
 
Λθξ. πράξθ κανάτου…………………….. Τόμοσ……………… Ζτοσ 20…  

 (Αναγράφεται από το Λθξίαρχο) 
 
 
 

 
 
 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΘΑΝΑΣΟΤ 
(Εκδίδεται για τθ διλωςθ του κανάτου, κατά το άρκρο 32 του Ν.344/1976) 

 
 
 
 

Ο υπογεγραμμζνοσ Ιατρόσ ……………………………………………………βεβαιώνω ότι ςιμερα ςτισ ……………του 

μινα………………………. του ζτουσ …….. θμζρα ……………….. και ώρα …………… πζκανε ςτο Νοςοκομείο, Κλινικι ι 

κατοικία………………………………………. οδόσ ……………………………………..αρ……. του Διμου……………………………………… 

τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ ………………………….. τθσ Δθμοτικισ/Τοπικισ Κοινότθτασ ……………………………… του Νομοφ 

…………………………………………………. ο κατωτζρω αναφερόμενοσ: 

1.  Επώνυμο ………………………………………………………. Όνομα …………………………………………………………………………………… 

2. Επώνυμο  πατζρα………..………..………………………. Όνομα πατζρα………………………………………………………………………. 

3. Επώνυμο μθτζρασ …………………………………………. Όνομα μθτζρασ …………………………………………..…………… 

4.  Φφλο (άρρεν ι κιλυ)……….........Α.Φ.Μ………………………………………… ΑΜΚΑ……………………………………………………. 

5.  Στοιχεία Ταυτότθτασ:   Είδοσ …………………………………αρικμ………………………… Ημερ. ζκδοςθσ …………………………. 

6.  Φορείσ αςφάλιςθσ/ςυνταξιοδότθςθσ: 1…………………………………. 2………………………………… 3……………………………… 

7.  Χρονολογία γεννιςεωσ του κανόντα: Ημζρα του μινα………… Μινασ………………….. Ζτοσ……………………………… 

8.  Τόποσ γεννιςεωσ του κανόντα: Διμοσ ι Δθμ. Ενότθτα……………………………….………................ Δθμοτικι/Τοπικι 

Κοινότθτα……………………………….. Οικιςμόσ……………………………. Νομόσ……..…………………………………………………….. 

Πόλθ  Εξωτερικοφ…………..……………….….. Χώρα  Εξωτερικοφ………………………………………………………………………….... 

9.   Επάγγελμα (είδοσ εργαςίασ)……………………………………………… Θριςκευμα …………………….Δόγμα ….………………… 

10. Επίπεδο εκπαίδευςθσ…….……………………………………………………………………..Ικαγζνεια………………………………………… 

11. Μόνιμθ κατοικία του κανόντα: οδόσ ………………………………αρ…..ΤΚ….    Δθμ./Τοπ. Κοινότθτα …….……..……………  

      Διμοσ ι Δθμ. Ενότθτα………………………………… Νομόσ ………………………….ι Χώρα του εξωτερικοφ……….…………….. 

12. Δθμότθσ Διμου ι Δθμ. Ενότθτασ …………………………Νομοφ ………………………Αρικμ. Δθμοτολογίου……….…………. 

13. Οικογενειακι κατάςταςθ του κανόντα: (άγαμοσ, ζγγαμοσ, χιροσ/ χιρα, διαηευγμζνοσ /διαηευγμζνθ)................... 

14. Όνομα του ι τθσ ςυηφγου………………………………………………. Επώνυμο ………………………………………………………………. 

15. Ηλικία επιηώντοσ ι επιηώςθσ ςυηφγου…………………………………. 

16. Για τα κανόντα βρζφθ θλικίασ κάτω του ενόσ ζτουσ:  

 

       Εντόσ γάμου             εκτόσ γάμου                       

θλικίασ:   

             Γεννθμζνο εντόσ ςυμφώνου     

           ςυμβίωςθσ  

  

17. Μζροσ όπου ακριβώσ ςυνζβθ ο κάνατοσ: (Ιδιωτ. κατοικία, Νοςοκομείο ι Μαιευτιριο, Κδρυμα  ομαδικισ 

ςυνοίκθςθσ, άλλο μζροσ)……………….……………………………………………………………………………………………………………….. 

