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ΘΕΜΑ: Ερωτήµατα σχετικά µε έκδοση αδειών γάµου. 
ΣΧΕΤ: Το µε αρ.πρωτ. 9235/6-4-2012 έγγραφό σας. 
 
 Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, σχετικά µε την έκδοση 
άδειας γάµου,  σας γνωρίζουµε ότι: 

Η υπηρεσία µας έχει επανειληµµένα απαντήσει  σε  ερωτήµατα που αφορούν 
αιτούντες πολιτικό άσυλο προκειµένου να τους εκδοθεί άδεια γάµου, ότι  ο κάθε  
δήµος είναι σε θέση να προχωρήσει στη διαδικασία έκδοσης άδειας γάµου  σε 
αιτούντα άσυλο, µε συνέπεια την τέλεση γάµου, όταν αυτός προσκοµίσει στο ∆ήµο 
διαβατήριο και βεβαίωση από Προξενική ή άλλη αρµόδια αρχή της χώρας του, περί 
του ότι δεν έχει κώλυµα να τελέσει γάµο, αφού µε αυτόν τον τρόπο  εξασφαλίζεται 
τόσο η πιστοποίηση των στοιχείων της ταυτότητάς του  όσο και το ότι δεν υφίσταται 
κώλυµα κατά το δίκαιο της ιθαγένειάς του να τελέσει γάµο. 
 Επιπλέον, σε περίπτωση που το διαβατήριο του αιτούντος το άσυλο 
κατακρατήθηκε από την αρµόδια αστυνοµική αρχή, κατά την παράδοση του σχετικού 
δελτίου παροχής ασύλου, µπορείτε να προβείτε στην έκδοση άδειας τέλεσης του 
γάµου µε το προσκοµιζόµενο σχετικό δελτίο και συγχρόνως µε την απαιτούµενη 
βεβαίωση απουσίας κωλύµατος για την τέλεση του γάµου. 
 Σε κάθε περίπτωση, δεδοµένου του γεγονότος ότι πλείστοι όσοι αιτούνται 
άσυλο διατηρούν άριστες επαφές µε τις Προξενικές αρχές της χώρας τους, καλείστε 
να απευθύνεστε στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Αλλοδαπών προκειµένου να σας 
γνωρίζουν εάν η ροζ κάρτα χρήζει ανακλήσεως.  
 Αναφορικά µε όλα τα άλλα ερωτήµατά σας, που αφορούν σε διάφορες 
κατηγορίες αδειών διαµονής, προκειµένου να εκδώσετε άδειες γάµου,  σας 
γνωρίζουµε ότι αρµόδια για  ζητήµατα  αδειών διαµονής είναι η ∆ιεύθυνση 
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου µας, η οποία µας κοινοποίησε το 
Α.Π.9682/17-4-2012 έγγραφό της προς το ∆ήµο Καλλιθέας, φωτοαντίγραφο του 
οποίου σας αποστέλλουµε συνηµµένα για ενηµέρωσή σας.  
Συν: 2 σελ. 
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