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Αυτοδίκαιη λύση  συμφώνου συμβίωσης λόγω γάμου 

Όταν δύο άτομα που έχουν σύμφωνο συμβίωσης συνάψουν γάμο, τότε το σύμφωνο 

συμβίωσης λύεται με «αυτοδίκαιη λύση». Στο δημοτολόγιο, στις κανονικές εγγραφές των 

δύο ατόμων έρχεται μια εκκρεμότητα «γάμου» προς διεκπεραίωση και μια αυτόματα 

διεκπεραιωμένη «αυτοδίκαιη λύση» συμφώνου συμβίωσης προς έλεγχο και ενημέρωση. Η 

δημοτολογική τακτοποίηση της αυτοδίκαιης λύσης και του γάμου γίνεται μέσω της 

εκκρεμότητας γάμου. 

Σενάριο: Ο κος Παναγιωτόπουλος Μιχαήλ και η κα. Βασιλάρα Κωνσταντινιά που είναι 

δημότες Βόλου και έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, προχώρησαν στην τέλεση γάμου, 

ο οποίος καταχωρήθηκε στο Ληξιαρχείο Βόλου. Η διαδικασία που ακολουθείται δείχνει πως 

ο υπάλληλος του Δημοτολογίου Βόλου, θα χειριστεί τις εκκρεμότητες που προκύπτουν από 

το γάμο αλλά και την αυτοδίκαιη λύση του συμφώνου συμβίωσης που αυτός συνεπάγεται.  

Πάμε στις εκκρεμότητες μέσω του υποσυστήματος του δημοτολογίου και στη φόρμα 

αναζήτησης, επιλέγουμε "Τύπος Εκκρεμότητας" Γάμος,  "Κατάσταση" Σε εκκρεμότητα και 

"Είδος" Εισερχόμενες. 

 

Αφού οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ίδια Λ.Π γάμου και βρίσκονται στην ίδια μερίδα 

δημοτολογίου επιβεβαιώνουμε στη μερίδα τους πως έχουν ήδη ένα σύμφωνο συμβίωσης 

και τώρα έχουν συνάψει γάμο.  

Ανοίγουμε την εκκρεμότητα του γάμου από το δεύτερο μέλος. 

 

Πατώντας το  εικονίδιο της εγγραφής προορισμού, μπαίνουμε στην καρτέλα δημοτολογίου 

του μέλους αυτού. Ανοίγοντας την υποκαρτέλα "Σ.Σ"  παρατηρούμε πως υπάρχει ένα 

σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ των δύο μελών.  
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Επομένως εφ' όσον η εκκρεμότητα που έχουμε αφορά γάμο των δύο ίδιων μελών θα 

πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της αυτοδίκαιης λύσης του συμφώνου συμβίωσης. 

Πατάμε το εικονίδιο  για να μεταφέρουμε το δεύτερο μέλος. Στο παράθυρο 

που εμφανίζεται επιλέγουμε ως τύπο γεγονότος " Αλλαγή Μερίδας λόγω λύσης Συμφώνου 

Συμβίωσης" και τσεκάρουμε την εκκρεμότητα του γάμου που εμφανίζεται ακριβώς από 

κάτω. 

 

Πατάμε "Επιβεβαίωση"  και εμφανίζεται ο οδηγός με τα βήματα για την αλλαγής μερίδας. 

Στο πρώτο βήμα  «Στοιχεία Δημότη» πατάμε "επόμενο". 
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Στο δεύτερο βήμα "Στοιχεία μεταφοράς" εμφανίζεται αρχικά η παρακάτω εικόνα. 

 

Επιλέγουμε  την "αυτοδίκαιη λύση" στην ομάδα πεδίων " Στοιχεία Λύσης/ Ακύρωσης 

Συμφώνου". Το σύστημα αυτόματα επιλέγει την ένδειξη «Υπάρχουσα» μερίδα και 

εμφανίζει τον αριθμό της ήδη υπάρχουσας κοινής τους μερίδας. 

 

Συμπληρώνουμε κατόπιν, την ιδιότητα μέλους "1η σύζυγος", τον αριθμό απόφασης, όργανο 

απόφασης και την ημερομηνία απόφασης και πατάμε "επόμενο". 

 

 

Στο Βήμα 4 "εξειδικευμένα στοιχεία"  όλα τα απαραίτητα στοιχεία είναι συμπληρωμένα 

αυτόματα οπότε πατάμε απευθείας "επόμενο".  

Παρατηρούμε στην εικόνα πως ενώ αρχικά η κα. Βασιλάρα ήταν δεύτερο μέλος της μερίδας 

ως συμβιούσα, τώρα το σύστημα αυτόματα την τοποθετεί στο μέλος 3 της μερίδας ως 

σύζυγο (το σύστημα επιλέγει το αμέσως επόμενο διαθέσιμο αριθμό μέλους). 
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Στο Βήμα 5 "Επιβεβαίωση" επιβεβαιώνουμε πως είναι ορθά όλα τα στοιχεία  και πατάμε 

"Τέλος". 

