
  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ  
Αριθμός Διαταγής                /2013 

( για την έκδοση κληρονομητηρίου ) 
 
 

….. Ειρηνοδίκης  …………………………..  
 

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ 
1. Την με αριθμό κατάθεσης                   αίτηση τ… 

 ………………………………. ( ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ) , 

κατοίκ.……………(  ΠΟΛΗ, οδός                   αρ., ) και … 

 ………………………………. ( ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ) , 

κατοίκ.……………(  ΠΟΛΗ, οδός                   αρ., 

την οποία υπογράφει ο πληρεξούσιος δικηγόρος τ…   …………………..             

Α.Μ.             ,  

2. Τα παρακάτω δημόσια έγγραφα : α) ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθ. 

…………../…………….ληξιαρχικής πράξης θανάτου του ……………….. τ… 

ληξιάρχου  ………………. του δήμου  

β) το με αρ. ………./ ……………….…… πιστοποιητικό της Γραμματέως του 

Ειρηνοδικείου Καβάλας περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης από 1-3-2013 μέχρι 

σήμερα . 

γ) και το με αρ. ………./ ……………….…… πιστοποιητικό τoυ Γραμματέως 

του Πρωτοδικείου Καβάλας περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης μέχρι τις 28-2-2013. 

δ) το υπ’ αριθ.          του ……./……. πιστοποιητικό της Γραμματέως του 

Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης μέχρι τις ……….. 

ε) το υπ’ αριθ. πρωτ. ………./ ………… πιστοποιητικό πλησιεστέρων 

συγγενών που εξέδωσε ο Δήμος …………..,  

στ) το με αρ. ………./ ……………….…… πιστοποιητικό τoυ Γραμματέως του 

Πρωτοδικείου Καβάλας και το με αρ. ………./ ……………….…… πιστοποιητικό της 

Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Καβάλας ότι δεν υπάρχει εκκρεμής δίκη για το 

κληρονομικό δικαίωμα. 

ζ) το με αρ. ………./ ……………….…… πιστοποιητικό τoυ Γραμματέως του 

Πρωτοδικείου Καβάλας περί μη αποποιήσεως κληρονομίας (  εάν ο θάνατος είναι πριν 

τις  1-3-2013 ) και το με αρ. ………./ ……………….…… πιστοποιητικό της 

Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Καβάλας περί μη αποποιήσεως κληρονομίας(  εάν ο 



θάνατος είναι από 31-10-2012 μέχρι σήμερα, εάν ο θάνατος είναι από 1-3-2013 και μετά μόνο από 

Ειρηνοδικείο ), 

 

 ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ και διαπίστωσε ότι η αίτηση είναι νόμιμη και 

στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 810, 819 και  820 του ΚΠολΔ ,των άρθρων 

1710, 1956 έως και 1961 1813 και 1819 του  ΑΚ και ότι αποδείχθηκαν  από τα 

προσκομισθέντα δημόσια έγγραφα, ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για την 

χορήγηση ……  κληρονομητηρίου στ…..  αιτού..….. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού να χορηγήσει στ.. αιτ……. 

κληρονομητήριο, το οποίο να πιστοποιεί ότι μοναδικ… εξ αδιαθέτου κληρονόμ… 

τ… …………………………………( ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ)  , ο 

οποίος απεβίωσε στις  …- .. - ….. ,στην πόλη της ………… κατοίκου εν ζωή …….. 

………………., χωρίς να αφήσει διαθήκη, είναι …………………………………( 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ) που τον κληρονομ… εξ αδιαθέτου κατά 

ποσοστό ……..  ,και …………………………………( ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ)   που τον κληρονομ… εξ αδιαθέτου κατά ποσοστό …….. και ότι 

άπαντες κληρονομούν στο σύνολο  της κινητής και ακίνητης κληρονομιαίας 

περιουσίας τ…. ως άνω αποβιω…. 

 
                            Καβάλα 

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ 
 

 


