
ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΘΑΝΑΣΟΤ 

Οι οδθγίεσ απευκφνονται ςτουσ ιατροφσ ι ιατροδικαςτζσ που ανάλογα με τθν περίπτωςθ ςυμπλθρϊνουν τα 

«Ιατρικά Πιςτοποιθτικά Θανάτου». Η επιδθμιολογικι αξία των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο 

Πιςτοποιθτικό ανάγουν τθν ορκι και ακριβι  ςυμπλιρωςι του ςε κακικον του ιατροφ προσ το κοινωνικό 

ςφνολο. Για τθ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων του Πιςτοποιθτικοφ, οι πλθροφορίεσ ςυγκεντρϊνονται από τον 

ιατρό, από το δελτίο ταυτότθτασ του κανόντοσ κακϊσ και από τουσ οικείουσ του. Ο ιατρόσ κα πρζπει να ηθτιςει 

το «Ιατρικό Πιςτοποιθτικό Θανάτου» να υπογραφεί και από εκείνον που ζδωςε τισ λοιπζσ για τον κανόντα 

πλθροφορίεσ, πλθν τθσ αιτίασ κανάτου. Κατά τθ ςυμπλιρωςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, πρζπει να λθφκοφν 

υπόψθ οι ακόλουκεσ ειδικότερεσ οδθγίεσ: 

Ερώτημα 1. Αναγράφονται ευκρινϊσ και ολογράφωσ το επϊνυμο και το όνομα του κανόντα.  

Ερωτήματα 7, 8, 12. Για τον τόπο γζννθςθσ του κανόντα και τον τόπο μόνιμθσ κατοικίασ του, κα 

αναγράφονται το Τοπικό Διαμζριςμα, ο Διμοσ ι θ Δθμοτικι Κοινότθτα και ο Νομόσ. Η χρονολογία γζννθςθσ 

αναγράφεται πλιρωσ (π.χ. 15 Μαΐου 1929). Μόνο εφόςον είναι άγνωςτθ θ θμζρα, αναγράφεται το ζτοσ και ο 

μινασ. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, όταν δεν μπορεί να εξακριβωκεί ο μινασ, αναγράφεται μόνο το ζτοσ 

γζννθςθσ.  

Ερώτημα 13. Τα ςτοιχεία αυτά προκφπτουν από το δελτίο αςτυνομικισ ταυτότθτασ, εκτόσ αν το μεταξφ,  

ζχουν επζλκει αλλαγζσ, π.χ. μεταδθμότευςθ. 

Ερωτήματα 4, 9, 10, 11. Αναγράφονται επίςθσ, το φφλο, θ ικαγζνεια και το κριςκευμα (Χριςτιανόσ, 

Μουςουλμάνοσ, Βουδιςτισ κλπ.). Για τουσ Χριςτιανοφσ αναγράφεται και το δόγμα: Ορκόδοξοσ, Κακολικόσ κλπ.  

Το επάγγελμα του κανόντα, δθλαδι θ απαςχόλθςθ και το είδοσ τθσ ατομικισ εργαςίασ, πρζπει να 

αναγράφεται ευκρινϊσ και ακριβϊσ. Θα αποφεφγονται οι γενικότθτεσ, όπωσ ιδιωτικόσ υπάλλθλοσ, εργάτθσ, 

ζμποροσ, τεχνίτθσ, ναυτικόσ κλπ. και κα αναγράφεται θ ειδικότθτα τθσ απαςχόλθςθσ και το είδοσ τθσ ατομικισ 

εργαςίασ. Για παράδειγμα δε κα αναγράφεται απλϊσ ζμποροσ, υπάλλθλοσ ι τεχνίτθσ αλλά ζμποροσ ανδρικϊν 

υφαςμάτων, πλανόδιοσ πωλθτισ λαχανικϊν, βοθκόσ λογιςτι, ταμίασ, υποδθματοποιόσ κλπ. 

Για τουσ θλικιωμζνουσ που δεν αςκοφςαν (πριν τον κάνατό τουσ) κανζνα επάγγελμα, λόγω θλικίασ, κα 

αναγράφεται επιπλζον το προθγοφμενο επάγγελμά τουσ, ωσ εξισ: πρϊθν ράπτθσ ανδρικϊν ενδυμάτων, πρϊθν 

δακτυλογράφοσ κλπ. Σε περιπτϊςεισ άςκθςθσ  περιςςότερων επαγγελμάτων κατά διάφορεσ περιόδουσ, 

προτιμάται το επάγγελμα το οποίο αςκικθκε από τον κανόντα, κατά το μεγαλφτερο μζροσ τθσ εργάςιμθσ ηωισ 

του. Για πρόςωπα που δεν άςκθςαν επάγγελμα κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ, αναγράφεται: «άνευ 

επαγγζλματοσ». 

