
 

 

 

 

                

  Κληρονομιά-όλες οι πληροφορίες 
 

Ημερομηνία 01/10/2022 

 
Α) Κληρονομιά με διαθήκη: 
 
Οι δύο βασικές κατηγορίες διαθηκών είναι η ιδιόγραφη διαθήκη και η δημόσια διαθήκη. 
Την ιδιόγραφη διαθήκη την γράφει ο διαθέτης εξ’ ολοκλήρου με το χέρι του, την χρονολογεί και την υπογράφει. 
Μπορεί να την αφήσει σε οποιοδήποτε σημείο ή να την παραδώσει προς φύλαξη σε κάποιο έμπιστο πρόσωπο. Μπορεί 
επίσης να την παραδώσει προς φύλαξη σε συμβολαιογράφο, οπότε η διαθήκη αυτή ονομάζεται μυστική διαθήκη. 
Την δημόσια διαθήκη την συντάσσει συμβολαιογράφος παρουσία τριών ενήλικων μαρτύρων και την φυλάσσει στο 
γραφείο του. 
Μετά τον θάνατο του κληρονομούμενου, όποιος κατέχει διαθήκη αυτού και λάβει γνώση του θανάτου είναι 
υποχρεωμένος να την προσκομίσει στο Ειρηνοδικείο του τόπου της τελευταίας πριν το θάνατο κατοικίας του 
κληρονομούμενου για να δημοσιευτεί. 
 
Β) Εξ’ αδιαθέτου διαδοχή (κληρονομιά χωρίς διαθήκη): 
 
Σε περίπτωση που δεν έχει συνταχθεί διαθήκη, κληρονόμοι είναι οι συγγενείς με ποσοστά ανάλογα με το βαθμό 
συγγένειας. 
Οι δύο πρώτες τάξεις διαδοχής είναι οι εξής: 
Στην πρώτη τάξη διαδοχής κληρονόμοι είναι ο/η σύζυγος και τα τέκνα. 
Ο/η σύζυγος λαμβάνει το ¼ της περιουσίας του κληρονομούμενου, την οικοσκευή και το επιβατικό αυτοκίνητο ή 
δίκυκλο. 
Τα τέκνα κληρονομούν τα υπόλοιπα ¾ της περιουσίας του κληρονομούμενου 
Στην δεύτερη τάξη διαδοχής κληρονόμοι είναι ο/η σύζυγος και η αδερφή/ός ή τα τέκνα και τα εγγόνια τους αν αυτοί 
έχουν προαποβιώσει του κληρονομουμένου καθώς και οι γονείς αυτού. 
Ο/η σύζυγος λαμβάνει το ½ της περιουσίας του κληρονομούμενου, την οικοσκευή και το επιβατικό αυτοκίνητο ή 
δίκυκλο. 
Η αδελφή/ός και οι γονείς του κληρονομουμένου μοιράζονται σε ίσα μερίδια το υπόλοιπο ½ της περιουσίας του 
κληρονομούμενου. Αν δεν ζει αδελφή/ός τότε το μερίδιο τους μοιράζεται στα παιδιά τους. 
Αν δεν υπάρχουν συγγενείς ή σύζυγος τότε κληρονόμος είναι το Ελληνικό Δημόσιο. 
Αν συμβεί να είναι κανείς κληρονόμος κάποιου προσώπου, πρέπει να ρυθμίσει μια σειρά θεμάτων. Αρχικά πρέπει να 
διαπιστώσει αν τον συμφέρει οικονομικά να αναμειχθεί στην κληρονομία. Αν ο κληρονομούμενος είχε χρέη αυτά 
οφείλουν να τα πληρώσουν οι κληρονόμοι του. Για το λόγο αυτό ο κληρονόμος πρέπει με την συνδρομή δικηγόρου και 
λογιστή να αποτιμήσει όλα τα οικονομικά στοιχεία της κληρονομιάς και ανάλογα να αποφασίσει αν θα αναμειχθεί σε 
αυτή. 
 
Αποδοχή Κληρονομιάς 
 
Με την αποδοχή της κληρονομιάς δηλώνεται η αξία του κληρονομικού μεριδίου στην Δ.Ο.Υ. από την οποία αφαιρούνται 
τα χρέη (παθητικό) που είχε ο κληρονομούμενος. Η υποχρέωση δήλωσης είναι μέσα σε έξι (6) μήνες από τον θάνατο ή 
από την δημοσίευση της διαθήκης. Για τους κατοίκους εξωτερικού υπάρχει μεγαλύτερη προθεσμία. 
Εάν η κληρονομιά περιλαμβάνει ακίνητα, προκειμένου αυτά να φέρονται στην ιδιοκτησία των κληρονόμων πρέπει να 
συνταχθεί συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς που μεταγράφεται στο υποθηκοφυλακείο ή στο 
κτηματολογικό γραφείο του τόπου του ακινήτου. 
 
