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   E. ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (η οποία δεν συμπεριλαμβάνει μετοχές) 
  Περιπτώσεις εξ αδιαθέτου διαδοχής 

 
1. Σχετική Αίτηση για μεταβίβαση αξιών λόγω κληρονομικής διαδοχής. Η αίτηση θα πρέπει να 

περιλαμβάνει α) τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος, β) πλήρη στοιχεία του αποβιώσαντος στο 
Σ.Α.Τ. (μερίδα & λογαριασμός αξιών), καθώς και Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ. (έντυπο 1). 

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

3. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης του αποβιώσαντα. (Ειρηνοδικείο/ 
Πρωτοδικείο-Τμήμα Διαθηκών). 

4. Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης του κληρονομικού δικαιώματος (Πρωτοδικείο).  
5. Πιστοποιητικό του αρ. 105 του Ν.Δ.118/1973.  Είναι πιστοποιητικό οικείας Εφορίας περί 

υποβολής δηλώσεως φόρου κληρονομιάς που να αναφέρει με ακρίβεια τις κληρονομούμενες 
μετοχές και ότι έχει καταβληθεί ο τυχόν καταλογισθείς φόρος κληρονομιάς. (Η οικεία 
εφορία πιθανόν να χρειαστεί μία βεβαίωση της ΤΙΜΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ της ΜΕΤΟΧΗΣ της 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., μία ημέρα προ του θανάτου. Αυτή εκδίδεται από το Πρωτόκολλο 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στα τηλέφωνα: 210/3366622 ή 3366726).  

6. Εκτύπωση των Ατομικών μερίδων στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του θανόντα και κάθε 
κληρονόμου ξεχωριστά. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των κληρονόμων για την 
εκχώρηση τυχόν αδιανέμητου υπολοίπου*, απαιτείται Μερίδα Συγκύριων. 

 
*σε περίπτωση που υπάρχει αδιανέμητο υπόλοιπο μεταξύ των κληρονόμων προσκόμιση κοινής 
αίτησης των νομίμων κληρονόμων στην οποία να αναφέρεται σε ποια μερίδα από τους 
κληρονόμους επιθυμούν τη μεταβίβαση του αδιανέμητου υπόλοιπου. Απαιτείται το γνήσιο της 
υπογραφής όλων των αιτούντων από ΚΕΠ ή Αστυνομία (έντυπο 2).  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα. Συγκεκριμένα, για τα 
πιστοποιητικά υπ' αριθμ. 5, 6 και 7, η προσκόμισή τους στην Εταιρεία θα πρέπει να γίνεται μέσα σε 
διάστημα 3 (τριών) μηνών από την ημερομηνία που εκδόθηκαν από το Ειρηνοδικείο / Πρωτοδικείο. 
Επίσης, στην περίπτωση που ο θάνατος του μετόχου έχει επέλθει πριν την 1η Μαρτίου 2013, 
σημειώνεται ότι εκτός από τα πιστοποιητικά του Ειρηνοδικείου απαιτείται να προσκομισθούν και 
τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από το Πρωτοδικείο.  
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