
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 70057 οίκ. 
Ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης άυλου συναινε-

τικού διαζυγίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύ-

λης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του π.δ. 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός 

του Νόμος» (Α΄ 164) και ιδίως του άρθρου 1441 αυτού, 
β. του ν. 4800/2021 «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις 

σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενεια-
κού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 81) και 
ιδίως του άρθρου 20 αυτού,

γ. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184),

δ. των άρθρων 47 και 84 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις 
του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφια-
κή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα 
επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134),

ε. των άρθρων 16 και 17 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση 
και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έρ-
γων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 133),

στ. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυ-
τών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1),

ζ. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 

στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137),

η. του άρθρου 1 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και κα-
θορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (Α΄ 121),

ι. του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α΄ 7),

ια. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85),

ιβ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β΄ 2902).

3. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23.10.2019 απόφαση 
του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).

4. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25.2.2020 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικο-
ποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστή-
ματα τρίτων Φορέων» (Β΄ 762).

5. Την υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 26.2.2021 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκη-
σης (gov.gr - ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων 
φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β΄ 849).

6. Την ανάγκη απλούστευσης και επιτάχυνσης της δι-
αδικασίας έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου, μέσω 
της ηλεκτρονικής έκδοσής του, με σκοπό τη μείωση της 
γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της καθημερινότητας 
των πολιτών, δικηγόρων και συμβολαιογράφων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης 
συναινετικού διαζυγίου μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
(gov.gr-EΨΠ)

1. Η διαδικασία έκδοσης του άυλου συναινετικού 
διαζυγίου διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-EΨΠ), 
εφεξής ΕΨΠ.

2. Για την υποβολή αιτήματος και την εκκίνηση της 
διαδικασίας της παρούσης, απαιτείται η προηγούμενη 
αυθεντικοποίηση των εμπλεκόμενων φυσικών προσώ-
πων - χρηστών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
24 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 2
Είσοδος στην εφαρμογή 
και εκκίνηση διαδικασίας

1. Οι εμπλεκόμενοι χρήστες, δύνανται να εισέρχονται 
στην ηλεκτρονική εφαρμογή του άυλου συναινετικού 
διαζυγίου, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δη-
μόσιας Διοίκησης, επιλέγοντας έναν εκ των τριών (3) 
τρόπων σύνδεσης που εμφανίζονται στην οθόνη, ανα-
λόγως αν πρόκειται για δικηγόρο, συμβολαιογράφο ή 
αντισυμβαλλόμενο μέρος.

2. Ειδικότερα, την διαδικασία εκκινεί ένας εκ των δύο 
δικηγόρων, ο οποίος συνδέεται στην εφαρμογή μέσω 
κωδικών «PORTAL OLOMELEIA» και ύστερα από την επι-
τυχή είσοδό του στην εφαρμογή, είτε λαμβάνει γνώση 
των υποθέσεων που έχουν ήδη περαιωθεί είτε, δημιουρ-
γεί νέα υπόθεση, επιλέγοντας μεταξύ των αντίστοιχων 
πεδίων.

Άρθρο 3
Δημιουργία νέας υπόθεσης

1. Τα στοιχεία του δικηγόρου που εισέρχεται στην 
εφαρμογή, επιλέγοντας την «δημιουργία νέας υπόθε-
σης», εκκινώντας με αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία, 
αντλούνται αυτομάτως από το «Portal Olomeleia». Τα 
στοιχεία αυτά είναι τα εξής: Α.Φ.Μ., Α.Μ. Δικηγορικού 
Συλλόγου, Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου.

2. Ο δικηγόρος καταχωρεί τον αριθμό της ληξιαρχικής 
πράξης γάμου, τον τόμο, το έτος, τον κωδικό Ληξιαρχεί-
ου που το εξέδωσε και το επώνυμο ενός εκ των συζύγων. 
Εναλλακτικά, δύναται να καταχωρεί είτε τα Α.Φ.Μ., είτε 
τους Α.Μ.Κ.Α. των δύο (2) συζύγων και το επώνυμο ενός 
εκ των συζύγων.