Αποποίηση Κληρονομιάς 
 
Ο κληρονόμος εισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του κληρονομούμενου. Αν διαπιστώσει ότι οι 
υποχρεώσεις υπερβαίνουν το ενεργητικό της περιουσίας, προκειμένου να αποφύγει να εξοφλήσει τα χρέη του 
κληρονομούμενου, έχει την δυνατότητα να παραιτηθεί(αποποιηθεί) από την κληρονομιά. 
Η διαδικασία της αποποίησης κληρονομιάς λαμβάνει χώρα στο εκάστοτε αρμόδιο Ειρηνοδικείο. Εάν δεν υπάρχει 
διαθήκη, η προθεσμία της αποποίησης κληρονομιάς είναι 4 μήνες και αρχίζει από τότε που οι κληρονόμοι έλαβαν 
γνώση της επαγωγής τους στο κληρονομικό δικαίωμα, άλλως η προθεσμία αυτή ξεκινάει από την ημερομηνία 



 

 

δημοσίευσης της διαθήκης. Σε περίπτωση που ο κληρονομούμενος ή οι κληρονόμοι διαμένουν στο εξωτερικό η 
προθεσμία της αποποίησης κληρονομιάς είναι 1 έτος. 
Δικαιολογητικά 
Ληξιαρχική πράξη θανάτου. 
Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών από τον Δήμο στον οποίο ήταν εγγεγραμμένος ο κληρονομούμενος. Για την 
έκδοσή του χρειάζονται δύο μάρτυρες, οι οποίοι κάνουν υπεύθυνη δήλωση στον Δήμο ή στο ΚΕΠ και δηλώνουν τους 
πλησιέστερους συγγενείς του αποβιώσαντος. 
Πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του αποβιώσαντος είτε: α) ότι δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη, 
είτε β) εάν υπάρχει διαθήκη, πιστοποιητικό ότι δεν έχει δημοσιεύθεί άλλη διαθήκη 
Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ από την ΔΟΥ του αποβιώσαντος ότι ο αποβιώσας είχε μεν δηλώσει τα ακίνητα που άφησε και ότι 
δεν οφείλει φόρο για τα 5 προηγούμενα έτη. 
Συμβόλαια των ακινήτων που κατείχε ο κληρονομούμενος (τίτλοι κτήσης) , πιστοποιητικά μεταγραφής καθώς και 
Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου από το Κτηματολόγιο 
Κληρονομητήριο 
Το κληρονομητήριο είναι δικαστικό έγγραφο το οποίο επιβεβαιώνει ποιοι είναι οι κληρονόμοι (από διαθήκη ή εξ’ 
αδιαθέτου) του θανόντος και τι περιουσιακό στοιχείο λαμβάνει ο καθένας. Το κληρονομητήριο εκδίδεται μετά από 
αίτηση των κληρονόμων από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο του τόπου τελευταίας κατοικίας του θανόντος. 
Το κληρονομητήριο συνήθως ζητείται στις περιπτώσεις παραλαβής χρημάτων, αξιών και άλλων κινητών πραγμάτων 
από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες) κλπ. 
 
 
Υόρος Κληρονομιάς 
 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α΄ (σύζυγος-τέκνα-εγγονοί-γονείς) 
- Ισχύει ειδικό αφορολόγητο φόρου κληρονομιάς 400.000 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο (μετά από 5 έτη γάμου) και τα 
ανήλικα τέκνα του. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β΄ (λοιποί κατιόντες και ανιόντες-αδέλφια-θείοι-ανήψια) 
 

Κλιμάκια υντελεστής Υόρος Κλιμακίου υν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Υόρος 

30.000 0% 0 30.000 0 

70.000 5% 3.500 100.000 3.500 

200.000 10% 20.000 300.000 23.500 

Τπερβάλλον 20% 
   

 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ΄ (λοιποί συγγενείς-ξένοι) 
 

Κλιμάκια υντελεστής Υόρος Κλιμακίου υν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Υόρος 

6.000 0% 0 6.000 0 

66.000 20% 13.200 72.000 13.200 

195.000 30% 58.500 267.000 71.700 

Τπερβάλλον 40% 
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Κλιμάκια υντελεστής Υόρος Κλιμακίου υν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Υόρος 

150.000 0% 0 150.000 0 

150.000 1% 1.500 300.000 1.500 

300.000 5% 15.000 600.000 16.500 

Τπερβάλλον 10% 
   


