
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                            

Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες πολίτες 

 Η  άδεια πολιτικού γάμου για κάθε ενδιαφερόμενο εκδίδεται από τον Δήμο της 

τελευταίας  κατοικίας του.  Η  αίτηση και  τα  δικαιολογητικά  για  την  έκδοση άδειας 

πολιτικού  γάμου  κατατίθενται   ξεχωριστά για τον καθένα μελλόνυμφο από τον ίδιο 

τον ενδιαφερόμενο ή από άλλο πρόσωπο που θα έχει την εξουσιοδότηση από τον 

ενδιαφερόμενο  θεωρημένη από την αστυνομία καθώς επίσης και  την αίτηση και την 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου με το γνήσιο της υπογραφής του. 

                                    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Τα δικαιολογητικά σύμφωνα με το νόμο 1250/82 είναι τα εξής :      

. 

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου 

2.  Ληξιαρχική πράξη γέννησης. (πρόσφατη) 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου δηλώνεται : 

α) ότι ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα  

1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 , 1360 του Α.Κ. 

β) ότι είναι κάτοικος του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 

γ) τον βαθμό του γάμου που θα τελέσει (πρώτος, δεύτερος κλπ) 

4. Δικαστική απόφαση, σε περίπτωση που οι μελλόνυμφοι είναι ανήλικοι 

5. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με την διάζευξη στο περιθώριο για τους διαζευγμένους  ή 

ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας 

6. Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου για μία μέρα σε μία ημερήσια αθηναΐκή 

εφημερίδα (Χρειάζονται δύο φύλλα της ίδιας εφημερίδας, ένα για την κάθε άδεια 

γάμου) όπου θα αναγράφεται ως τόπος κατοικίας του μελλόνυμφου ο Δήμος μας   

και αν ο γάμος τελεστεί στο Δήμο μας ως τόπος τέλεσης θα αναγράφεται επίσης  ο 

Δήμος μας. (Σημ.: Στη δημοσίευση στην εφημερίδα δεν  αναγράφεται η ημερομηνία 

τέλεσης του γάμου μόνο η πρόθεση τέλεσης αυτού- Τα ονόματα στην Εφημερίδα θα 

είναι με ελληνικά γράμματα).    

7. Παράβολο χαρτοσήμου (πράσινου χρώματος)  αξίας 15€ από Δ.Ο.Υ., ένα για κάθε 

άδεια γάμου. 

8. Πρόσφατο Αποδεικτικό κατοικίας στο όνομα του ενδιαφερομένου (αντίγραφο 

φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικό ή λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ο. ή μισθωτήριο σε 

ισχύ θεωρημένο από την εφορία αν είναι παλαιού τύπου ή μισθωτήριο σε ισχύ νέου 

τύπου εκτυπωμένο από το TAXISNET) 

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση οκτώ ημερών  από την ημερομηνία κατάθεσης 

των δικαιολογητικών και ισχύει για έξι (6) μήνες.         

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 

-Για τους Έλληνες πολίτες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, το Κάιρο ή την 

Κωνσταντινούπολη ισχύει και το πιστοποιητικό βαπτίσεως του Πατριαρχείου αντί 

ληξιαρχικής πράξης γέννησης. 

- Οι Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη ή την Αίγυπτο 

και δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα παντρεύονται ως αλλοδαποί. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ   Η ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ Η 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΟΞΕΝΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ  Η 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ  

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ.                                                                     Σελ. 1 από 2                                                                           



Κατά την τελετή του γάμου κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα 

ενήλικο με την ταυτότητά του. 

Σύμφωνα με τον καινούργιο Νόμο περί ισότητας, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να 

δηλώσουν πριν από το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να 

είναι ή του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, όχι όμως πάνω από δύο επώνυμα.   
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