
              ΓΕΝΝΗΕΙ ΣΕΚΝΩΝ ΜΕΑ Ε ΓΑΜΟ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕ ΓΟΝΕΙ   & 

               ΓΕΝΝΗΕΙ Ε ΜΕΙΚΣΟ ΓΑΜΟ ΑΠΟ 8-5-1984  ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ 

 

 

1. Αν ζχετε λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ από Ελλθνικό Προξενείο : 

Δικαιολογθτικά : 

Επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο τθσ προξενικισ πράξθσ γζννθςθσ. 

Καταχωρίηεται με τθν προςκόμιςθ αυτισ ςτθν Υπθρεςία μασ ι με αλλθλογραφία. 

 

2. Αν ζχετε πιςτοποιθτικό γζννθςθσ από Λθξιαρχείο ξζνθσ χώρασ : 

Δικαιολογθτικά : 

• ξενόγλωςςο πιςτοποιθτικό γζννθςθσ νόμιμα επικυρωμζνο,i  

• επίςθμθ μετάφραςθii του ξενόγλωςςου πιςτοποιθτικοφ, 

• λθξιαρχικι πράξθ γάμου των γονζων, 

• πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ των γονζων τελευταίου εξαμινου. 

 

Καταχωρίηεται με τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικών ςτθν Υπθρεςία μασ ι με 

αλλθλογραφία. 

 

3. Αν ζχετε πιςτοποιθτικό γζννθςθσ – βάπτιςθσ από τισ εκκλθςιαςτικζσ αρχζσ. 

Δικαιολογθτικά : 

• Πρωτότυπο πιςτοποιθτικό βάπτιςθσ γζννθςθσ τθσ Εκκλθςιαςτικισ Αρχισ ςτθν Ελλθνικι, 

• επικφρωςθ του πιςτοποιθτικοφ από τουσ λειτουργοφσ του αντίςτοιχου δόγματοσ ι 

κρθςκεφματοσ ςτθν Ακινα, 

• λθξιαρχικι πράξθ γάμου των γονζων, 

• πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ κατάςταςθσ των γονζων τελευταίου εξαμινου, 

• άδεια από τθν Ειςαγγελία Πρωτοδικών Ακθνών (ςχολι Ευελπίδων, κτίριο 16, γραφείο 8-

10), 

• παράβολο χαρτοςιμου από τθ Δ.Ο.Υ. : 

 

- μζχρι 90 θμζρεσ από τθν γζννθςθ δεν απαιτείται παράβολο.  

- αν θ καταχώριςθ γίνει μετά τισ 90 θμζρεσ και ζωσ 180 θμζρεσ απαιτείται παράβολο 4.50 

ευρώ +20% υπζρ Ο.Γ.Α. = 5.40 ευρώ πραγματικισ αξίασ, 

- αν θ καταχώριςθ γίνει μετά τισ 180 θμζρεσ, απαιτείται παράβολο 13 ευρώ+20% υπζρ 

Ο.Γ.Α.=15.60 ευρώ πραγματικισ αξίασ. (άρκρ.49 Ν.344/76 όπωσ ιςχφει). 

 

Δθλώνεται από τουσ γονείσ ι το ίδιο το τζκνο, εφόςον ζχει ςυμπλθρώςει το 14ο ζτοσ, ι από 

τρίτο πρόςωπο, εφοδιαςμζνο με ειδικό ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο, με τθν επίδειξθ 

τθσ αςτυνομικισ του ταυτότθτασ ι του διαβατθρίου. 

 

4. Αν ζχετε τελεςίδικθ δικαςτικι απόφαςθ Ελλθνικοφ Δικαςτθρίου. 

Δικαιολογθτικά : 

• τελεςίδικθ δικαςτικι απόφαςθ, 

• ζκκεςθ επίδοςθσ, 

http://www.ypes.gr/el/eidlixypes/archiki/Apostille/
http://www.ypes.gr/el/eidlixypes/archiki/Metafrasi/


• πιςτοποιθτικό τθσ Γραμματείασ του δικαςτθρίου που εξζδωςε τθν απόφαςθ περί μθ 

άςκθςθσ τακτικών ι ζκτακτων ζνδικων μζςων, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζνα μινα μετά τθν 

ζκκεςθ επίδοςθσ, 

• πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ των γονζων, ώςτε να προκφπτει θ Ελλθνικι 

ικαγζνειά τουσ ι ενόσ εξ αυτών (τελευταίου εξαμινου). 

