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∆ιεύθυνση Κεντρικού Μητρώου  
Λεωφ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα, τηλ. 210 3366380 fax 210 3366236 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΘΑΝΟΝΤΟΣ  

  

Α. ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ 

1. Σχετική Αίτηση [έντυπο της Ε.Χ.Α.Ε.(ΑΙΤ025) – απαραίτητα Α∆Τ & ΑΦΜ αποβιώσαντος- 
σε περιπτώσεις αποστολής µε το ταχυδροµείο να βεβαιώνεται το γνήσιο της  υπογραφής 
του κληρονόµου που υποβάλλει την αίτηση].  

2. Επικυρωµένο αντίγραφο κληρονοµητηρίου. 

3. Πιστοποιητικό περί µη ανάκλησης/τροποποίησης/ακύρωσης του κληρονοµητηρίου 
(παραλαµβάνεται από την εταιρεία επικυρωµένο και µέσα σε χρονικό διάστηµα 3 µηνών 
από την ηµεροµηνία που εκδόθηκε από το Πρωτοδικείο). 

4. Εξουσιοδότηση (στην οποία να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής) του κληρονόµου 
του αποβιώσαντα, µε την οποία, θα εξουσιοδοτείται ο υποβάλλων την αίτηση, όπως, άντ’ 
αυτού και για λογαριασµό του, υποβάλλει την εν θέµατι αίτηση προς την «Ελληνικά 
Χρηµατιστήρια Α.Ε.», ζητήσει από τις αρµόδιες υπηρεσίες της κάθε πληροφορία σε σχέση 
µε αποθετήρια έγγραφα που έχουν εκδοθεί επ’ ονόµατι του  αποβιώσαντα ή/και σε σχέση 
µε µερίδα επενδυτή του αποβιώσαντα και µε τις περιεχόµενες σε αυτή καταχωρήσεις 
άϋλων αξιών, υπογράφοντα για το λόγο αυτό κάθε σχετικό έγγραφο ή αίτηση που θα 
ζητηθεί από την «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.» προς περάτωση της άνω εντολής. 

 

Β. ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ∆ΙΑΘΗΚΗ 

1. Σχετική αίτηση [έντυπο της Ε.Χ.Α.Ε. (ΑΙΤ025)  – απαραίτητα Α∆Τ & ΑΦΜ αποβιώσαντος –
σε περιπτώσεις αποστολής µε το ταχυδροµείο να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής 
του κληρονόµου που υποβάλλει την αίτηση].  

2. Επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικών του αρµόδιου δικαστηρίου περί δηµοσίευσης 
της διαθήκης (ιδιόγραφης, µυστικής, έκτακτης) ή επικυρωµένο αντίγραφο της δηµόσιας 
διαθήκης. 

3. Επικυρωµένο αντίγραφο των πρακτικών του αρµόδιου δικαστηρίου, µε τα οποία 
κηρύχθηκε η ιδιόγραφη διαθήκη κυρία (µόνο στην περίπτωση που πρόκειται για ιδιόγραφη 
διαθήκη, η οποία κηρύχθηκε κυρία). 

4. Πιστοποιητικό περί µη δηµοσίευσης άλλης διαθήκης. 

5. Πιστοποιητικό περί µη αµφισβήτησης του κληρονοµικού δικαιώµατος. 

6. Πιστοποιητικό περί µη αποποίησης της κληρονοµιάς. 

(Τα πιστοποιητικά 4,5 και 6 επίσης επικυρωµένα και η προσκόµισή τους στην εταιρεία πρέπει 
να γίνει µέσα σε 3 µήνες από την ηµεροµηνία που εκδόθηκαν από το Πρωτοδικείο). 

7. Εξουσιοδότηση (στην οποία να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής) του κληρονόµου 
του αποβιώσαντα, µε την οποία, θα εξουσιοδοτείται ο υποβάλλων την αίτηση, όπως, άντ’ 
αυτού και για λογαριασµό του, υποβάλλει την εν θέµατι αίτηση προς την «Ελληνικά 
Χρηµατιστήρια Α.Ε.», ζητήσει από τις αρµόδιες υπηρεσίες της κάθε πληροφορία σε σχέση 
µε αποθετήρια έγγραφα που έχουν εκδοθεί επ’ ονόµατι του αποβιώσαντα ή/και σε σχέση µε 
µερίδα επενδυτή του αποβιώσαντα και µε τις περιεχόµενες σε αυτή καταχωρήσεις άϋλων 
αξιών, υπογράφοντα (υπογράφουσας) για το λόγο αυτό κάθε σχετικό έγγραφο ή αίτηση που 
θα ζητηθεί από την «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.» προς περάτωση της άνω εντολής.  
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Γ. ΑΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (η οποία να 
συµπεριλαµβάνει και µετοχές): 

