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1. Είσοδος στην Εφαρμογή
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο:
https:// apps.ika.gr/epistrofi1516/
Ο αιτών ανακατευθύνεται αυτόματα στην ιστοσελίδα του gov.gr για να
προχωρήσει σε πιστοποίηση μέσω του λογαριασμού TAXISnet που διαθέτει.

Στη συνέχεια, συμπληρώνει τους προσωπικούς του κωδικούς TaxisNet για να
γίνει η πιστοποίηση και επιλέγει «Είσοδος».

Ακολούθως θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει το σύστημα, ώστε να έχει
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πρόσβαση στα στοιχεία του που τηρούνται στην ΑΑΔΕ. Η εξουσιοδότηση
δίδεται με το πάτημα πάνω στο σχετικό πεδίο.

Ελέγχει αν το Α.Φ.Μ. που εμφανίζεται στη οθόνη είναι το σωστό (αν δηλαδή
ταυτίζεται με το Α.Φ.Μ. του χρήστη) και επιλέγει «Είσοδος»

Η είσοδος στην πλατφόρμα «Αναδρομικά Κληρονόμων» έχει ολοκληρωθεί.

2.
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Νέα Υποβολή
2.1Στοιχεία Αιτούντος

Μετά τη σύνδεση στην εφαρμογή, αν δεν υπάρχουν καταχωρημένες υποβολές,
εμφανίζεται η οθόνη των προσωπικών του δεδομένων στην οποία ο αιτών
καλείται να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του και να προσθέσει όσα λείπουν. Στην
εικόνα που ακολουθεί φαίνονται τα στοιχεία της καρτέλας του αιτούντος.

Πιο συγκεκριμένα:
 Επώνυμο – Προσυμπληρώνεται από τα στοιχεία που επιστρέφονται
από την ΑΑΔΕ και δεν τροποποιείται
 Όνομα – Προσυμπληρώνεται από τα στοιχεία που επιστρέφονται από
την ΑΑΔΕ και δεν τροποποιείται
 Πατρώνυμο – Προσυμπληρώνεται από τα στοιχεία που επιστρέφονται
από
την ΑΑΔΕ και δεν τροποποιείται
 ΑΦΜ – Προσυμπληρώνεται από τα στοιχεία που επιστρέφονται από
την ΑΑΔΕ και δεν τροποποιείται
 ΑΜΚΑ – Προσυμπληρώνεται από τα στοιχεία που επιστρέφονται από
την ΑΑΔΕ και δεν τροποποιείται
 Ημερομηνία Γέννησης – Προσυμπληρώνεται από τα στοιχεία που
επιστρέφονται από την ΑΑΔΕ και δεν τροποποιείται
 Στοιχεία Επικοινωνίας – Ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει όσα από τα
στοιχεία δεν έρχονται προ-συμπληρωμένα
o Διεύθυνση
o Δήμος
o ΤΚ
o Email
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o Κινητό Τηλέφωνο


Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού – Ο αιτών πρέπει να συμπληρώσει

την επιθυμητή Τράπεζα και τον αριθμό ΙΒΑΝ. Υπάρχει η δυνατότητα
επιλογής τράπεζας του εξωτερικού με συμπλήρωση του κατάλληλου
ΙΒΑΝ και του Bank Identification Number καθώς και την επισύναψη του
απαραίτητου δικαιολογητικού
o Τράπεζα
o IBAN
o Τράπεζα εξωτερικού (επιλογή check-box)
o BIC/SWIFT Τράπεζας Εξωτερικού
o ΙΒΑΝ τράπεζας εξωτερικού
o Διεύθυνση Τράπεζας Εξωτερικού
o Χώρα
o Αποδεικτικό
Δικαιούχου
Τραπεζικού
Λογαριασμού
Εξωτερικού
Όταν επιλεγεί η τράπεζα εξωτερικού έχουμε τη παρακάτω εικόνα.

