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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΣΟΧΩΝ (ΑΫΛΩΝ) ΛΟΓΩ 

ΘΑΝΑΣΟΤ ΣΟΤ ΜΕΣΟΧΟΤ 
 

 
Ε. ΜΕ ΑΠΟΔΟΥΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ (η οποία δεν ζςμπεπιλαμαάνει μεηοσέρ) 

1. σεηική Αίηηζη βια μεηααίααζη αξιών λόβω κληπονομικήρ διαδοσήρ. Η αίηηζη 
θα ππέπει να πεπιλαμαάνει α) ηα πλήπη ζηοισεία ηος αιηούνηορ, α) πλήπη 
ζηοισεία ηος αποαιώζανηορ ζηο .Α.Σ. (μεπίδα & λοβαπιαζμόρ αξιών), καθώρ 
και Α.Δ.Σ., Α.Φ.Μ. (ένηςπο 1).  

2. Επικςπωμένο ανηίβπαθο ηος ζςμαολαιοβπαθικού εββπάθος αποδοσήρ ηηρ 
κληπονομιάρ ηος αποαιώζανηα.  

3. Πιζηοποιηηικό πεπί μη δημοζίεςζηρ διαθήκηρ ηος αποαιώζανηα. 
(Ειπηνοδικείο/Ππωηοδικείο-Σμήμα Διαθηκών). 

4. Πιζηοποιηηικό πεπί μη αμθιζαήηηζηρ ηος κληπονομικού δικαιώμαηορ 
(Ππωηοδικείο). 

5. Πιζηοποιηηικό ηος απ. 105 ηος Ν.Δ.118/1973. Είναι πιζηοποιηηικό οικείαρ 
Εθοπίαρ πεπί ςποαολήρ δηλώζεωρ θόπος κληπονομιάρ πος να αναθέπει με 
ακπίαεια ηιρ κληπονομούμενερ μεηοσέρ και όηι έσει καηααληθεί ο ηςσόν 
καηαλοβιζθείρ θόπορ κληπονομιάρ. (Η οικεία εθοπία πιθανόν να σπειαζηεί μία 
αεααίωζη ηηρ ΣΙΜΗ ΚΛΕΙΙΜΑΣΟ ηηρ ΜΕΣΟΥΗ ηηρ ΕΤΔΑΠ Α.Ε., μία 
ημέπα ππο ηος θανάηος. Αςηή εκδίδεηαι από ηο Ππωηόκολλο ηος 
Υπημαηιζηηπίος Αθηνών, ζηα ηηλέθωνα: 210/3366622 ή 3366726). 

6. Εκηύπωζη ηων Αηομικών μεπίδων ζηο ύζηημα Αΰλων Σίηλων (.Α.Σ.) ηος 
θανόνηα και κάθε κληπονόμος ξεσωπιζηά. ε πεπίπηωζη διαθωνίαρ μεηαξύ 
ηων κληπονόμων βια ηην εκσώπηζη ηςσόν αδιανέμηηος ςπολοίπος*, 
απαιηείηαι Μεπίδα ςβκύπιων. 
 

* ζηην πεπίπηωζη εξ’ αδιαιπέηος κςπιόηηηαρ ή κλαζμαηικών ςπολοίπων και πποκειμένος 
πεπί διανομήρ ηων ποζοζηών, απαιηείηαι Ιδιωηικό ζςμθωνηηικό εξώδικηρ διανομήρ 
ςποβεβπαμμένο από όλοςρ ηοςρ κληπονόμοςρ (ενώπιον μαρ ή με θεώπηζη ηος βνηζίος 
ηων ςποβπαθών ηοςρ από διοικηηική απσή εθόζον ηασςδπομηθεί). 

ΠΡΟΟΥΗ: Όλα ηα δικαιολογηηικά ππέπει να είναι επικςπωμένα. ςγκεκπιμένα, για 
ηα πιζηοποιηηικά ςπ' απιθμ. 4, 5 και 6, η πποζκόμιζή ηοςρ ζηην Εηαιπεία θα ππέπει 
να γίνεηαι μέζα ζε διάζηημα 3 (ηπιών) μηνών από ηην ημεπομηνία πος εκδόθηκαν 
από ηο Ειπηνοδικείο / Ππωηοδικείο. Επίζηρ, ζηην πεπίπηωζη πος ο θάναηορ ηος 
μεηόσος έσει επέλθει ππιν ηην 1η Μαπηίος 2013, ζημειώνεηαι όηι εκηόρ από ηα 
πιζηοποιηηικά ηος Ειπηνοδικείος απαιηείηαι να πποζκομιζθούν και ηα ανηίζηοισα 
πιζηοποιηηικά από ηο Ππωηοδικείο. 


