
  

 

 

  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ        Αθήνα, 4 Ιανοςαπίος 2019 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ   Α.Π.:1969/.477 

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝΚΑΙ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ    

ΚΑΣΑΣΑΗ  

Σμήμα Αζηικήρ και Γημοηικήρ 

Καηάζηαζηρ        ΠΡΟ: 

Σασ. Γ/νζη: ηαδίος 27    κοσσσσσσσσσσσσ 

101 83, ΑΘΗΝΑ  

Πληποθοπίερ: Μ. Φούκα 

Σηλέθωνο: 213 1361363   

Fax: 213 1361349 

      

ΘΔΜΑ: «Πολιηικόρ γάμορ ζηην Δλλάδα μεηαξύ αλλοδαπών». 

σεη.: Σο από 9.12.2018 ηλεκηπονικό ζαρ μήνςμα. 

Σε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ, ζαο γλσξίδνπκε όηηνηαιινδαπνί ππήθννη, νη νπνίνη 

ζέινπλ λα ηειέζνπλ γάκν ζηελ Διιάδα, θαη θαηνηθνύλ λόκηκα ζηε Χώξα καο,ζα πξέπεη λα 

απεπζπλζνύλ ζην Γήκν θαηνηθίαο ηνπο γηα λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε γηα ηελ ρνξήγεζε 

άδεηαο γάκνπ θαη λα ελεκεξσζνύλ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έθδνζε ηεο ελ 

ιόγσ άδεηαο,  ηα νπνία ζα είλαη νξζά επηθπξσκέλα θαη κεηαθξαζκέλα. 

Πεξαηηέξσ, γηα γάκνπο Βξεηαλώλ πνιηηώλ ζηελ αιινδαπή ζύκθσλα κε λεόηεξε ξεκαηηθή 

δηαθνίλσζε ηεο εδώ Πξεζβείαο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα 

λνκνζεζία ηεο ελ ιόγσ Χώξαο, αξκόδηνο γηα ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο πεξί κε θσιύκαηνο γάκνπ 

ζε κόληκν θάηνηθν ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ πνπ επηζπκεί λα ζπλάςεη γάκν εθηόο ηεο επηθξάηεηάο 

ηνπ, όπσο π.ρ. ζηελ Διιάδα, είλαη ν Βξεηαλόο Λεμίαξρνο ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε ελ ιόγσ 

βεβαίσζε γίλεηαη απνδεθηή από ηε λνκνζεζία ηεο Χώξαο όπνπ ζα ηειεζηεί ν γάκνο, ελώ ν 

Βξεηαλόο Πξόμελνο ηεο Χώξαο, όπνπ πξόθεηηαη λα ηειεζηεί ν γάκνο είλαη αξκόδηνο γηα ηελ έθδνζε 

ηέηνηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Βξεηαλόο ππήθννο είλαη κόληκνο 

θάηνηθνο ηεο Χώξαο απηήο ή ηξίηεο Χώξαο, θαζώο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη πξνζσξηλά 

θάηνηθνο ηεο Χώξαο όπνπ ζα ηειεζηεί ν γάκνο.  

Σαο παξαπέκπνπκε ζηα αλαγξαθόκελα ηνπ κε Α.Π. 13858/2015/31.7.2015 έγγξαθν ηεο 

Γηεύζπλζήο καο πξνο ηνπο Γήκνπο ηεο Χώξαο, αλαθνξηθά κε ην αλσηέξσ ζέκα, ην νπνίν είλαη 



  

αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ ζηε δηαδξνκή www.ypes.gr/Αζηηθή θαη Γεκνηηθή 

Καηάζηαζε/Θέκαηα Αζηηθήο θαη Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο/Έθδνζε άδεηαο γάκνπ. 

Δπηπιένλ, ζαο γλσξίδνπκε όηη αιινδαπό δεκόζην έγγξαθν,κε αλαθνξάο θσιύκαηνο γάκνπ, 

πνπ βεβαηώλεη όηη δελ έρεη θώιπκα λα ηειέζεη γάκν ν αιινδαπόο ππήθννο ζηελ Διιάδα, 

πξνζηδηάδεη ζε άδεηα γάκνπ θαηά ην ειιεληθό δίθαην, όηαλ ζε απηό αλαγξάθνληαη θαη ηα 

νλνκαηεπσλπκηθά ζηνηρεία ηνπ άιινπ κειινλύκθνπ, ζπλεπώο παξέιθεη ε έθδνζε άδεηαο γάκνπ, 

όηαλ ε βεβαίσζε απηή πξνζηδηάδεη, ζηνλ πξνβιεπόκελν από ην Διιεληθό Γίθαην ηύπν άδεηαο 

γάκνπ.  

Δπηζεκαίλνπκε όηη, απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ ηέιεζε γάκνπ αιινδαπώλ ππεθόσλ  

ζηελ Διιάδα, είλαη ε πξνζθόκηζε από ηνπο αιινδαπνύο, θάζε επίζεκνπ ζηνηρείνπ, όπσο 

δηαβαηήξην, βίδα, άδεηα δηακνλήο,θ.ι.π., από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη απηνί παξακέλνπλ λόκηκα 

ζηε Χώξα καο. 

 

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο. 

 

      Η Πποϊζηαμένη ηηρ            

                                                                                                                       Γιεύθςνζηρ 
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