Ο αιτών έχει το δικαίωμα στην αίτησή του να συμπεριλάβει και τα ανήλικα τέκνα
του, πιστοποιώντας τη σχέση συγγένειας συμπληρώνοντας τον ΑΜΚΑ τους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα ανήλικα τέκνα, τα οποία ελέγχονται με βάση
την ημερομηνία γεννήσεώς τους.

Πατώντας στη «Προσθήκη Τέκνου» εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη μέσα από την
οποία ο αιτών προσθέτει τα τέκνα του.
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Ο αιτών συμπληρώνει το ΑΜΚΑ του ανήλικου τέκνου που θα συμπεριλάβει στην
αίτησή του κι αφού γίνει ο απαραίτητος έλεγχος πιστοποίησης, καταχωρείται το
τέκνο. Αφού συμπληρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία, ο αιτών αποθηκεύει τις
καταχωρήσεις του προκειμένου να προχωρήσει στο επόμενο βήμα και πατάει
«Επόμενο».
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2.2. Στοιχεία θανόντος

Στη συνέχεια συμπληρώνει τον ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ του θανόντος, οι οποίοι ελέγχονται
από το σύστημα. Αν υπάρχει η συγκεκριμένη καταχώρηση τότε προχωράει στο επόμενο
βήμα, διαφορετικά εμφανίζεται μήνυμα λάθους και η ολοκλήρωση της αίτησης δεν
μπορεί να συνεχιστεί.

Αφού πιστοποιηθούν ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ του θανόντος, προχωράμε στο επόμενο
βήμα που είναι η δημιουργία της αίτησης προς υποβολή, πατώντας το
«Επόμενο».
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2.3 Υποβολή Δικαιολογητικών

Στον αιτών εμφανίζεται μια οθόνη όπου καλείται να επισυνάψει όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να μπορέσει να συνεχίσει με την υποβολή της
αίτησης. Αν έχει συμπεριλάβει και ανήλικα τέκνα στην αίτησή του, εμφανίζονται
κι αυτά στο σημείο αυτό, με την υποχρέωση του αιτούντος να επισυνάψει και για
τα ανήλικα τέκνα του τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιο συγκεκριμένα το
«Πιστοποιητικό Περί Μη Αποποίησης Κληρονομιάς». Αν υπάρχει αποποίηση της
κληρονομιάς δεν συνεχίζει η διαδικασία της αίτησης.
Στη συνέχεια, σε περίπτωση που δεν υπάρχει δημοσίευση, ο αιτών καλείται να
επισυνάψει το «Πιστοποιητικό Περί Μη Δημοσίευσης Διαθήκης». Σε αυτή τη
περίπτωση ο αιτών συνεχίζει επιλέγοντας «Επόμενο» και περνάει στο επόμενο
βήμα της υποβολής της αίτησης που είναι η συμπλήρωση των στοιχείων των
πλησιέστερων συγγενών. Σε περίπτωση που υπάρχει δημοσίευση διαθήκης, τότε
το επόμενο και τελευταίο βήμα της ολοκλήρωσης της υποβολής είναι η «Σύνοψη
Υποβολής», το οποίο θα εξετάσουμε σε επόμενη ενότητα.

2.4 Στοιχεία Πλησιέστερων συγγενών

Με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει δημοσίευση διαθήκης και ο αιτών έχει
επισυνάψει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο προηγούμενο βήμα, καλείται
σε αυτό το βήμα να συμπληρώσει τα στοιχεία των πλησιέστερων συγγενών που
θα έχουν δικαίωμα στη κληρονομιά. Αν δεν υπάρχουν τέκνα και σύζυγος εν ζωή,
τότε ο αιτών μπορεί να συμπληρώσει τα στοιχεία λοιπών συγγενών με δικαίωμα
στη κληρονομιά. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει συμπεριλάβει ανήλικα τέκνα στην
αίτησή του, η ενότητα με τους λοιπούς συγγενείς μένει απενεργοποιημένη και
δεν μπορεί να καταχωρήσει δεδομένα για αυτούς.
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Αφού καταχωρηθούν στοιχεία για πλησιέστερους συγγενείς, ο αιτών αποθηκεύει
τις καταχωρήσεις του και καλείται να επισυνάψει το απαραίτητο δικαιολογητικό
(«Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών) για τη συνέχεια της ολοκλήρωσης της
αίτησης, διαφορετικά δεν μπορεί να συνεχίσει στο επόμενο βήμα. Πατώντας
επόμενο μεταφέρεται στο επόμενο και τελευταίο στάδιο της υποβολής που είναι
η σύνοψη.