 

Καταχωρίηεται από τουσ γονείσ ι το ίδιο το τζκνο, εφόςον ζχει ςυμπλθρώςει το 18ο ζτοσ, ι 

από τον παραςτάντα δικθγόρο εφοδιαςμζνο με ειδικό πλθρεξοφςιο (Άρκρο 10 παρ.1 του Ν. 

344/1976) ι από τρίτο πρόςωπο, εφοδιαςμζνο με ειδικό ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο ι 

από οποιονδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον, με τθν επίδειξθ τθσ αςτυνομικισ του ταυτότθτασ 

ι του διαβατθρίου. 

 

                                                           
i
  ΝΟΜΙΜΗ ΕΠΙΚΤΡΩΗ ΞΕΝΟΓΛΩΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ ΣΗ ΧΑΓΗ ΣΗ 5-10-1961  
• Πιςτοποιθτικά που εκδίδονται ςτισ χώρεσ που ζχουν προςχωριςει ςτθ φμβαςθ 
τθσ Χάγθσ, φζρουν τθν επιςθμείωςθ Apostille από τθν αρμόδια αλλοδαπι αρχι 
επί του πρωτοτφπου ξενόγλωςςου εγγράφου και όχι ςε μεταφράςεισ αυτών. ΘΑ 
ΒΡΕΙΣΕ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΡΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ Η ΦΡΑΓΙΔΑ ΣΗ 
ΧΑΓΗ (APOSTILLE) ΣΟ 
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41 
• Πιςτοποιθτικά που εκδίδονται ςτισ χώρεσ που δεν ζχουν προςχωριςει ςτθ 
φμβαςθ τθσ Χάγθσ, φζρουν επικφρωςθ των Ελλθνικών προξενικών αρχών ςτθν 
αλλοδαπι ι του Ελλθνικοφ Τπουργείου Εξωτερικών, ωσ προσ το γνιςιο τθσ 
υπογραφισ του αλλοδαποφ οργάνου. Η επικφρωςθ και ςε αυτι τθν περίπτωςθ 
γίνεται ςτο πρωτότυπο και όχι ςε φωτοτυπία.  
Για τθν ΚΤΠΡΟ όςον αφορά τθ χώρα μασ, είναι ελεφκερα περαιτζρω επικφρωςθσ 
α. τα δθμόςια ζγγραφά τθσ και β. τα ιδιωτικά επικυρωκζντα από τισ Δθμόςιεσ 
Αρχζσ τθσ Κφπρου. 
ii φμφωνα με τον Ν. 4231/2014 δεν χρειάηονται περαιτζρω επικυρώςεισ τα 
πιςτοποιθτικά γζννθςθσ, γάμου ι κανάτου για τισ χώρεσ: Αυςτρία, Γαλλία, 
Ιςπανία, Ιταλία, Λουξεμβοφργο, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία και Σουρκία. Οι 
πράξεισ και τα ζγγραφα αυτά κα γίνουν αποδεκτά χωρίσ επικφρωςθ ι ιςοδφναμθ 
διατφπωςθ, με τθν προχπόκεςθ ότι κα φζρουν θμερομθνία και υπογραφι ι 
ςφραγίδα τθσ αρμόδιασ εκδοφςασ αρχισ του κράτουσ που τα χοριγθςε. 
Γίνονται αποδεκτζσ οι επίςθμεσ μεταφράςεισ που πραγματοποιοφνται από τθ 

Μεταφραςτικι Τπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικών (Αρίωνοσ 10, 

Μοναςτθράκι), ι από εξουςιοδοτθμζνο μόνιμο υπάλλθλο τθσ οικείασ προξενικισ 

αρχισ ι από Ζλλθνα δικθγόρο, ο οποίοσ κα πρζπει να είναι μζλοσ οποιουδιποτε 

Δ. . τθσ Ελλάδασ και να υπογράφει ωσ «ο μεταφράςασ» δικθγόροσ ι από 

πτυχιοφχου μεταφραςτι του τμιματοσ Ξζνων Γλωςςών, Μετάφραςθσ και 

Διερμθνείασ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου. 

 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