Άρθρο 4
Άντληση στοιχείων από Μητρώο Πολιτών

1. Μετά την εκκίνηση της διαδικασίας, η εφαρμογή 
ανακτά αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότη-
τας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημά-
των Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Δια-

κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 
και το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134), τα εξής στοι-
χεία από το Μητρώο Πολιτών: α. όνομα και επώνυμο 
κάθε συζύγου, τους Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. αυτών, β. το είδος 
του γάμου, όπως προκύπτει από την αυτόματη λήψη της 
ενεργής ληξιαρχικής πράξης γάμου και γ. τον αριθμό των 
τέκνων που τυχόν έχουν οι σύζυγοι, καθώς και στοιχεία 
αυτών, μέσω αυτόματης λήψης πιστοποιητικού οικογε-
νειακής κατάστασης.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία τα παραπάνω στοι-
χεία δεν έχουν καταχωρηθεί ή δεν έχουν καταχωρηθεί 
σωστά, η διαδικασία δεν προχωρά.

Άρθρο 5
Εισαγωγή τελικού σχεδίου συμφωνητικού

1. Ο δικηγόρος που εκκινεί την ηλεκτρονική διαδικασία 
του άρθρου 1 της παρούσης, καταχωρεί υποχρεωτικά 
στην εφαρμογή το τελικό σχέδιο του ιδιωτικού συμφω-
νητικού στο σχετικό πεδίο της εφαρμογής.

2. Περαιτέρω, καταχωρεί υποχρεωτικά τα στοιχεία του 
συμβολαιογράφου, επιλέγοντάς τον από τη λίστα των 
συμβολαιογράφων, καθώς επίσης τον Α.Φ.Μ. και την 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αντιδίκου 
δικηγόρου.

3. Μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων στοιχεί-
ων, ο δικηγόρος που εκκινεί τη διαδικασία είτε αποθη-
κεύει προσωρινά την υπόθεση, είτε προχωρά σε οριστι-
κή υποβολή της αίτησης.

4. Μετά το πέρας της ως άνω περιγραφόμενης διαδι-
κασίας, οι δύο δικηγόροι, οι δύο σύζυγοι και ο συμβο-
λαιογράφος, λαμβάνουν ηλεκτρονική ενημέρωση για 
την εκκίνηση της διαδικασίας. Ειδικότερα δε, ο αντίδικος 
δικηγόρος ενημερώνεται ηλεκτρονικά προκειμένου να 
εισέλθει στην εφαρμογή και να επιβεβαιώσει όλα τα στοι-
χεία που έχουν καταχωρηθεί.

5. Στο σημείο αυτό, η διαδικασία μπορεί να ακυρω-
θεί με πρωτοβουλία οποιουδήποτε μέρους, εισάγοντας 
υποχρεωτικά και τον λόγο ακύρωσης, οπότε και απο-
στέλλεται ηλεκτρονική ενημέρωση σε όλα τα μέρη προς 
γνώση τους.

Άρθρο 6
Επιβεβαίωση στοιχείων και αναμονή 
επιβεβαίωσης από αντίδικο δικηγόρο

Κατά το στάδιο αυτό, μέσω της καταχώρησης του 
Α.Φ.Μ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2 του 
προηγούμενου άρθρου, αντλούνται και επιβεβαιώνονται 
κατά την είσοδο στο «Portal Olomeleia», τα στοιχεία του 
αντίδικου δικηγόρου, ήτοι Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου, 
Όνομα, Επίθετο και Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρο-
μείου. Επιπλέον, ο αντίδικος δικηγόρος, μέσω κωδικών 
«Portal Olomeleia», επιβεβαιώνει τα στοιχεία της υπόθε-
σης, εισάγει τα επιπλέον στοιχεία που απαιτούνται για τη 
σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης, εγκρίνει το 
καταχωρημένο από τον δικηγόρο τελικό σχέδιο του προ-
ηγούμενου άρθρου και είτε απορρίπτει είτε επιβεβαιώνει 
το περιεχόμενο αυτού. Σε περίπτωση που αποδεχθεί τα 
υποβαλλόμενα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου, 
καταχωρεί τα στοιχεία του, ώστε να συνταχθεί η συμ-
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βολαιογραφική πράξη. Στο σημείο αυτό, η διαδικασία 
μπορεί να ακυρωθεί με πρωτοβουλία οποιουδήποτε εκ 
των δύο δικηγόρων, εισάγοντας υποχρεωτικά και τον 
λόγο ακύρωσης, οπότε και αποστέλλεται ηλεκτρονικό 
μήνυμα σε όλα τα μέρη προς ενημέρωση.