2.5 Σύνοψη Υποβολής

Είναι το τελευταίο στάδιο πριν την οριστική υποβολή της αίτησης. Ο αιτών βλέπει
μια συνοπτική εικόνα της αίτησής του και καλείται να πιστοποιήσει την
εγκυρότητα όλων όσων έχει υποβάλει στην αίτησή του, επιλέγοντας μια
υπεύθυνη ηλεκτρονική δήλωση του Ν1599/1986.
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Αν δεν επιλέξει την ηλεκτρονική δήλωση δεν μπορεί να προχωρήσει στην
ολοκλήρωση της οριστικής υποβολής του. Πατώντας την «Υποβολή» έχει οριστικά
πλέον υποβάλει την αίτησή του.

3. Πώς βλέπω τις υποβληθείσες αιτήσεις μου
Ο χρήστης επιλέγει από το μενού «Οι Υποβολές μου» και μεταφέρεται στην οθόνη
όπου εμφανίζεται μια συγκεντρωτική κατάσταση με όλες τις υποβληθείσες
αιτήσεις.

Για κάθε υποβληθείσα αίτηση εμφανίζονται τα στοιχεία της που περιλαμβάνουν:
το Κωδικό, την Ημερομηνία Υποβολής και τη Κατάσταση της αίτησης, τον ΑΦΜ,
τον ΑΜΚΑ, το Ονοματεπώνυμο του αιτούντος καθώς και τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ και
το Ονοματεπώνυμο του θανούντος.

Επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα φιλτραρίσματος των υποβληθεισών αιτήσεων
με βάση τα παρακάτω:
 ΑΦΜ Αιτούντος
 ΑΜΚΑ Αιτούντος
 Επώνυμο Αιτούντος
 Κατάσταση Αίτησης
Επιλέγοντας την «Νέα Υποβολή» μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία της
δημιουργίας νέας αίτησης.
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4. Επεξεργασία της αίτησής μου
Ο αιτών μπορεί μέσα από το μενού «Οι Υποβολές μου», όπως περιγράψαμε στη
προηγούμενη ενότητα, να δει μια λίστα με όλες τις αιτήσεις που έχει υποβάλει.
Πατώντας πάνω στο ενεργοποιημένο πεδίο με το Κωδικό της Υποβολής (μπλε
χρώμα), έχει τη δυνατότητα να δει μια ολοκληρωμένη εικόνα της αίτησής του με
όλα όσα συμπλήρωσε, ακριβώς όπως στη σύνοψη υποβολής και επιπλέον να την
επεξεργαστεί.

Αφού εμφανιστεί η οθόνη με τη συγκεντρωτική εικόνα της αίτησής του, ο αιτών
έχει τη δυνατότητα να επισυνάψει τυχόν δικαιολογητικά που δεν μπορούσε να
επισυνάψει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της υποβολής γιατί δεν τα είχε στη
διάθεσή του. Με αυτό το τρόπο ο αιτών μπορεί να υποβάλει προσωρινά την
αίτησή του χωρίς επισυναπτόμενα αρχεία, και μέσω αυτής της λειτουργίας, να
επανέλθει όταν θα τα έχει στη διάθεσή του, να τα επισυνάψει ηλεκτρονικά και να
υποβάλει οριστικά την αίτησή του.
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5.Έξοδος από την εφαρμογή (Αιτών)
Αφού τελειώσει με την υποβολή της αίτησης, ο αιτών μπορεί να αποσυνδεθεί
από την εφαρμογή μέσω του μενού «Ο Λογαριασμός μου» επιλέγοντας την
«Αποσύνδεση».
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