Στθν εκπαίδευςθ αναγράφεται το επίπεδο μόρφωςθσ, π.χ.: αναλφάβθτοσ/θ, απολυτιριο δθμοτικοφ, 

απολυτιριο τριτάξιου γυμναςίου,  απολυτιριο λυκείου ι ιςότιμου, πτυχίο μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 

πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ-μεταπτυχιακό, διδακτορικό. 

Ερωτήματα 2, 3, 14, 16. Αναγράφεται επίςθσ, το όνομα του πατζρα και τθσ μθτζρασ. Η οικογενειακι 

κατάςταςθ του κανόντα αναγράφεται ςφμφωνα με τισ ενδείξεισ του εντφπου αυτοφ. Στθν περίπτωςθ κανάτου 

εγγάμου, αναγράφεται και θ θλικία του επιηϊντοσ ι τθσ επιηϊςθσ ςυηφγου.  

Ερώτημα 17 Κάκε βρζφοσ που γεννικθκε ηωντανό πρζπει να καταγράφεται και να υπολογίηεται ωσ 

ηωντανό, χωρίσ να υπολογίηεται θ περίοδοσ κυοφορίασ και ανεξάρτθτα αν αυτό ηει ι όχι κατά τον χρόνο τθσ 

καταγραφισ. Αν πεκάνει ςε οποιοδιποτε χρόνο μετά τθ γζννθςθ, κα υπολογιςτεί και κα καταγραφεί ωσ 

κάνατοσ. Επομζνωσ, κατά τθ διλωςθ από τα νοςοκομεία και τισ κλινικζσ των γεννθκζντων ηωντανϊν και ςτθ 

ςυνζχεια των κανόντων ςε χρονικό διάςτθμα πολφ ςφντομο μετά τον τοκετό, κα προςκομίηεται από τουσ 

αρμόδιουσ των κλινικϊν και νοςοκομείων ςτο οικείο Λθξιαρχείο τόςο «Διλωςθ τθσ γζννθςθσ», όςο και το 

«Ιατρικό Πιςτοποιθτικό Θανάτου». 

 Για το κανόν βρζφοσ θλικίασ κάτω του ενόσ ζτουσ αναγράφεται αν αυτό ιταν γεννθμζνο εντόσ ι εκτόσ 

γάμου, εντόσ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ κακϊσ και αν γεννικθκε νεκρό. Για το γεννθμζνο ηωντανό αναγράφεται θ 

θλικία του ςε μινεσ και θμζρεσ ενϊ για το κανόν εντόσ 24 ωρϊν από τθ γζννθςθ του βρζφοσ θ θλικία 

προςδιορίηεται  ςε ϊρεσ και λεπτά. Επίςθσ δθλϊνονται το βάροσ γζννθςθσ ςε γραμμάρια, οι εβδομάδεσ κφθςθσ 

κακϊσ και θ θλικία και το ΑΜΚΑ τθσ μθτζρασ. 

Ερώτημα 18. Το μζροσ όπου ακριβϊσ ςυνζβθ ο κάνατοσ διακρίνεται ειδικότερα ωσ εξισ: ιδιωτικι κατοικία, 

νοςοκομείο ι μαιευτιριο, άλλο ίδρυμα ομαδικισ ςυνοίκθςθσ και τζλοσ, άλλο μζροσ εκτόσ των ανωτζρω. 

Ιδρφματα ομαδικισ ςυνοίκθςθσ είναι τα ξενοδοχεία, οικοτροφεία, βρεφοκομεία, γθροκομεία, άςυλα, 

μοναςτιρια, ςτρατϊνεσ, φρενοκομεία κλπ. 

Ερώτημα 20. Αναγράφεται αν ο πιςτοποιϊν ιατρόσ είναι ο κεράπων, άλλοσ ιατρόσ ι ιατροδικαςτισ, αν δεν 

υπάρχει πιςτοποίθςθ ι αν ζχει πιςτοποιθκεί από άλλθ αρχι.  