Άρθρο 7
Αναμονή επιβεβαίωσης συζύγων

1. Σε επόμενο στάδιο, οι σύζυγοι εισέρχονται στην 
εφαρμογή, μέσω κωδικών taxisnet και λαμβάνουν γνώ-
ση του εγκεκριμένου, από αμφότερους τους δικηγόρους, 
σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού. Κατόπιν αυτών, εγκρί-
νουν ή απορρίπτουν το σχέδιο. Σε περίπτωση έγκρισης 
του περιεχομένου του συμφωνητικού, μέσω επιβεβαίω-
σης, οι σύζυγοι εισάγουν τα στοιχεία που απαιτούνται για 
την σύνταξη της πράξης. Μόλις και οι δύο σύζυγοι εγκρί-
νουν το συμφωνητικό, αποστέλλεται σε όλα τα μέρη 
(δικηγόροι, σύζυγοι, συμβολαιογράφος) ηλεκτρονική 
ενημέρωση για την συναίνεση των συζύγων, οπότε και 
σηματοδοτείται η εκκίνηση της δεκαήμερης προθεσμίας 
του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα.

2. Στο σημείο αυτό, η διαδικασία μπορεί να ακυρωθεί 
με πρωτοβουλία οποιουδήποτε μέρους, εισάγοντας υπο-
χρεωτικά και τον λόγο ακύρωσης, οπότε και αποστέλλε-
ται ηλεκτρονική ενημέρωση σε όλα τα μέρη.

Άρθρο 8
Παρέλευση προθεσμίας

1. Μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών, προθεσμία η 
οποία εκκινεί από την ημέρα που οι σύζυγοι ενέκριναν το 
σχέδιο που επεξεργάστηκε και καταχωρήθηκε από τους 
δικηγόρους, ολοκληρώνεται η διαδικασία και τα μέρη 
δεν δύναται να υπαναχωρήσουν μέσω της εφαρμογής, 
ενώ διατηρούν το δικαίωμα υπαναχώρησης κατόπιν συ-
νεννόησης με τον συμβολαιογράφο. Κατόπιν αυτού, όλα 
τα μέρη, ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την παρέλευση 
της προθεσμίας.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία τα μέρη, μετά την 
παρέλευση της προθεσμίας της προηγούμενης παρα-
γράφου, αδρανήσουν να προβούν σε οποιαδήποτε αλ-
λαγή κατάστασης στην ήδη υπάρχουσα υπόθεση, εντός 
τριών (3) μηνών από την εκκίνηση της διαδικασίας του 
άρθρου 2, η υπόθεση που έχει δημιουργηθεί ακυρώνεται 
αυτόματα μέσω της εφαρμογής και τα μέρη θα πρέπει 
να εκκινήσουν την διαδικασία από την αρχή.

Άρθρο 9
Είσοδος συμβολαιογράφου

1. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας του προηγού-
μενου άρθρου, ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται μέσω 
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι πρέπει να 
συνδεθεί στην εφαρμογή μέσω κωδικών taxisnet.

2. Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή, ο συμβολαι-
ογράφος δύναται να επεξεργαστεί το τελικό συμβολαι-
ογραφικό έγγραφο λύσεως γάμου.

3. Κατόπιν, ο συμβολαιογράφος, δύναται να κατεβάσει 
το έγγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης σε ψηφιακή 
μορφή.

Άρθρο 10
Υπογραφή τελικής πράξης

1. Την τελική συμβολαιογραφική πράξη δύνανται να 
εγκρίνουν οι σύζυγοι, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, δυνά-
μει του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 μέσω της εφαρμο-
γής, είτε να υπογράφουν εκτός της εφαρμογής δια ζώσης 
ιδιοχείρως, είτε με ηλεκτρονική υπογραφή ισοδύναμη 
της ιδιόχειρης (εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή).

2. Ο συμβολαιογράφος, ως δημόσιος λειτουργός, τηρεί 
στο αρχείο του το υπογεγραμμένο φυσικό ή εγκεκριμένο 
ψηφιακό έγγραφο.

