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ΘΕΜΑ:«Τέλεση γάµου προσφύγων/κατόχων δελτίου αιτούντος ασύλου(ρόζ κάρτα)/κατόχων 

δελτίων διεθνούς προστασίας/πολιτικών προσφύγων, στην Ελλάδα». 

Σχετ.: Το µε Α.Π.859/12.10.2017 έγγραφό σας 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, επί του πρώτου ερωτήµατος, σας γνωρίζουµε ότι σε 

περίπτωση που έχετε αίτηµα έκδοσης άδειας γάµου σε αλλοδαπό, κάτοχο δελτίου αιτήσαντος 

ασύλου, ο οποίος σας προσκοµίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ορθά επικυρωµένα και 

µεταφρασµένα καθώς και βεβαίωση για τα περί ταυτότητάς του στοιχεία, η οποία έχει εκδοθεί 

από την αρµόδια αστυνοµική ∆ιεύθυνση όπου έχει παραδώσει το διαβατήριό του, θα πρέπει να 

εκδώσετε αυτήν την άδεια. 

Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά που οφείλει να προσκοµίσει ο αλλοδαπός, κάτοχος δελτίου 

αιτήσαντος ασύλου, είναι: α) απόσπασµα της ληξιαρχικής πράξης γέννησής τους,  β) βεβαίωση 

από την οικεία  Προξενική ή άλλη αρµόδια Αρχή  της Χώρας τους  περί του ότι δεν υπάρχει 

κώλυµα για να τελέσει γάµο ο ενδιαφερόµενος αλλοδαπός. Τονίζεται ότι εφόσον εκ του συνόλου 

της προαναφερθείσας βεβαίωσης  περί µη κωλύµατος γάµου προκύπτει  η δυνατότητα ή µη 

τέλεσης γάµου, δεν θεωρείται απαραίτητο  να αναγράφεται η λέξη «κώλυµα», καθώς ίσως δεν 

είναι γνωστή στο αλλοδαπό εσωτερικό δίκαιο, γ) βεβαίωση για τα περί της ταυτότητάς του 

στοιχεία που έχει εκδοθεί  από την αρµόδια αστυνοµική ∆ιεύθυνση στην οποία έχει παραδώσει το 

διαβατήριο του.  

 Περαιτέρω, θα πρέπει να επικοινωνήσετε άµεσα εγγράφως µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση 

Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας - η οποία εξετάζει τις αιτήσεις παροχής 

ασύλου, για το γεγονός ότι ο/η εν λόγω, παρόλο που φέρεται διωκόµενος/η από τη Χώρα 



  

προέλευσής του/της (καθεστώς αιτήσαντος ασύλου), διατηρεί άριστες σχέσεις και επικοινωνία µε 

την οικεία Πρεσβεία της Χώρας του/της - προκειµένου να ερευνήσει και να σας γνωρίσει εντός 

εύλογου χρονικού διαστήµατος, δηλαδή µέχρι την έκδοση άδειας γάµου, εάν το συγκεκριµένο 

δελτίο χρήζει ανάκλησης. 

 Επιπλέον, εφιστούµε την προσοχή µε την οποία πρέπει να εξετάζονται ως προς το 

νόµιµο της επικύρωσής τους τα αλλοδαπά δικαιολογητικά. Έτσι, όταν περιέχονται στις 

υπηρεσίες σας αλλοδαπά δικαιολογητικά για τα οποία πιθανόν να εγείρονται αµφιβολίες ως προς 

το νόµιµο τόσο της έκδοσης όσο και της επικύρωσής τους, θα πρέπει να επικοινωνείτε άµεσα µε 

τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΞ. 

Αναφορικά µε το δεύτερο ερώτηµά σας, για τους αλλοδαπούς που τέλεσαν γάµο όσο 

εκκρεµούσε η εξέταση της αίτησής τους για χορήγηση ασύλου, αν µετά την τέλεση του γάµου τους 

και την σύνταξη της Ληξιαρχικής Πράξης Γάµου δεν τους χορηγηθεί άσυλο, ο γάµος τους 

εξακολουθεί να ισχύει και παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά του. 