1. Σχετική αίτηση [έντυπο της Ε.Χ.Α.Ε. (ΑΙΤ025)  – απαραίτητα Α∆Τ & ΑΦΜ αποβιώσαντος 
–σε περιπτώσεις αποστολής µε το ταχυδροµείο να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής 
του κληρονόµου που υποβάλλει την αίτηση].  

2. Επικυρωµένο αντίγραφο του συµβολαιογραφικού εγγράφου αποδοχής της 
κληρονοµιάς του αποβιώσαντα. 

3. Εξουσιοδότηση (στην οποία να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής) του κληρονόµου 
του αποβιώσαντα, µε την οποία, θα εξουσιοδοτείται ο υποβάλλων την αίτηση, όπως, άντ’ 
αυτού και για λογαριασµό του, υποβάλλει την εν θέµατι αίτηση προς την «Ελληνικά 
Χρηµατιστήρια Α.Ε.», ζητήσει από τις αρµόδιες υπηρεσίες της κάθε πληροφορία σε σχέση 
µε αποθετήρια έγγραφα που έχουν εκδοθεί επ’ ονόµατι του αποβιώσαντα ή/και σε σχέση 
µε µερίδα επενδυτή του αποβιώσαντα και µε τις περιεχόµενες σε αυτή καταχωρήσεις 
άϋλων αξιών, υπογράφοντα για το λόγο αυτό κάθε σχετικό έγγραφο ή αίτηση που θα 
ζητηθεί από την «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.» προς περάτωση της άνω εντολής.  

 

 

 

∆. ΑΝ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ Ή ∆ΙΑΘΗΚΗ Ή ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ∆ΟΧΗ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: 

1. Σχετική αίτηση [έντυπο της Ε.Χ.Α.Ε. (ΑΙΤ025)  – απαραίτητα Α∆Τ & ΑΦΜ αποβιώσαντος 
–σε περιπτώσεις αποστολής µε το ταχυδροµείο να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής 
του κληρονόµου που υποβάλλει την αίτηση].  

2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντα.   

3. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του αποβιώσαντα.   

4. Πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως διαθήκης του αποβιώσαντα.     

5. Πιστοποιητικό περί µη αµφισβήτησης του κληρονοµικού δικαιώµατος.  

6. Πιστοποιητικό περί µη αποποίησης της κληρονοµιάς. 

(Όλα πρέπει να είναι επικυρωµένα καθώς επίσης τα 4,5 και 6 η εταιρεία τα παραλαµβάνει µε 
χρονικό όριο 3 µηνών από την ηµεροµηνία που εκδόθηκαν από το Πρωτοδικείο). 

7. Εξουσιοδότηση (στην οποία να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής) του κληρονόµου 
του αποβιώσαντα, µε την οποία, θα εξουσιοδοτείται ο υποβάλλων την αίτηση, όπως, άντ’ 
αυτού και για λογαριασµό του, υποβάλλει την εν θέµατι αίτηση προς την «Ελληνικά 
Χρηµατιστήρια Α.Ε.», ζητήσει από τις αρµόδιες υπηρεσίες της  κάθε πληροφορία σε σχέση 
µε αποθετήρια έγγραφα που έχουν εκδοθεί  επ’ ονόµατι του αποβιώσαντα ή/και σε σχέση 
µε µερίδα επενδυτή του αποβιώσαντα και µε τις περιεχόµενες σε αυτή καταχωρήσεις 
άϋλων αξιών, υπογράφοντα για το λόγο αυτό κάθε σχετικό έγγραφο ή αίτηση που θα 
ζητηθεί από την «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.» προς περάτωση της άνω εντολής. 
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Ε. ΑΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (η οποία δεν  
συµπεριλαµβάνει και µετοχές): 

1) Σχετική αίτηση [έντυπο της Ε.Χ.Α.Ε. (ΑΙΤ025) – απαραίτητα Α∆Τ & ΑΦΜ αποβιώσαντος].  

