµατογραφικό 
απόσπασµα από το αρµόδιο γραφείο Κτηµατολογίου του Οργανισµού 
Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος του Ν. 2308/1995 
«Κτηµατογράφηση για τη δηµιουργία Εθνικού Κτηµατολογίου κλπ» για τα 
κληρονοµιαία ακίνητα. 
Αν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή όπου έχει τελειώσει η διαδικασία 
της κτηµατογράφησης και λειτουργεί Μεταβατικό Κτηµατολογικό 
Γραφείο τότε: Σε κάθε περίπτωση: α) Απόσπασµα  κτηµατολογικού 
διαγράµµατος (χάρτης ακινήτου), β) Κτηµατολογικό φύλλο (περιέχει ΚΑΕΚ, 
όνοµα ιδιοκτήτη, βάρη κλπ), και γ) σε ειδικές περιπτώσεις (όπως 
συνένωση, κατάτµηση κλπ) απαιτείται και κτηµατογραφικό διάγραµµα. 

12. Σε περίπτωση που το κληρονοµιαίο ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή 
που εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης µε το Ν.1337/1983 και η πράξη 
εφαρµογής κυρώθηκε µετά την 25-11-1994 ή δεν έχει ακόµη κυρωθεί, 
απαιτείται πιστοποιητικό από τον αρµόδιο ∆ήµο ή Κοινότητα, ότι έχει 
υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας. 

 