        Ερώτημα 21. Το ερϊτθμα τθσ αιτίασ κανάτου ζχει ςυνταχκεί κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να διευκολφνεται θ 

επιλογι τθσ υποκείμενθσ αιτίασ κανάτου και περιλαμβάνει δφο μζρθ:  

         Στο πρϊτο μζροσ (Ι) ςτθ γραμμι (α), που κα πρζπει να είναι πάντοτε ςυμπλθρωμζνθ, δθλϊνεται θ τελικι 

(άμεςθ) αιτία κανάτου, δθλαδι θ αςκζνεια ι επιπλοκι που οδιγθςε απευκείασ ςτο κάνατο. Πρόκειται για τθν 

τελικι νόςο ι νοςθρι κατάςταςθ που εμφανίςτθκε αμζςωσ πριν το γεγονόσ του κανάτου. Στισ γραμμζσ (β) και 

(γ) του πρϊτου μζρουσ περιγράφονται (εφόςον υπάρχουν) οι διαδοχικζσ προθγθκείςεσ αιτίεσ που οδιγθςαν 

ςτθν τελικι αιτία κανάτου τθσ γραμμισ (α). Η νοςθρι κατάςταςθ που δθλϊνεται ςτθ γραμμι (α) πρζπει λογικά 

να ζχει προκλθκεί από τθν κατάςταςθ που γράφεται ςτθ γραμμι (β) και θ (β) από τθ (γ). Ζτςι, θ νοςθρι 

κατάςταςθ που δθλϊνεται ςτθν τελευταία χρθςιμοποιοφμενθ γραμμι του μζρουσ (Ι) του ερωτιματοσ 21 

ςυνιςτά τθν υποκείμενθ αιτία κανάτου, δθλαδι το νόςθμα ι τον τραυματιςμό που προκάλεςε τθν ζναρξθ τθσ 

ακολουκίασ των νοςθρϊν καταςτάςεων, τα οποία οδιγθςαν ςτο κάνατο. Επί βίαιου θανάτου, ςε αυτό το 

ερϊτθμα κα αναγράφεται ο τραυματιςμόσ ι θ δθλθτθρίαςθ που προκλικθκε από τθν εξωτερικι αιτία που 

οδιγθςε  ςτο κάνατο (π.χ. κάκωςθ εγκεφάλου) ενϊ θ εξωτερικι αιτία κανάτου πρζπει απαραίτθτα να 

δθλϊνεται ςτο ερϊτθμα 22.   

Στο δεφτερο μζροσ (ΙΙ) αναγράφονται από τον ιατρό οι τυχόν άλλεσ πακολογικζσ εκδθλϊςεισ, οι οποίεσ, αν 

και άςχετεσ με τθν αςκζνεια, επθρζαςαν δυςμενϊσ τθν εξζλιξι τθσ.  

         Συνίςταται θ πλιρθσ και ευανάγνωςτθ αναγραφι τθσ αιτίασ κανάτου και θ αποφυγι τθσ χριςθσ 

ςυντομογραφιϊν ιατρικϊν όρων. Να μθν παραλείπεται θ αναφορά του χρονικοφ διαςτιματοσ μεταξφ τθσ 

ζναρξθσ τθσ κάκε νοςθρισ κατάςταςθσ και του κανάτου (π.χ. ϊρεσ, μζρεσ, μινεσ, ζτθ). Επίςθσ να αποφεφγεται θ 

αναγραφι μθχανιςμϊν ι τρόπων κανάτου (π.χ. Καρδιακι ανακοπι, αναπνευςτικι ανακοπι, θλεκτρομθχανικόσ 

διαχωριςμόσ, αςφυξία κτλ.) και θ χριςθ των όρων «γιρασ», «γθρατειά», «καταβολι», «καχεξία», κακϊσ δεν 

παρζχουν κάποια χριςιμθ επιδθμιολογικι πλθροφορία. Όπου δθλϊνεται ωσ αιτία κανάτου θ ανεπάρκεια 

κάποιου ηωτικοφ οργάνου (πχ καρδιακι ανεπάρκεια, νεφρικι ανεπάρκεια), κα πρζπει να αναγράφονται επίςθσ 

ςτισ επόμενεσ γραμμζσ και οι αιτίεσ που τθν προκάλεςαν. Τα νεοπλάςματα να διακρίνονται ςε κακοικθ, 

καλοικθ και με αβζβαιθ ςυμπεριφορά. Ειδικι αναφορά να γίνεται ςε περιπτϊςεισ ςυγγενϊν ανωμαλιϊν 

ανεξαρτιτωσ θλικίασ κακϊσ και ςε κανάτουσ γυναικϊν από επιπλοκζσ τθσ κφθςθσ, του τοκετοφ και τθσ λοχείασ.  

