
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
           

 
ΘΕΜΑ:  «Περί καταχώρισης από τον αρµόδιο ληξίαρχο της συµφωνίας υπαγωγής 

προσώπων που είχαν καταρτίσει δυνάµει του Ν. 3719/2008 και δηλώσει 
σύµφωνο συµβίωσης συνολικά στις διατάξεις του Ν. 4356/2015».  

  
 Σχετ.:    Το µε αρ. πρωτ. 8/10-02-2016 έγγραφό σας.  

 
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
Η συµφωνία υπαγωγής, δυνάµει συµβολαιογραφικού εγγράφου κατ’ άρθρο 62 παρ. 1 του 

Ν. 4356/2015, των ετερόφυλων προσώπων που είχαν καταρτίσει σύµφωνο συµβίωσης ενώπιον 
συµβολαιογράφου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3719/2008 και είχαν δηλώσει αυτό στον 
αρµόδιο ληξίαρχο συνολικά στις διατάξεις του προαναφερθέντος µεταγενέστερου νόµου, συνιστά 
αποδοχή µεταβολής του συµβατικού περιεχοµένου του αρχικού συµφώνου ώστε αυτό να 
διαπνέεται από τις αρχές του Ν. 4356/2015.  

Νοούµενη ως τέτοια µεταβολή η συµφωνία αυτή, καταχωρίζεται κατ’ άρθρο 62 του Ν. 
4356/2015 αυτοτελώς στη ληξιαρχική πράξη του συµφώνου που είχε αρχικά συνταχθεί. 

Επισηµαίνεται ότι η καταχώριση της µεταβολής αυτής δεν συνέχεται µε τις µεταβολές που 
απαριθµούνται στο άρθρο 14 του Ν. 344/1976, καθόσον η δήλωση που εκκινεί τη διαδικασία της εν 
λόγω καταχώρισης αποσκοπεί στη βεβαίωση της έναρξης ισχύος του νέου συµβατικού 
περιεχοµένου του αρχικού συµφώνου αναφορικά πάντοτε µε τους συµβληθέντες. Εποµένως 
συνδιαµορφώνει µαζί µε το συµβολαιογραφικό έγγραφο µία έννοµη κατάσταση.  

Όµως εξ αυτού  του λόγου δεν δύναται να συνυφανθεί µε υποχρέωση δήλωσης κατά την 
έννοια εκείνη που αναφέρεται στον ίδιο νόµο. Ακολούθως δεν δύναται να συνυφανθεί και µε την 
καταληκτική προθεσµία δήλωσης που ορίζεται στο άρθρο αυτό και εποµένως απεξαρτάται και από 
την επιβολή προστίµου.  
   

 
 
 
 
 
 

 Αθήνα,   4  Μαρτίου 2016 
 
Αρ. Πρωτ.: ΤΑ∆Κ 173/16  
          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ &  ΕΚΛΟΓΩΝ 
∆/NΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ & ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Ταχ. ∆/νση:       Ευαγγελιστρίας 2 
Ταχ. Κώδικας:  105 63, Αθήνα 
Πληροφορίες:   Γ. Πάρχας 
Τηλ.:     213 136 1332 

Προς 
∆ήµο Ζωγράφου 
∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης 
και Ληξιαρχείου 
Γ. Ζωγράφου 7 
Τ.Κ. 157 72, Αθήνα  
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
     ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
∆/νση Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης: 
- Τµήµα Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης   


