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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Προϊσταμένη: Θεοπίστη Μωϋσιάδου  
Αρμόδιες: Α.Παπαμάρκου – Κ. Μωραΐτου 

email: apapamarkou@keratsini.gr 

email: kmoraiti@keratsini.gr 

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 187 56 

Τηλέφωνο: 213 2074679 - 680 

 

Η υποβολή αίτησης για την χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου, γίνεται για τον κάθε 
μελλόνυμφο, στο Δήμο του τόπου κατοικίας του. Η άδεια εκδίδεται μετά την 
παρέλευση επτά ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της αναγγελίας γάμου και 
ισχύει για έξι μήνες. 

Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες πολίτες 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1. Αίτηση 

2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης 
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 

4. Αναγγελία γάμου, δημοσιευμένη για μία μέρα, σε μία ημερήσια Αθηναϊκή ή 
Πειραϊκή εφημερίδα, στην οποία θα αναγράφεται ο τόπος τέλεσης του γάμου 
(όχι η ημερομηνία) σε δύο αντίτυπα, ένα για τον καθένα 

5. Παράβολο Δημοσίου 15 € (κοστίζει 18 €), για τον καθένα  
6. Αποδεικτικό μόνιμης  κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ ή  εκκαθαριστικό ή 

μισθωτήριο) 

7. ΑΜΚΑ – Ασφαλιστικός φορέας – ΑΦΜ και των δύο μελλόνυμφων 

Σε περίπτωση τέλεσης δεύτερου ή τρίτου γάμου πρέπει να προσκομιστούν: 

 Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με τα στοιχεία του διαζυγίου 

 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου σε περίπτωση χηρείας   

8. Σε περίπτωση που οι μελλόνυμφοι είναι ανήλικοι, απαιτείται, δικαστική 
απόφαση  

9. Αστυνομική Ταυτότητα 

Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες πολίτες κατοίκους εξωτερικού 
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Στην περίπτωση Ελλήνων που κατοικούν έστω και προσωρινά στο εξωτερικό, η άδεια 
γάμου εκδίδεται από το Δήμο όπου είναι δημότες.  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1. Αίτηση 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 καθώς και εξουσιοδότηση για την 
υποβολή της αίτησης,  με θεώρηση του γνησίου υπογραφής από τον Έλληνα 
Πρόξενο  

3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης 
4. Πιστοποιητικό γέννησης 
5. Αναγγελία γάμου, δημοσιευμένη για μία μέρα, σε μία ημερήσια Αθηναϊκή ή 

Πειραϊκή εφημερίδα, στην οποία θα αναγράφεται ο τόπος τέλεσης του γάμου 
(όχι ή ημερομηνία) σε δύο αντίτυπα, ένα για τον καθένα. Τα ονόματα θα 
πρέπει να είναι με ελληνικά γράμματα 

Σε περίπτωση τέλεσης δεύτερου ή τρίτου γάμου πρέπει να προσκομιστούν: 

 Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με τα στοιχεία του διαζυγίου 

 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου σε περίπτωση χηρείας   
6. Σε περίπτωση που οι μελλόνυμφοι είναι ανήλικοι,  απαιτείται δικαστική 

απόφαση 

7. Παράβολο Δημοσίου 15 € (κοστίζει 18 €), για τον καθένα  

                                      ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ: 

 Άρθρο 1350 Α.Κ : Οι μελλόνυμφοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος 
της ηλικίας τους 

 Άρθρο 1351 Α.Κ :O  ανίκανος για δικαιοπραξία δεν μπορεί να συνάψει γάμο  
 Άρθρο 1352 A.Κ :Το πρόσωπο που τελεί υπό δικαστική αντίληψη συνάπτει 

γάμο με την συναίνεση του συμπαραστάτη 

 Άρθρο 1354 Α.Κ :Εμποδίζεται η τέλεση γάμου πριν λυθεί αποκλειστικά ή 
ακυρωθεί ο υπάρχων γάμος  

 Άρθρο 1356 A.K :Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ συγγενών εξ αίματος κατ’ 
ευθείαν γραμμή απεριόριστα ,εκ πλαγίας δε μέχρι και  τέταρτου  βαθμού 

 Άρθρο 1357 A.K :Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ συγγενών εξ’ αγχιστείας   κατ’ 
ευθείαν γραμμή απεριόριστα ,εκ πλαγίας δε μέχρι και τρίτου  βαθμού 

 Άρθρο 1360 A.K :Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ υιοθετημένου και του ατόμου 
που τον υιοθέτησε  ή των κατιόντων του. Το κώλυμα υπάρχει και μετά την 
λύση της υιοθεσίας 

 

 Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας, απαιτείται εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου 
υπογραφής από Δημόσια Αρχή (ΚΕΠ, Αστυνομία, κ.α.) ή εξουσιοδότηση ηλεκτρονικής μορφής. 
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 Τα παντός τύπου Πιστοποιητικά, καθώς και οι Ληξιαρχικές Πράξεις μπορούν να αναζητηθούν 
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 «περί 
αυτεπάγγελτης αναζήτησης» εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεσθεί εντός Ελλάδος (γάμοι, 
γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις του Ειδικού Ληξιαρχείου 

Αθηνών. 


