
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΘΑΝΑΤΩΝ 
 

-Που γίνεται η δήλωση θανάτου 
Η δήλωση θανάτου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στο Ληξιαρχείο του τόπου 
ταφής. 

 
-Πότε γίνεται η δήλωση θανάτου 

 θάνατος δηλώνεται εντός 24 ωρών από το γεγονός. Μετά το πέρας του 24ώρου 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του δηλούντος το θάνατο στην οποία αναφέρεται ότι «Ο 
θανών δεν ενταφιάστηκε έως την δήλωση του γεγονότος στο Ληξιαρχείο». Aν ο νεκρός έχει 
ενταφιασθεί, δηλώνεται µόνο µε δικαστική απόφαση.(υπ.αριθ. Γνωμ.Ν.Σ.Κ./132/2016) 

 
-Από ποιόν δηλώνεται ο θάνατος 

          Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, κάθε τρίτος που    
           παραβρέθηκε στο θάνατο , το Γραφείο Τελετών που αναλαµβάνει την εκφορά του νεκρού, ή ο  
           υπάλληλος του γραφείου αυτού (ειδικά εξουσιοδοτηµένος). 
 

-Τι δικαιολογητικά* απαιτούνται για τη δήλωση θανάτου 
 Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόµιµα θεωρηµένο για το γνήσιο της υπογραφής του 
Ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο. Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι πλήρως συµπληρωµένο 
και όλα τα πεδία του θεωρούνται προαπαιτούµενα. 
 Αστυνοµική ταυτότητα του δηλούντος το γεγονός.  
 Η Αστυνοµική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης (σε περίπτωση κατοίκου 3ης 
χώρας , διαβατήριο) ή βεβαίωση απώλειας αυτής από αρµόδιο Αστυνοµικό Τµήµα. 
• Σε περίπτωση που ο ενταφιασµός γίνει σε κοιµητήρια εκτός ορίων του .Ληξιαρχείου 

και εφόσον ο θάνατος συνέβη στα όρια του Ληξιαρχείου, απαιτείται βεβαίωση από 
τον Δήµο ενταφιασµού ότι γίνεται αποδεκτός ή υπεύθυνη δήλωση του δηλούντος το 
θάνατο. 

 
**Σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 850/76 ως ειδικότερες  του Ν. 4250/2014,στο Ληξιαρχείο 
απαιτούνται πρωτότυπα έγγραφα και όχι αντίγραφα . 
 
Περίπτωση αποτέφρωσης. 
 
Σύμφωνα με τον Ν.4277/2014,για την αποτέφρωση των νεκρών συντάσσεται Ληξιαρχική 
πράξη θανάτου,εντός εξήντα (60) ωρών από το θάνατο με την προσκόμιση πέρα των 
προαναφερόμενων δικαιολογητικών τα εξής: 

 Δήλωση θανόντος ότι επιθυμούσε την αποτέφρωση της σωρού του , ή υπεύθυνη δήλωση 
συζύγου ή συμβίου ή συγγενών Α΄και Β΄βαθμού με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής τους. 

 Πιστοποιητικό ιατροδικαστή ότι διενεργήθηκε  νεκροψία και έχουν αφαιρεθεί τυχόν 
ακατάλληλα  ιατροτεχνική μέρη. 

 Υπεύθυνη δήλωση των οικίων για τον τόπο και τον τρόπο  διάθεσης της τέφρας. 


