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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αθήνα   25  Φεβρουαρίου   2013 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΓΕΝΙΚΗ  ∆ ΙΕΥΘΥΝΣΗ     Α.Π.:  Φ131360/1578/13 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Τµήµα Μητρώων, ∆ηµοτολογίων 
 & Ληξιαρχείων  
Ταχ. ∆/νση     : Σταδίου 31 
Ταχ. Κώδικας : 10559 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες  : Γ. Καµπυλαυκά 
Τηλ.                : 213 136 1695   
    
 

ΘΕΜΑ: ∆ικαιολογητικά για την έκδοση άδειας γάµου σε πολιτικούς πρόσφυγες .  

Σχετ.: Το µε Α.Π. 10/4-1-2013 έγγραφό σας.  

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουµε ότι, σύµφωνα µε τη Συνθήκη της 

Γενεύης (η οποία κυρώθηκε µε το ν.δ. 3989/1959) και το συναφές πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης (το 

οποίο κυρώθηκε µε τον α.ν.389/1968), η προσωπική κατάσταση των προσφύγων διέπεται από τους 

νόµους της χώρας της κατοικίας τους ή ελλείψει κατοικίας από τους νόµους της χώρας της διαµονής 

τους. 

 Εν όψει των ανωτέρω, επειδή οι αναγνωρισµένοι πολιτικοί πρόσφυγες (οι δικαιούχοι 

διεθνούς προστασίας) εξοµοιώνονται µε τους Έλληνες πολίτες, προκειµένου να εκδοθεί άδεια 

γάµου σε πρόσφυγες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ.391/1982, δηλαδή µαζί µε την 

αίτηση που υποβάλλεται στο ∆ήµο της κατοικίας των αιτούντων υποβάλλονται υποχρεωτικά: α) 

απόσπασµα της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του αιτούντος, στο οποίο να φαίνονται η ηµεροµηνία 

και το έτος της γέννησής του και β) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105/1969 ότι δεν συντρέχει στη 

συγκεκριµένη περίπτωση στο πρόσωπο του αιτούντος ή στις σχέσεις του µε το άλλο πρόσωπο µε το 

οποίο αυτός πρόκειται να τελέσει γάµο κανένα από τα κωλύµατα των άρθρων 1354, 1356, 1357, 

1359, 1360,1362 και 1365 του Αστικού Κώδικα. 

 ∆εδοµένου όµως ότι οι ανωτέρω δεν είναι δυνατόν να επισυνάψουν ληξιαρχική πράξη 

γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης, εξαιτίας των συνθηκών  αποχώρησης από τη χώρα 

προέλευσής τους, η πιστοποίηση των στοιχείων τους (δηλαδή τα ονοµατεπωνυµικά στοιχεία τα 

δικά τους και των γονέων τους, η ηµεροχρονολογία και ο τόπος γέννησης, κ.λπ.) θα 

αποδεικνύονται ενώπιον κάθε αρχής και υπηρεσίας του δηµόσιου τοµέα µε υπεύθυνη δήλωση του 

ΠΡΟΣ: ∆ήµο Ασπροπύργου 
Νοµού Αττικής  

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  
Τµήµα Αστικής, ∆ηµοτικής Κατάστασης 

& Ληξιαρχείου 
Λεωφ. ∆ηµοκρατίας  18 - Τ.Κ. 193 00 

 



Γ.Κ.  2  

ενδιαφεροµένου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (75Α΄), σύµφωνα µε τις 

οποίες τα γεγονότα ή τα στοιχεία που δεν αποδεικνύονται µε το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα 

έγγραφα µπορεί να αποδεικνύονται ενώπιον κάθε αρχής ή υπηρεσίας του δηµοσίου τοµέα µε 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου. 

 
         Η    Προϊσταµένη  της 

∆ιεύθυνσης  
 

Ουρανία    Σταυροπούλου  
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:  
- ∆/νση Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης 
 - Τµήµα Μητρώων, ∆ηµοτολογίων  και Ληξιαρχείων 
 - Τµήµα Εθνικού ∆ηµοτολογίου   (ηλεκτρονικά για ενηµέρωση) 


