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ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΩΝ 

 

-------- 

 Στ.... ......................., σήμερα στις ............................. 

............... του έτους δύο χιλιάδες δέκα         (201     ), ημέ-

ρα ............................, στο γραφείο μου που βρίσκεται στ… 

................................................................ σε εμένα τον/την 

συμβολαιογράφο ..............................................................., 

εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 

 Αφενός: ................................................................, ο 

οποίος μου δήλωσε ότι παρίσταται στην παρούσα μετά 

του πληρεξουσίου δικηγόρου του ........................................ 

.............................................................................................. 

 Αφετέρου: ..............................................................., 

η οποία μου δήλωσε ότι παρίσταται στην παρούσα μετά 

του πληρεξουσίου δικηγόρου της ........................................ 

.............................................................................................. 

ή 

 Αφενός: Ο ............................................., δικηγόρος 

............., ο οποίος μου δήλωσε ότι ενεργεί στην παρούσα 

ως πληρεξούσιος του ........................................., δυνάμει 

του υπ’ αριθμόν ................... ειδικού πληρεξουσίου τ... 

συμβολαιογράφου ……………………………......, επικυρω-

μένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα 

και το οποίο σύμφωνα με ρητή υπεύθυνη δήλωση αυτού 

δεν έχει ανακληθεί για οποιονδήποτε λόγο και αιτία μέχρι 
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σήμερα. 

 Αφετέρου: Ο ............................................., δικηγό-

ρος ............., ο οποίος μου δήλωσε ότι ενεργεί στην πα-

ρούσα ως πληρεξούσιος του .......................................... 

δυνάμει του υπ’ αριθμόν ................... ειδικού πληρεξουσί-

ου τ... συμβολαιογράφου ……………………………......, 

επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην 

παρούσα και το οποίο σύμφωνα με ρητή υπεύθυνη δήλω-

ση αυτού δεν έχει ανακληθεί για οποιονδήποτε λόγο και 

αιτία μέχρι σήμερα. 

(Σε περίπτωση που ένας εκ των συμβαλλομένων είναι 

αλλοδαπός και δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, 

εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί διερμηνείας) 

 Στην συνέχεια οι συμβαλλόμενοι ............................. 

……………….., ζήτησαν τη σύνταξη της παρούσας πρά-

ξεως, με την οποία δήλωσαν τα εξής: 

Οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται, στις ………. 

τέλεσαν (α) θρησκευτικό γάμο κατά το Δόγμα της Ανατο-

λικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στον Ιερό Ναό ………., (β) 

πολιτικό γάμο στο Δημοτικό Κατάστημα ….... ενώπιον 

του Δημάρχου του ή (γ) πολιτικό γάμο στο Δημοτικό Κα-

τάστημα ….... ενώπιον του Δημάρχου του, ο οποίος στη 

συνέχεια ιερολογήθηκε στις ........... κατά το Δόγμα της 

Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στον Ιερό Ναό 

………., όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην 

παρούσα υπ’ αριθμόν ………… πράξη γάμου του Λη-

ξιάρχου του Δήμου ……………. 

Από τον γάμο τους οι ανωτέρω απέκτησαν ..... 

παιδιά: α) τ.... που γεννήθηκε .... και β) τ.. που γεννήθηκε 
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....., όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στην πα-

ρούσα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το ο-

ποίο εκδόθηκε από το Δήμο ……… Στη συνέχεια οι ανω-

τέρω συμφώνησαν από κοινού να λύσουν τον γάμο τους 

συναινετικά κατ’ εφαρμογήν των άρθρων 1438 και 1441 

Α.Κ. όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τις 

διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4509/2017. Στις ......... 

συνήψαν έγγραφη συμφωνία για την λύση του γάμου 

τους παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, η 

οποία υπογράφτηκε από αυτούς και τους πληρεξουσίους 

δικηγόρους τους (ή μόνο από τους πληρεξουσίους δικη-

γόρους τους, στους οποίους έχει χορηγηθεί ειδικό πληρε-

ξούσιο του οποίου γίνεται χρήση εντός μηνός από την 

υπογραφή του), εμφανισθέντων στο Γραμματέα του Ει-

ρηνοδικείου, ο οποίος στις ……. θεώρησε το γνήσιο της 

υπογραφής τους, και την οποία συμφωνία μου υπέβαλαν 

και προσαρτάται στην παρούσα. Στην προαναφερθείσα 

συμφωνία για τη συναινετική λύση του γάμου τους επί 

πλέον ρυθμίζεται η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους, 

η επικοινωνία με αυτά και η διατροφή τους, όπως λεπτο-

μερώς αναφέρονται σε αυτήν, η οποία ενσωματώνεται 

στην παρούσα και έχει ως ακολούθως «.............». 