18. Στοιχεία Ενταφιαςμοφ: Τόποσ……………………………………….. Ημ/νία Ταφισ ………………………………… Ώρα……………. 

19. Ο πιςτοποιών ιατρόσ είναι ο κεράπων ι άλλοσ ιατρόσ:………………………………………………………………………………….. 

 
 

Ο κάνατοσ  δθλώνεται ςτο Λθξιαρχείο εντόσ εικοςιτεςςάρων (24) ωρών από τθν επζλευςι του. 
(Άρκρο 32. Παραγρ. 1Ν. 344/1976 

Κάτω του ενόσ ζτουσ Κάτω των 24 ωρών 

Μινεσ Ημζρεσ Ώρεσ Λεπτά 

 

 



 

20. Αιτία κανάτου (ςωματικι) 

 

Ι 

Νόςοσ ι νοςθρι κατάςταςθ που προκάλεςε κατευκείαν το 

κάνατο (1) 
 

Προθγθκείςεσ αιτίεσ 
 

Οι τυχόν νοςθρζσ καταςτάςεισ, που ςυντζλεςαν ςτθν 

εμφάνιςθ τθσ ανωτζρω αιτίασ. Να αναφζρετε τελευταία τθν 

υποκείμενθ (αρχικι αιτία) 

 

ΙΙ 

Άλλεσ ςθμαντικζσ πακολογικζσ καταςτάςεισ που ςυνζβαλαν 

ςτθν επζλευςθ του κανάτου αλλά δεν ςχετίηονται με το 

νόςθμα ι τθ νοςθρι κατάςταςθ, που προκάλεςε το κάνατο 

 

21. Επί βίαιου κανάτου: 

Είδοσ αυτοφ: Ατφχθμα          Αυτοκτονία         Ανκρωποκτονία  

 

 

 

ΗΜ.:(1) Δεν πρόκειται για τον τρόπο του κανάτου, π.χ. καρδιακι ανεπάρκεια, ςυγκοπι, 
εξάντλθςθ κλπ. αλλά  για τθν νόςο, τθν κάκωςθ ι τθν επιπλοκι που προκάλεςε το κάνατο 

 

                     Διάρκεια νόςου, κατά προςζγγιςθ, από 

τθν εκδιλωςι τθσ μζχρι το κάνατο 

…………………………………………………………….. 

 

α)…………………………….............................. 
που οφείλεται  ςε (απότοκοσ) 

 

β) …………………………….............................. 
που οφείλεται  ςε (απότοκοσ) 

 

γ)……………………………………………………………. 

 

                                      

 

…………………………………………………………… 

                        …………………………………………………………… 

 

 

Εξωτερικι αιτία αυτοφ: δθλ. μζςο ι 

τρόποσ με τον οποίο προκλικθκε ο 

κάνατοσ. (Η ςωματικι βλάβθ κα 

περιλθφκεί ςτο Ι και ΙΙ) 

…………………………………………………………… 

 

 
…………………………………………………………20… 

                                                                     (Ημερομθνία) 

 
 
 

Ο παρζχων  ςτον ιατρό τισ λοιπζσ πλθροφορίεσ για τον 
κανόντα πλθν τθσ αιτίασ  του κανάτου 

(υπογραφι) 

 
 
 

Ονομ/μο………………………………………………………………….. 
Δ/νςθ  κατοικίασ: Οδόσ ……………………………..……αρ…… 
………………………………………………………………………………... 
                               (Διμοσ ι Δθμ. Ενότθτα – Νομόσ) 

 

 
 
 

   Ο Πιςτοποιών Ιατρόσ 
    (υπογραφι & ςφραγίδα) 

 
 
 
 

Ονομ/μο…………………………………………………………………………………. 
Αρικ. τθλεφώνου……………………………………………………………………. 
Δ/νςθ  κατοικίασ: Οδόσ ……………………………..……αρ……..ΤΚ………. 
……………………………………………………………………………………………….. 

               (Διμοσ ι Δθμ. Ενότθτα – Νομόσ) 

 
 
 
 

Επικυρώνεται το γνιςιο τθσ υπογραφισ του                   
πιςτοποιοφντοσ γιατροφ 

 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

(υπογραφι & ςφραγίδα) 
 

 

Επώνυμο ………………………………………… Όνομα ……………………….. 
 

 
 