         Ερώτημα 22. Επί βίαιου κανάτου αναγράφεται το είδοσ του (ατφχθμα, τροχαίο, αυτοκτονία ι 

ανκρωποκτονία) και με λεπτομζρεια θ εξωτερικι αιτία (π.χ. τυχαίοσ πνιγμόσ ςτθ κάλαςςα, πτϊςθ εξ ιδίου 

φψουσ, καταπλάκωςθ από τρακτζρ, απανκράκωςθ κατόπιν εκριξεωσ ςε εργοςτάςιο, αςφυξία από κερμαντικά 

μζςα, ςκόπιμθ πτϊςθ από μπαλκόνι οικίασ, αυτοπυροβολιςμόσ, ξυλοδαρμόσ κλπ.) που προκάλεςε το βίαιο 

κάνατο (ςωματικζσ κακϊςεισ) ενϊ κα πρζπει να αναφζρεται και ο τόποσ κανάτου, εφόςον είναι γνωςτόσ. 

Ειδικά, για τα τροχαία δυςτυχιματα πρζπει να αναγράφεται το είδοσ του τροχοφόρου (αυτοκίνθτο, 

μοτοςικλζτα, λεωφορείο κλπ.) και να περιγράφεται ο τρόποσ κατά τον οποίο ςυνζβθ το ατφχθμα (π.χ. οδθγόσ 

αυτοκινιτου που ςυγκροφςτθκε με φορτθγό). Ειδικι μνεία να γίνεται και ςτα εργατικά δυςτυχιματα. Επιπλζον, 

να αναφζρεται αν  θ αιτία κανάτου προζκυψε από επιπλοκι ι από ατφχθμα κατά τθ διάρκεια χειρουργικισ 

επζμβαςθσ ι άλλθσ ιατρικισ πράξθσ ι κεραπείασ με πλθροφόρθςθ για τθ νοςθρι κατάςταςθ που 

αντιμετωπιηόταν, τθν ιατρικι πράξθ που διενεργικθκε και το είδοσ τθσ επιπλοκισ ι του ατυχιματοσ που 

ςυνζβθ. Στισ περιπτϊςεισ που κάποιοσ ζχει τραυματιςτεί και αποβιϊνει λόγω των ςυνεπειϊν του τραυματιςμοφ 

μετά από μεγάλο χρονικό διάςτθμα, το τραφμα και θ εξωτερικι αιτία που το προκάλεςε πρζπει να αναφζρονται 

ςτο πιςτοποιθτικό ωσ μζροσ τθσ ακολουκίασ των αιτιϊν κανάτου. 

Τζλοσ, ςτισ περιπτϊςεισ μεταφοράσ νεκροφ, πρζπει να δίνεται προςοχι από τουσ ιατροφσ, τα Νοςοκομεία και τα 

Λθξιαρχεία, ϊςτε να αποκλείεται θ διπλι καταχϊριςθ του ίδιου κανάτου ςτα λθξιαρχικά βιβλία. Αυτό μπορεί να 

ςυμβεί για τουσ κανόντεσ ςε νοςοκομεία πόλεων, των οποίων ο νεκρόσ μεταφζρεται για ταφι ςε χωριό, όπου 

ιταν θ μόνιμθ κατοικία του. Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, ο κάνατοσ δεν πρζπει να καταχωρείται και ςτο Λθξιαρχείο 

τθσ πόλθσ, φςτερα από διλωςθ των νοςοκομείων και ςτο Λθξιαρχείο του Διμου ι τθσ Κοινότθτασ όπου γίνεται 

θ ταφι του νεκροφ. Πρζπει να λαμβάνεται ειδικι φροντίδα, ϊςτε μια τζτοια διπλι καταγραφι των κανάτων να 

αποφεφγεται ςυςτθματικά και να δθλϊνεται ο κάνατοσ μόνο ςτο Λθξιαρχείο του τόπου όπου ςυνζβθ ι μόνο 

ςτο Λθξιαρχείο του τόπου ταφισ. 

Για το γνήςιο τησ υπογραφήσ: 

Αν ο πιςτοποιϊν  το κάνατο ιατρόσ είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτθν περιφζρεια Ειδικοφ Λθξιαρχείου, το γνιςιο 

τθσ υπογραφισ του επικυρϊνεται από το Διευκυντι του Νοςθλευτικοφ Ιδρφματοσ, όπου ςυνζβθ ο κάνατοσ ι 

τθσ οικείασ αςτυνομικισ αρχισ τθσ κατοικίασ του ιατροφ ι του τόπου άςκθςθσ του επαγγζλματόσ του, ι του 

Ιατρικοφ Συλλόγου του οποίου είναι μζλοσ. 


