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Άδεια Πολιτικού Γάμου για Αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα 

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από το Δήμο όπου κατοικεί. Η άδεια 
γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση επτά ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης 
της αναγγελίας γάμου και ισχύει για έξι μήνες. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:  

1. Αίτηση 

2. Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου, 
μεταφρασμένη στα ελληνικά και επικυρωμένη από το Ελληνικό Υπουργείο 
Εξωτερικών. Στη βεβαίωση θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο βαθμός 
γάμου που πρόκειται να τελεστεί 
(Δεν απαιτείται επικύρωση για τα Προξενεία Αυστρίας, Γαλλίας, Γερμανίας, 
Ελβετίας, Εσθονίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ιρλανδίας, Ισπανίας, Ιταλίας, 
Κύπρου, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργου, Μολδαβίας, Νορβηγίας, Ολλανδίας, 
Πολωνίας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας, Σουηδίας, Τσεχίας και Τουρκίας) 

3. Πιστοποιητικό γέννησης ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, μεταφρασμένη και 
επικυρωμένη 

4. Αναγγελία γάμου δημοσιευμένη, για μία μέρα, σε μία ημερήσια Αθηναϊκή ή 
Πειραϊκή εφημερίδα. Τα ονόματα στην εφημερίδα θα πρέπει να είναι με 
ελληνικά γράμματα, σύμφωνα με την επίσημη μετάφραση τους. Στη 
δημοσίευση δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου, μόνο ο τόπος 
(σε δύο αντίτυπα, ένα για τον καθένα) 

5. Άδεια παραμονής ή VISA της οποίας ο χρόνος ισχύος δεν έχει λήξει (δεν 
απαιτείται για πολίτες κρατών της Ε.Ε.)  

6. Παράβολο Δημοσίου για πολιτικό γάμο 15 € (κοστίζει 18 €) για τον καθένα  
7. Αποδεικτικό κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ ή  εκκαθαριστικό ή μισθωτήριο) 
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8. Διαζευκτήριο για τους διαζευγμένους (σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου) ή 
Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με την λύση αυτού (σε περίπτωση πολιτικού γάμου) 
ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου σε περίπτωση Χηρείας. 

9. Σε περίπτωση που ο μελλόνυμφος είναι ανήλικος, απαιτείται δικαστική 
απόφαση   

10. Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. 
 Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στην 

Σύμβαση της Χάγης (εκτός Αυστρίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, 
Λουξεμβούργου, Ολλανδίας, Πολωνίας, Πορτογαλίας και Τουρκίας) θα πρέπει 
να φέρουν την επισημείωση της σύμβαση της Χάγης (APOSTILLE) από την 
αρμόδια αλλοδαπή αρχή, επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι 
σε μεταφράσεις αυτών 

 Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προχωρήσει στη 

Σύμβαση της Χάγης, θα πρέπει να φέρουν επικύρωση των Ελληνικών 
Προξενικών Αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, 
ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και 
σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία 

 Για τους Σύριους, εκτός των ανωτέρω χρειάζεται και ειδική έγκριση από το 
Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας και την Πρεσβεία της Συρίας στην Ελλάδα, 
καθώς και βεβαίωση ότι δεν υπάρχει κώλυμα γάμου 

 Για τους πολιτικούς πρόσφυγες απαιτείται: 
α) Αίτηση 

β) Αναγγελία γάμου σε μια ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα (με τα ονόματα στα 
Ελληνικά και τόποι κατοικίας  Κερατσίνι ή Δραπετσώνα)  
γ) Πιστοποιητικό Γέννησης ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης 
δ) Απόφαση Ελληνικής Αρχής (π.χ. Ηνωμένα Έθνη – Σκουφά 59)  ότι είναι 
αναγνωρισμένος πολιτικός πρόσφυγας 
 

Επίσημη μετάφραση θεωρείται:  

 

1. Από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών  
2. Από εξουσιοδοτημένο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της αντίστοιχης Ελληνικής 

Προξενικής Αρχής, της χώρας έκδοσης του Πιστοποιητικού  
3. Από Έλληνα δικηγόρο, ο οποίος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της 

γλώσσας από την οποία μετέφρασε 
4. Από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου.   
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