 

Το σύστημα μας ενημερώνει για την σωστή αποθήκευση της εγγραφής. 

 

Το σύστημα μας υπενθυμίζει με το μήνυμα στο μπεζ πλαίσιο, πως ο δημότης έχει 

συμπληρωμένο το μέλος συζύγου/συμβιούντα αλλά δεν έχει στοιχεία γάμου ή συμφώνου. 

Από αυτό συμπεραίνουμε ότι πρέπει στο συγκεκριμένο μέλος να περαστούν τα στοιχεία 

του γάμου. 

Επομένως στη μερίδα που βρισκόμαστε, πατάμε το εικονίδιο  και 

επιλέγουμε  "Μεταβολή Στοιχείων Γάμου" ως τύπο γεγονότος στο παράθυρο που 

εμφανίζεται. 
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Επισημαίνεται πως δεν πρέπει να τσεκαριστεί η εκκρεμότητα που εμφανίζεται. Ακολούθως 

πατάμε "Επιβεβαίωση". 

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη. 

 

Στην υποκαρτέλα "Γάμος" εμφανίζεται το εικονίδιο "Προσθήκη Γάμου" το οποίο και 

επιλέγουμε. Εμφανίζονται τα ακόλουθα πεδία. 

 

Επιλέγουμε το εικονίδιο  δίπλα από τη "Συνδεδεμένη Λ.Π. Γάμου, για να μας εμφανίσει 

τη Λ.Π που αφορά το συγκεκριμένο πολίτη. 
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Επιλέγουμε την εγγραφή της Λ.Π και πατάμε "Επιβεβαίωση". 

Παρατηρούμε ότι η υποκαρτέλα έχει συμπληρωθεί με τα στοιχεία της Λ.Π. Γάμου, την 

κατάσταση του γάμου (ενεργός γάμος) και τον τύπο του γάμου (θρησκευτικός). 

 

 

Πατάμε  και ακολούθως παρατηρούμε πως στην υποκαρτέλα "Γάμος" 

έχουν συμπληρωθεί και τα στοιχεία του συζύγου. 

 

Ακολούθως, πάμε στην υποκαρτέλα "Ιστορικό" για να οριστικοποιήσουμε την μεταβολή 

στοιχείων Γάμου που κάναμε. 
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Πατάμε το εικονίδιο  και στο παράθυρο που εμφανίζεται συμπληρώνουμε τον Αριθμό 

και την Ημερομηνία απόφασης. Τέλος πατάμε "Επιβεβαίωση". 

 

 

 

 

 

Κατόπιν πηγαίνουμε στην υποκαρτέλα "Μερίδα", για να μπούμε στην καρτέλα του πρώτου 

μέλους, πατώντας το εικονίδιο   στη στήλη Ενέργειες (Παρατηρούμε ότι ο αριθμός /2 

της μερίδας είναι διαγραμμένος λόγω λύσης του συμφώνου συμβίωσης). 
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Ανοίγοντας την καρτέλα δημότη, πηγαίνουμε πρώτα στην υποκαρτέλα "Γάμος" και 

βλέπουμε ότι έχει συνδεθεί η Λ.Π. Γάμου και έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία που είχαν 

συμπληρωθεί και στη σύζυγο. 

 

Ακολούθως παρατηρούμε πως στην υποκαρτέλα Σ.Σ. το σύμφωνο συμβίωσης αναφέρεται 

πως έχει λυθεί. 

 

Κατόπιν περνάμε στην υποκαρτέλα ιστορικό και παρατηρούμε πως η Μεταβολή στοιχείων 

γάμου και η λύση του Συμφώνου Συμβίωσης  είναι αυτόματα οριστικοποιημένα. 

 

Εν τέλει, πάμε στην υποκαρτέλα "Εκκρεμότητες" για να διεκπεραιώσουμε τις τυχόν 

εκκρεμότητες που έχουν απομείνει. 
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Παρατηρούμε ότι υπάρχουν δύο εκκρεμότητες. Η μία αφορά το Γάμο που 

οριστικοποιήσαμε, και στις ενέργειες πατάμε το  για να τη διεκπεραιώσουμε. 

 

 

 

 

Κι έτσι απομένει η εκκρεμότητα της Αυτοδίκαιης λύσης του Συμφώνου. Παρατηρούμε οτι τα 

εικονίδια "Κατάσταση" και "Ενέργειες"  της συγκεκριμένης εκκρεμότητας είναι με μπλέ 

χρώμα κάτι που σημαίνει πως η εκκρεμότητα είναι αυτόματα διεκπεραιωμένη. Αυτό το 

διαπιστώνουμε και αν αφήσουμε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το εικονίδιο . 

Η κατάσταση αυτή  σημαίνει πως απαιτείται από τον υπάλληλο του δημοτολογίου απλά να 

πατήσει το εικονίδιο  προκειμένου να γίνει ο έλεγχος .  

 