Αναφορικά µε το ερώτηµά σας για το επώνυµο των συζύγων σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και ειδικότερα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 

διατάξεις του άρθρου 14 του Αστικού «οι προσωπικές σχέσεις των συζύγων ρυθµίζονται: 1. από το 

δίκαιο της τελευταίας, κατά τη διάρκεια του γάµου, κοινής ιθαγένειας, εφόσον ο ένας τη διατηρεί 

2. από το δίκαιο της τελευταίας, κατά τη διάρκεια του γάµου, κοινής συνήθους διαµονής  3. από το 

δίκαιο, µε το οποίο οι σύζυγοι συνδέονται στενότερα». Στο πλέγµα των σχέσεων αυτών γίνεται 

δεκτό ότι ανήκει το επώνυµο των συζύγων µετά το γάµο.   

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που οι σύζυγοι έχουν κοινή αλλοδαπή ιθαγένεια κατά το 

χρόνο τέλεσης του γάµου τους στην Ελλάδα, τότε το αλλοδαπό δίκαιο θα ρυθµίσει το επώνυµό 

τους, οπότε και η υπηρεσία σας οφείλει να διερευνήσει τα ισχύοντα  περί επωνύµου συζύγων του 

αλλοδαπού δικαίου, ήτοι το ενδεχόµενο πρόσληψης και αλλαγής  επωνύµου των συζύγων εξαιτίας 

του γάµου. Σε περιπτώσεις  που µεταξύ των συζύγων,  δεν υπάρχει κοινή  αλλοδαπή ιθαγένεια,   

αλλά  ο τόπος της κοινής συνήθους διαµονής τους είναι η Ελλάδα,  τότε το επώνυµο τους 

ρυθµίζεται από το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο, σύµφωνα µε το οποίο δεν επέρχεται καµία 

µεταβολή του επωνύµου µετά τον γάµο. Είναι δυνατή όµως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

1388 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έπειτα από συµφωνία µεταξύ των 

συζύγων, η προσθήκη του επωνύµου του ενός στο επώνυµο του άλλου.  

Σας γνωρίζουµε επιπλέον ότι σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Αστικού Κώδικα οι σχέσεις των 

γονέων και τέκνων - στις οποίες περιλαµβάνεται και το επώνυµο αυτού- ρυθµίζονται κατά σειρά: 

1. από το δίκαιο της τελευταίας κοινής ιθαγένειάς τους  2. από το δίκαιο της τελευταίας κοινής 

συνήθους διαµονής τους 3. από το δίκαιο της ιθαγένειας του τέκνου. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον 

προσδιορισµό επωνύµου τέκνων µετά το γάµο αλλοδαπών πολιτών, η Υπηρεσία σας οφείλει να 

εξετάσει σε κάθε περίπτωση το δίκαιο που ρυθµίζει τις σχέσεις γονέων και τέκνων κατά τα 

ανωτέρω. 



  

Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι η Υπηρεσία µας έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου Εσωτερικών και πιο συγκεκριµένα στο banner «Αστική & ∆ηµοτική Κατάσταση» 

(κάτω δεξιά στην αρχική σελίδα) και στο σύνδεσµο «Θέµατα Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης» 

χρήσιµα έγγραφα καθώς και το βασικό θεσµικό πλαίσιο που διέπει τα ζητήµατα αρµοδιότητάς µας. 

           Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.                                                                                                                                                     

                                                                                                            Η Προϊσταµένη της            

                                                                                               ∆ιεύθυνσης                                                           

                                                                                                                   

                                                                                                        Ουρανία Σταυροπούλου                                                                       

                                                                                                                               

                                                                                                                                                           

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜH   

∆/νση Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης 

Τµήµα Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης 

 