2) Επικυρωµένο αντίγραφο του συµβολαιογραφικού εγγράφου αποδοχής της κληρονοµιάς 
του αποβιώσαντα. 

3) Επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικών του αρµόδιου δικαστηρίου περί δηµοσίευσης της 
διαθήκης (ιδιόγραφης, µυστικής, έκτακτης) ή επικυρωµένο αντίγραφο της δηµόσιας 
διαθήκης. 

4) Επικυρωµένο αντίγραφο των πρακτικών του αρµόδιου δικαστηρίου, µε τα οποία κηρύχθηκε 
η ιδιόγραφη διαθήκη κυρία (µόνο στην περίπτωση που πρόκειται για ιδιόγραφη διαθήκη, η 
οποία κηρύχθηκε κυρία). 

5) Πιστοποιητικό περί µη δηµοσίευσης άλλης διαθήκης.  

6) Πιστοποιητικό περί µη αµφισβήτησης του κληρονοµικού δικαιώµατος.  

(Όλα πρέπει να είναι επικυρωµένα καθώς επίσης τα 5 και 6 η εταιρεία τα παραλαµβάνει µε 
χρονικό όριο τριών µηνών από την ηµεροµηνία που εκδόθηκαν από το Πρωτοδικείο). 

7) Εξουσιοδότηση (στην οποία να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής) του κληρονόµου 
του αποβιώσαντα, µε την οποία, θα εξουσιοδοτείται ο υποβάλλων την αίτηση, όπως, άντ’ 
αυτού και για λογαριασµό του, υποβάλλει την εν θέµατι αίτηση προς την «Ελληνικά 
Χρηµατιστήρια Α.Ε.», ζητήσει από τις αρµόδιες υπηρεσίες της κάθε πληροφορία σε σχέση 
µε αποθετήρια έγγραφα που έχουν εκδοθεί επ’ ονόµατι του αποβιώσαντα ή/και σε σχέση 
µε µερίδα επενδυτή του αποβιώσαντα και µε τις περιεχόµενες σε αυτή καταχωρήσεις 
άϋλων αξιών, υπογράφοντα για το λόγο αυτό κάθε σχετικό έγγραφο ή αίτηση που θα 
ζητηθεί από την «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.» προς περάτωση της άνω εντολής.   

 

 

ΣΤ) ΑΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (χωρίς διαθήκη, η 
οποία   δεν  συµπεριλαµβάνει µετοχές)  

1) Σχετική αίτηση [έντυπο της Ε.Χ.Α.Ε. (ΑΙΤ025) – απαραίτητα Α∆Τ & ΑΦΜ αποβιώσαντος].  

2) Επικυρωµένο αντίγραφο του συµβολαιογραφικού εγγράφου αποδοχής της κληρονοµιάς του 
αποβιώσαντα. 

3) Πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως διαθήκης του αποβιώσαντα (εφόσον έχει χωρήσει εξ 
αδιαθέτου διαδοχή).  

4) Πιστοποιητικό περί µη αµφισβήτησης του κληρονοµικού δικαιώµατος            

(Όλα πρέπει να είναι επικυρωµένα καθώς επίσης τα 3  και 4 η εταιρεία τα παραλαµβάνει µε 
χρονικό όριο τριών µηνών από την ηµεροµηνία που εκδόθηκαν από το Πρωτοδικείο). 

5) Εξουσιοδότηση (στην οποία να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής) του κληρονόµου του 
αποβιώσαντα, µε την οποία, θα εξουσιοδοτείται ο υποβάλλων την αίτηση, όπως, άντ’ αυτού 
και για λογαριασµό του, υποβάλλει την εν θέµατι αίτηση προς την «Ελληνικά Χρηµατιστήρια 
Α.Ε.», ζητήσει από τις αρµόδιες υπηρεσίες της κάθε πληροφορία σε σχέση µε αποθετήρια 
έγγραφα που έχουν εκδοθεί επ’ ονόµατι του αποβιώσαντα ή/και σε σχέση µε µερίδα επενδυτή 
του αποβιώσαντα και µε τις περιεχόµενες σε αυτή καταχωρήσεις άϋλων αξιών, υπογράφοντα 
για το λόγο αυτό κάθε σχετικό έγγραφο ή αίτηση που θα ζητηθεί από την «Ελληνικά 
Χρηµατιστήρια Α.Ε.» προς περάτωση της άνω εντολής.   

Σηµείωση : 

Η εταιρεία µας διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, κατά την κρίση της.  


