
Πληρεξούσιο

(κείμενο)

Στην ...........................σήμερα στις……….. () του μηνός……………. του έτους………….(), ημέρα…… 

στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό ………., παρουσιάστηκε σ΄εμένα τον 

Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Αθηνών ....................................., με 

ΑΦΜ....................... ο μη εξαιρούμενος από το 

νόμο………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Ο ανωτέρω ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε ότι διορίζει ειδικούς 

πληρεξούσιους, αντιπροσώπους και αντικλήτους του τους: 

1) Άγγελο Κουνάδη του Νικολάου Δικηγόρο Αθηνών με ΑΜ/ΔΣΑ:037985

Μητροπόλεως 3 

2) Πολυξένη Σιψά Αθηνών ΑΜ ΔΣΑ 38810 Μικράς Ασίας 47

3) Ιωάννη Κ. Ασημακόπουλο  ΑΜ ΔΣΑ 40276  Πυθέου 83

4) Ιωάννη Π. Παπαχρήστο του Παναγιώτη ΑΜ ΔΣ ΑΓΡ 291 Παπαστράτου 4

5) Βαρβάρα Α. Παναγοπούλου ΑΜ ΔΣΑ 056785 Μητροπόλεως 3

6) Ιωάννη Μπουγατσά του Αποστόλου  με ΑΤ ΑΝ612626 Σπ. Λέκκα 6, Μαρούσι

7) Aνδρεάδης Γεώργιος του Κωνσταντίνου με A.T AP060852 Σπ. Λέκκα 6,

Μαρούσι 

προς τους οποίους χορηγεί ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, σύμφωνα 

με το άρθρο 27 παρ.2 του Νόμου 4251/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ.24 του Ν. 

4332/2015, όπως από κοινού ή χωριστά ο καθένας τους: 

Να διορίζουν από κοινού ή ξεχωριστά και άλλους πληρεξούσιους δικηγόρους με τις ίδιες ή 

λιγότερες εντολές και να τους ανακαλούν νόμιμα. 

8)         Μπουγατσάς Απόστολος του κωνσταντίνου με Α.Τ Σ099911 Σπύρου Λέκκα
            6 Μαρούσι



1) Να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη διαδικασία για την ορθή καταχώριση-

διόρθωση στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών Μητροπόλεως 60της ληξιαρχικής πράξης

γεννήσεώς του τέκνου μου ή της δικής μου .

2) Επίσηςνα προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη διαδικασία για την ορθή καταχώριση -

διόρθωση στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών Μητροπόλεως σχετικά με το γάμο μου

που τελέστηκε στο εξωτερικό

3) Επίσηςναπροβαίνουν σε κάθε απαραίτητη διαδικασία  για την ορθή καταχώριση -

διόρθωση στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών Μητροπόλεως σχετικά με το θάνατο του

συγγενούς μου που συνέβη  στο εξωτερικό

Ομοίως σε κάθε αρμόδιο Ληξιαρχείο και Δήμο στον οποίο υπάγονται οι 

ενδιαφερόμενοι και σε κάθε άλλη ελληνική αρχή και υπηρεσία προς 

τελεσφόρηση γέννησης/γάμου/Θανάτου στο εξωτερικό αντίστοιχα. Να αιτούνται 

κάθε απαραίτητο έγγραφο Να καταθέτουν ομοίως αιτήσεις επίσπευσης της 

διαδικασίας και να λαμβάνουν κάθε έγγραφο πρόσφορο για την διεκπεραίωση 

της υπόθεσης για την άμεση καταχώρισηστην ληξιαρχική πράξη γάμου -στην 

ληξιαρχική πράξη γέννησης -ληξιαρχική πράξη Θανάτου στο Ειδικό Ληξιαρχείο 

Αθηνών. 

Να παρίστανται σε κάθε Δημόσια Υπηρεσία, να αιτούνται και να λαμβάνουν παν σχετικό 

έγγραφο με την ως άνω υπόθεση καταχώρησης στην ληξιαρχική πράξη γάμου-γέννησης-

θανάτου. 

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το πληρεξούσιο αυτό, σε (…) φύλλο. 

Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου 0,50 ευρώ για το πρωτότυπο και 0,50 ευρώ για το 

αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (…) 

αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ……….. εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική 

αμοιβή………….. 

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α ευρώ……….. 

Το πληρεξούσιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς, ο 

οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του  και το υπέγραψε καθώς και εγώ ο 

συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει. 




