
  

                          Σελίδα 1 από 2 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

 

 
ΑΙ Τ Η Σ Η   

 

Περιγραφή αιτήματος : «Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών» 
  

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
 

………………. 
 

(συμπληρώνεται από την Υπηρεσία) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
 

……/…../20..…… 
 

(συμπληρώνεται από την Υπηρεσία) 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα Πατέρα:   Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα Μητέρας:  Επώνυμο Μητέρας:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Α.Φ.Μ:  

Ημερομηνία γέννησης
(1)

:    Τόπος γέννησης:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Τηλ:  Fax:  Εmail:  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑΝΟΝΤΟΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα Πατέρα:   Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα Μητέρας:  Επώνυμο Μητέρας:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  

Ημερομηνία γέννησης
(1)

:    Τόπος γέννησης:  

Ημερομηνία θανάτου
(1)

:   Τόπος θανάτου:  

Τόπος Δήλωσης του Θανάτου (Ληξιαρχείο του Δήμου που δηλώθηκε ο θάνατος):  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

 
 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(2)
(για κατάθεση αίτησης ή παραλαβής τελικής διοικητικής πράξης) : 

Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση 
του γνησίου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 
 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνοματεπώνυμο 
Πατέρα:  

 Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  

 



  

                          Σελίδα 2 από 2 

Ο ανωτέρω θανών/ούσα άφησε μόνους πλησιέστερους συγγενείς που ζούσαν την ημέρα του 
θανάτου του, τους εξής: 

 
Τη σύζυγο του : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

           Επώνυμο……………………. … Όνομα……………………….Έτος γέννησης……………..  βαθμός γάμου………. 

Τους γονείς του: 

Επώνυμο .................................. Όνομα .................... Έτος γέννησης ............. Έγγαμος.. ..Άγαμος.. ..Διαζευγμένος.... 

Επώνυμο .................................. Όνομα .................... Έτος γέννησης ............. Έγγαμος.. ..Άγαμος.. ..Διαζευγμένος.... 

Τα αδέρφια του (αμφιθαλή ή ετεροθαλή): 

Επώνυμο .................................. Όνομα .................... Έτος γέννησης ............. Έγγαμος.. ..Άγαμος.. ..Διαζευγμένος.... 

Επώνυμο .................................. Όνομα .................... Έτος γέννησης ............. Έγγαμος.. ..Άγαμος.. ..Διαζευγμένος.... 

Επώνυμο .................................. Όνομα .................... Έτος γέννησης ............. Έγγαμος.. ..Άγαμος.. ..Διαζευγμένος.... 

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

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

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

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

Τα παιδιά προαποβιωσάντων αδερφών (ανίψια) 

Επώνυμο .................................. Όνομα .................... Έτος γέννησης ............. Έγγαμος.. ..Άγαμος.. ..Διαζευγμένος.. 

Επώνυμο .................................. Όνομα .................... Έτος γέννησης ............. Έγγαμος.. ..Άγαμος.. ..Διαζευγμένος 

Επώνυμο .................................. Όνομα .................... Έτος γέννησης ............. Έγγαμος.. ..Άγαμος.. ..Διαζευγμένος 

 

    Τα  παιδιά προαποβιωσάντων παιδιών  (εγγόνια) 

 Επώνυμο ................................. Όνομα .................... Έτος γέννησης ............. Έγγαμος.. ..Άγαμος.. ..Διαζευγμένος 

 Επώνυμο ................................. Όνομα .................... Έτος γέννησης ............. Έγγαμος.. ..Άγαμος.. ..Διαζευγμένος. 

 Επώνυμο ................................. Όνομα .................... Έτος γέννησης ............. Έγγαμος.. ..Άγαμος.. ..Διαζευγμένος 

 Επώνυμο ................................. Όνομα .................... Έτος γέννησης ............. Έγγαμος.. ..Άγαμος.. ..Διαζευγμένος. 

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

Ο/η ανωτέρω σύζυγος  που ήταν σε χηρεία μέχρι το θάνατό του/της……………………………………………δεν άφησε άλλα παιδιά 
στη ζωή, ούτε νόμιμα, ούτε θετά, ούτε εξώγαμα, ούτε είχε αναγνωρίσει, ούτε είχε υιοθετήσει παιδιά, ούτε εγγόνια που πέθαναν οι 
γονείς τους προηγούμενα, ούτε γενικά άλλους πλησιέστερους  συγγενείς. Επίσης ο/η……. .......................... δεν δουλεύει και δεν 
παίρνει σύνταξη από κανένα ταμείο, καθώς επίσης ο γάμος τους δεν λύθηκε με καμιά δικαστική απόφαση νομιμοποιημένα ή 

αναγνωρισμένα παιδιά, όσο ζούσε ο αποβιώσας συντηρούσε τη σύζυγο του. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

1. Εάν υπάρχει κληρονόμος δια διαθήκης να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος επικυρωμένη Διαθήκη 

2. Εάν πρόκειται περί δικαστικής αποφάσεως στην οποία ο ενδιαφερόμενος έχει έννομο συμφέρον θα προσκομίσει αυτή 
επικυρωμένη. 

3. Επίσης να αναγράφεται εάν άφησε γονείς ή άλλους αδελφούς αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς ή παιδιά και εγγονούς 
προαποβιωσάντων αδελφών εάν πρόκειται για άγαμο. 

4. Να αναγράφεται εάν άφησε αμφιθαλή ή ετεροθαλή αδέλφια ή εγγονούς προαποβιωσάντων αδελφών εάν πρόκειται για έγγαμο 
χωρίς παιδιά 

  Ημερομηνία:        /  /2    
 

Ο – Η Αιτών / ούσα 
 
 

(Υπογραφή) 

 


