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ΑΡΙΘΜΟΣ ……….  

Π Λ Η Ρ Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο 
1
 

--------- 

Στην Αθήνα, σήμερα στις  

                                , του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ 

(2018), ημέρα της εβδομάδας   , στο γραφείο μου, που 

βρίσκεται στην                , σ΄ εμένα τ..ν συμβολαιογράφο 

             , που εδρεύω στ…       , εμφανίστηκε ο μη εξαι-

ρούμενος από το Νόμο: 

  

, ο οποίος ζήτησε την σύνταξη του παρόντος και 

δήλωσε ότι στις                  τέλεσε μετά της                         

            (α) θρησκευτικό γάμο κατά το Δόγμα της Ανατολι-

κής 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  

Από τον γάμο τους οι ανωτέρω δεν απέκτησαν τέ-

κνα ή απέκτησαν ..... παιδιά: α) τ.... που γεννήθηκε .... και 

β) τ.. που γεννήθηκε ...... 

Ο ανωτέρω συμφώνησε μετά της συζύγου του  να 

λύσουν τον γάμο τους συναινετικά κατ’ εφαρμογήν των 

                     
1
 ΣΧΕΔΙΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ (ανάλογα με την κάθε περίπτωση 

διαμορφώνεται το τελικό κείμενο). 
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άρθρων 1438 και 1441 Α.Κ. όπως ισχύουν μετά την τρο-

ποποίησή τους από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 

4509/2017. 

Στη συνέχεια, ο εδώ εμφανισθείς .........................., 

σε συνέχεια των ανωτέρω, δήλωσε ότι διορίζει και απο-

καθιστά ειδικό πληρεξούσιο, αντιπρόσωπο και αντίκλητό 

του τον δικηγόρο ......................, στον οποίο παρέχει τις 

κατωτέρω ειδικές εντολές και πληρεξουσιότητες, ήτοι: 

1) Να υπογράψει αντ΄ αυτού και για λογαριασμό 

του μετά της συζύγου του................... ή μετά του πληρε-

ξουσίου δικηγόρου της κοινή έγγραφη συμφωνία για την 

συναινετική λύση του γάμου τους, η οποία θα περιέχει 

τους κατωτέρω συμφωνηθέντες από κοινού όρους και 

συμφωνίες.  

2) Να υπογράφει επ΄ ονόματι για λογαριασμό του 

εντολέως του την σχετική συμβολαιογραφική πράξη περί 

συναινετικής λύσεως του γάμου αυτού μετά της 

.................. κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 

του Ν. 4509/2017. 

3) Να προβαίνει στην καταχώριση της σχετικής 

συμβολαιογραφικής πράξεως περί συναινετικής λύσεως 

του γάμου του εντολέως του μετά της...............στο αρμό-

διο ληξιαρχείο και να υπογράφει για τον σκοπό αυτό ο-

ποιαδήποτε αίτηση, δήλωση, ακόμα και υπεύθυνη του Ν. 

1599/1986, που τυχόν απατείται για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας λύσεως του γάμου του, κατ΄ άρθρο 22 του Ν. 

4509/2017. 

4) (Αν έχει τελεσθεί θρησκευτικός γάμος) Να αιτεί-
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ται επ΄ ονόματι και για λογαριασμό του του εντολέως του 

από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών την χορήγηση 

παραγγελίας προς τον αρμόδιο Μητροπολίτη για την 

πνευματική λύση του γάμου αυτού, υποβάλλοντας αντί-

γραφο της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης και  

5) Να αιτείται επ΄ ονόματι και για λογαριασμό του 

εντολέως του από τον αρμόδιο Μητροπολίτη την πνευμα-

τική λύση του γάμου αυτού και για τον σκοπό αυτό να 

υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα,να υπογράφει κάθε 

έγγραφο που απαιτείται, αίτηση ή δήλωση, ακόμα και 

υπεύθυνη του Ν. 1599/1986, και να παραλαμβάνει το 

σχετικό αποδεικτικό έγγραφο της πνευματικής λύσης του 

γάμου. 

 Γενικά να ενεργεί και πράττει μέσα στα πλαίσια των 

ανωτέρω ειδικών εντολών ο,τιδήποτε άλλο νόμιμο και α-

ναγκαίο απαιτείται για την ολοκλήρωση τους, έστω και αν 

δεν αναφέρεται ρητά στο πληρεξούσιο αυτό. Εγκρίνει και 

αναγνωρίζει από σήμερα όλες τις πράξεις του πληρεξου-

σίου του, τις σχετικές με τις ανωτέρω εντολές, που ενήρ-

γησε ή θα ενεργήσει, σαν νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και 

απρόσβλητες και σαν να έγιναν από αυτόν τον ίδιο. 

Επικολλήθηκαν τέλη μεγαροσήμου για το πρωτό-

τυπο και το αντίγραφο ευρώ      . Για δικαιώματα του πα-

ρόντος με ένα (1) αντίγραφο θα εισπράξω ευρώ                 

      , πλέον ΦΠΑ 24% ευρώ       και συνολικά ευρώ        . 

 Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το 

πληρεξούσιο αυτό, σε        φύλλα, το οποίο, αφού διάβασα 
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καθαρά και μεγαλόφωνα να το ακούσει ο εντολέας και α-

φού βεβαιώθηκε ολόκληρο το περιεχόμενό του, υπογρά-

φεται από αυτόν κι εμένα τ..ν συμβολαιογράφο, όπως ο 

νόμος ορίζει. 

 

Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ                         …. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 

 