Σήμερα με την παρούσα πράξη μου, σε συνέχεια 

των ανωτέρω και κατ’ εφαρμογήν των άρθρων 1438 και 

1441 Α.Κ., όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους 

από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4509/2017, αφού 

διαπίστωσα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο 

νόμος, εγώ ο/η συμβολαιογράφος …….………………..  

α) Επικυρώνω την ανωτέρω έγγραφη συμφωνία 
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των εμφανισθέντων …….. και …….. για τη συναινετική 

λύση του γάμου τους, και για την ρύθμιση της επιμέλειας 

των ανηλίκων τέκνων τους, την επικοινωνία με αυτά και 

την διατροφή τους, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, φέρει 

τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από τη 

Γραμματεία του Ειρηνοδικείου ..........  

β) Βεβαιώνω τη λύση του γάμου τους.  

 Επίσης, εγώ ο/η συμβολαιογράφος επεσήμανα 

στους συμβαλλομένους ότι η λύση του γάμου τους επέρ-

χεται με την κατάθεση αντιγράφου της παρούσας πράξεώς 

μου στο Ληξιαρχείο του τόπου, όπου έχει καταχωρισθεί η 

σύσταση του γάμου.   

(Σε περίπτωση λύσης θρησκευτικού γάμου αναφέρονται 

στην πράξη τα ακόλουθα: Επίσης εγώ ο/η συμβολαιογρά-

φος επεσήμανα στους συμβαλλομένους ότι η πνευματική 

λύση του γάμου τους, η οποία είναι υποχρεωτική, παραγ-

γέλλεται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών 

……………., ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμ-

φέρον, η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο της παρούσας 

συμβολαιογραφικής πράξης. Η αίτηση με την παραγγελία 

συνυποβάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη, στην οποία ανή-

κει ο Ιερός Ναός όπου τελέσθηκε ο γάμος). 

 Υπέμνησα επίσης στους εμφανισθέντες, ότι η συμ-

φωνία περί επιμελείας των ανηλίκων τέκνων τους, η επι-

κοινωνία τους με αυτά και η διατροφή τους μετά την λήξη 

της συμπεφωνημένης ισχύος της θα πρέπει να ανανεωθεί 

με τον ίδιο τύπο. 

 Η παρούσα πράξη μου αποτελεί τίτλο εκτελεστό σε 

ό,τι αφορά την εφαρμογή των συμφωνιών για την επιμέ-
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λεια των τέκνων, την επικοινωνία με αυτά και την καταβολή 

της συμφωνηθείσας διατροφής, αφού στη συμφωνία περι-

λαμβάνονται οι προβλεπόμενες στα άρθρα 950, 951 

Κ.Πολ.Δικ. ρυθμίσεις. 

Προσαρτώνται στην παρούσα τα υπ΄ αριθμούς 

.......... και .......... γραμμάτια του δικηγορικού συλλόγου 

........... . 

Επικολλήθηκαν τέλη μεγαροσήμου για το πρωτό-

τυπο και το αντίγραφο ευρώ            . Για δικαιώματα του 

παρόντος με      αντίγραφ   θα εισπράξω ευρώ      , πλέον 

ΦΠΑ 24% ευρώ           , ήτοι συνολικά ευρώ        . 

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε, κα-

τόπιν αιτήσεως των εμφανισθέντων, η παρούσα πράξη 

μου, την οποία, αφού διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα 

για να την ακούσουν οι εμφανισθέντες, οι οποίοι βεβαίω-

σαν, ολόκληρο το περιεχόμενό της, την υπέγραψαν αυτοί, 

καθώς κι εγώ, όπως ο νόμος ορίζει, στα ................ φύλλα, 

από τα οποία αποτελείται. 

 

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ                             ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ  

 

 

 

Ο/Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 

 


