
  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.    Δομοκού 5 – 10445 ΑΘΗΝΑ 

  

O/Η 

1. O/Η............................................................... του ..................................... που γεννήθηκε 

......................, κάτοικος ................................…, οδός ......................................................  αριθ. 

............., κάτοχος του υπ’ αριθ. ............................ ΑΔΤ που εκδόθηκε από το ΑΤ. 

..................................................... στις .............................. .  

 

2. O/Η................................................................ του ..................................... που γεννήθηκε 

......................, κάτοικος .................................. οδός ......................................................  αριθ. ............., 

κάτοχος του υπ’ αριθ. ................................ ΑΔΤ που εκδόθηκε από το ΑΤ. 

..................................................... στις ..............................   

 

3. O/Η................................................................ του ..................................... που γεννήθηκε 

......................, κάτοικος .................................. οδός ......................................................  αριθ. ............., 

κάτοχος του υπ’ αριθ. ........................................ ΑΔΤ που εκδόθηκε από το ΑΤ. 

..................................................... στις ..............................   

 

4. O/Η................................................................ του ..................................... που γεννήθηκε 

......................, κάτοικος .................................. οδός ......................................................  αριθ. 

..................., κάτοχος του υπ’ αριθ. ........................................ ΑΔΤ που εκδόθηκε από το ΑΤ. 

..................................................... στις .............................. .  

 
Με ατομική μας ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(2)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, δηλώνουμε ότι: 
 

 με την υπ’ αριθ. ..................................................Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του  

Ληξίαρχου ........................................................ την ...................... μηνός.......................... έτους 

...................... ,απεβίωσε ο ..................................................................................... του 

......................................................... . 

 

 Ο ανωτέρω αποβιώσας σύμφωνα με τον υπ’ αριθ. .......................................... τίτλο Οριστικών 

Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης, ήταν κάτοχος:  
 

....................................δικαιωμάτων εκτατικών μοναδιαίας αξίας .................................... €,  

....................................δικαιωμάτων ειδικών μοναδιαίας αξίας ............................ ........... €, 

....................................δικαιωμάτων ειδικών μοναδιαίας αξίας ....................................... €, 

....................................δικαιωμάτων παύσης μοναδιαίας αξίας .............................................. €, 

 



  

 σύμφωνα με το υπ’ αριθ. ...............................κληρονομητήριο  
 

αποδοχή κληρονομιάς          Διαθήκη δημοσιευμένη          Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών  
 

αποδεχόμαστε ως κληρονομιά τα δικαιώματα Ενιαίας Ενίσχυσης τα οποία αναγνωρίζονται στον ανωτέρω τίτλο 
Οριστικών Δικαιωμάτων κατά την αναλογία εκάστου εξ’ ημών ως κατωτέρω: 

 

1. ο .......................................................... του ........................................     αποδέχεται 

 αριθμό εκτατικών ΔΕΕ…………… αξίας…………….  ,  αριθμό ΔΕΕ παύσης …………… αξίας……………. 

 αριθμό ειδικών ΔΕΕ………………  αξίας…………     και  αριθμό ειδικών ΔΕΕ ………… αξίας……………. 

2. ο .......................................................... του ........................................     αποδέχεται 

 αριθμό εκτατικών ΔΕΕ…………… αξίας…………….  ,  αριθμό ΔΕΕ παύσης …………… αξίας……………. 

 αριθμό ειδικών ΔΕΕ………………  αξίας…………     και  αριθμό ειδικών ΔΕΕ ………… αξίας……………. 

3. ο .......................................................... του ........................................     αποδέχεται 

 αριθμό εκτατικών ΔΕΕ…………… αξίας…………….  ,  αριθμό ΔΕΕ παύσης …………… αξίας……………. 

 αριθμό ειδικών ΔΕΕ………………  αξίας…………     και  αριθμό ειδικών ΔΕΕ ………… αξίας……………. 

4. ο .......................................................... του ........................................     αποδέχεται 

 αριθμό εκτατικών ΔΕΕ…………… αξίας…………….  ,  αριθμό ΔΕΕ παύσης …………… αξίας……………. 

 αριθμό ειδικών ΔΕΕ………………  αξίας…………     και  αριθμό ειδικών ΔΕΕ ………… αξίας……………. 

Η  παρούσα θα υποβληθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ  προκειμένου να πραγματοποιηθεί μεταβίβαση ΔΕΕ λόγω 
κληρονομιάς.  
 

Ο/Η Δηλών/ούσα 

 
 
1…………………………………………………  ………………    …………………….  ……………………………………      
  Ονοματεπώνυμο                                           Υπογραφή,            Ημερομηνία      Βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής 
 
 

2. …………………………………………………  ………………    …………………….  ……………………………………      
  Ονοματεπώνυμο                                           Υπογραφή,            Ημερομηνία      Βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής 
 

 
3. …………………………………………………  ………………    …………………….  ……………………………………      
  Ονοματεπώνυμο                                           Υπογραφή,            Ημερομηνία      Βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής 

 
 

4. …………………………………………………  ………………    …………………….  ……………………………………      
  Ονοματεπώνυμο                                           Υπογραφή,            Ημερομηνία      Βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής 

 
 
 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(3) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα 
ή την δηλούσα.   