3. Μέχρι και τη στιγμή που η συμβολαιογραφική πράξη 
θα εγκριθεί και από τους δύο αντίδικους, δύναται να ακυ-
ρώνεται η διαδικασία από τον συμβολαιογράφο. Μόλις 
ολοκληρωθεί η ακύρωση, τότε αποστέλλεται ηλεκτρο-
νική ενημέρωση σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Άρθρο 11
Ολοκλήρωση διαδικασίας

1. Μόλις εγκριθεί η συμβολαιογραφική πράξη, ο συμ-
βολαιογράφος εισέρχεται στην εφαρμογή για να οριστι-
κοποιήσει το διαζύγιο, επιλέγοντας και επιβεβαιώνοντας 
την επιλογή του, εισάγοντας τον αριθμό της συμβολαι-
ογραφικής πράξης και την ημερομηνία σύνταξής της.

2. Κατά το στάδιο αυτό, απαγορεύεται να ακυρωθεί 
η διαδικασία.

3. Ο συμβολαιογράφος κατά την οριστικοποίηση τηρεί 
το δικαίωμα να μεταβάλλει το κείμενο της συμβολαιο-
γραφικής πράξης στην εφαρμογή, βάση αλλαγών που 
τυχόν προέκυψαν κατά την υπογραφή.

4. Κατά το στάδιο αυτό, η εφαρμογή θα αποστέλλει 
την τελική συμβολαιογραφική πράξη στις θυρίδες των 
δύο πολιτών της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 
Διοίκησης (gov.gr).

5. Oι σύζυγοι, οι δικηγόροι και ο συμβολαιογράφος 
λαμβάνουν ηλεκτρονική ενημέρωση για την ολοκλήρω-
ση της συμβολαιογραφικής διαδικασίας.

6. Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, οι σύζυγοι ενη-
μερώνονται ηλεκτρονικά προκειμένου να προβούν σε 
Πνευματική Λύση του γάμου.

7. Η εφαρμογή ενημερώνει το μητρώο πολιτών μέσω 
διαλειτουργικότητας, το οποίο επιστρέφει έναν κωδικό / 
μοναδικό αναγνωριστικό, με βάση τον οποίο οι σύζυ-
γοι ή οι δικηγόροι θα μπορούν να επικοινωνήσουν με 
τον αρμόδιο ληξίαρχο για την εξέλιξη της υπόθεσης, αν 
αυτό χρειαστεί. Οι δύο σύζυγοι, οι δύο δικηγόροι και 
ο συμβολαιογράφος ενημερώνονται ηλεκτρονικά για 
την ολοκλήρωση της συμβολαιογραφικής διαδικασίας. 
Σε περίπτωση οποιουδήποτε τεχνικού σφάλματος κατά 
την επικοινωνία με το μητρώο των πολιτών, ο συμβολαι-
ογράφος θα λάβει γνώση ηλεκτρονικά περί του σχετικού 
σφάλματος και θα έχει τη δυνατότητα να ξαναπροσπα-
θήσει να ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Άρθρο 12
Πνευματική λύση του γάμου

Αν ο γάμος ήταν θρησκευτικός, ο συμβολαιογράφος 
θα πρέπει να εισάγει στην εφαρμογή τα στοιχεία από την 
απόφαση πνευματικής λύσης του γάμου και ειδικότερα 
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την ημερομηνία έκδοσης αυτής, την αρμόδια Μητρόπο-
λη και τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου της.

Άρθρο 13
Προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα - τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα ασφαλείας

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας, το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης ενεργεί υπό την ιδιότητα του 
Υπεύθυνου Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και 
τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας 
οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομέ-
νων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, καθώς και τις 
διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Οι εμπλεκόμενοι 
δικηγόροι και συμβολαιογράφοι λειτουργούν ως αυτο-
τελώς Υπεύθυνοι Επεξεργασίας.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγ-
χάνουν να διαλειτουργούν, περιορίζονται στα απολύτως 
απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις 

της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει 
της οποίας εκδίδεται και αφορούν στα πρόσωπα που 
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

3. Τα δεδομένα όλων των υποθέσεων που ακυρώθη-
καν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, διαγράφο-
νται αυτομάτως.

4. Για τους σκοπούς της παρούσης, η συμβολαιογρα-
φική πράξη που λύει τον γάμο, διατηρείται στην θυρίδα 
ως δημόσιο έγγραφο, το οποίο τηρείται και στο αρχείο 
του συμβολαιογράφου ως δημοσίου λειτουργού.

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Δικαιοσύνης Επικρατείας
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