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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αθήνα,      19       Σεπτεµβρίου  2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                             Α.Π.: Φ131360/οικ.22436 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τις χώρες που κύρωσαν                                

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ &                              τη Σύµβαση, από το εσφαλµένο Γερµανία, Αυστρία, Βέλγιο, 

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ          Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία 

                                                                   Πορτογαλία, Ελβετία και Τουρκία στο ορθό Γερµανία,Αυστρία                                                                              

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ, ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ    Ισπανία,Ελλάδα,Ιταλία, Λουξεµβούργο,Ολλανδία, Πορτογαλία,  

& ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ                                            Ελβετία, Τουρκία και Μολδαβία. Επισυνάπτεται το ορθό πρότυπο                  

Ταχ. ∆/νση: Σταδίου 31                                      πολύγλωσσο πιστοποιητικό ικανότητας γάµου µε τη Μολδαβική               

Ταχ. Κώδικας : 10559, ΑΘΗΝΑ                   το οποίο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ.                   

Πληροφορίες: Γ.Πάρχας, Μ.Φούκα                                    ΠΡΟΣ: 

Τηλέφωνο: 213 1361332, 213 1361363                                1. ∆ήµους της Χώρας 

Fax: 213 1361349           2. Πρεσβευτικές και Προξενικές    

  αρχές της χώρας στα συµβαλλόµενα 

  κράτη µέσω ΥΠΕΞ.                                                          

                                                                                                (Στ3 ∆/νση ∆ιεκπεραιώσεως& 

                           ∆ιπλωµατικού Ταχυδροµείου   

                                                                                                Ακαδηµίας 3, 106 71, Αθήνα)  

ΘΕΜΑ: «Κύρωση της σύµβασης για την έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας γάµου» 
Σχετ.: Το µε Α.Π. Φ.044.1/5/ΑΣ 490/12.06.2014 έγγραφο της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Βέρνη 
και το µε Α.Π.0544/Μ.6369/6370/ΑΣ 332/27.08.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών.   
 

  Στα πλαίσια της Κύρωσης της Σύµβασης µε το Ν.4230/2014(ΦΕΚ18Α΄/28.01.2014) για την 

έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας γάµου (Μόναχο 05.09.1980, Convention CIEC No 20), σας 

διαβιβάζουµε το πρότυπο πολύγλωσσο πιστοποιητικό ικανότητας γάµου.  

Η σύµβαση για την έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας γάµου ορίζει ότι έκαστο 

συµβαλλόµενο Κράτος δεσµεύεται να εκδίδει πιστοποιητικό ικανότητας γάµου σύµφωνα µε το 

πρότυπο που επισυνάπτεται, κατόπιν αιτήµατος ενός υπηκόου του ενόψει της τέλεσης του γάµου του 

στην αλλοδαπή και εφόσον ο εν λόγω υπήκοος πληροί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του Κράτους που 

εκδίδει το πιστοποιητικό τις προϋποθέσεις σύναψης του εν λόγω γάµου. Για την εφαρµογή της 

παρούσας Σύµβασης εξοµοιώνονται µε τους υπηκόους ενός συµβαλλόµενου Κράτους οι πρόσφυγες 

και οι απάτριδες των οποίων η προσωπική κατάσταση διέπεται από το δίκαιο του εν λόγω Κράτους. Το 

εν λόγω πιστοποιητικό φέρει ηµεροµηνία καθώς και την υπογραφή και σφραγίδα της αρχής που το 

εξέδωσε. Η δε ισχύς του περιορίζεται σε διάρκεια έξι µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσής του. Επίσης  

το πιστοποιητικό απαλλάσσεται από την υποχρέωση επικύρωσης ή από οποιαδήποτε άλλη ισοδύναµη 
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διατύπωση στο έδαφος των συµβαλλοµένων Κρατών τα οποία δεσµεύονται από την παρούσα 

Σύµβαση. 

           Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος για την ανωτέρω σύµβαση ορίστηκε η 1η Σεπτεµβρίου 2014. 

           Η εν λόγω Σύµβαση έχει κυρωθεί από τις ακόλουθες χώρες: Γερµανία, Αυστρία, Βέλγιο, 

Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ελβετία και Τουρκία. 

           Στοιχεία για την εν λόγω Σύµβαση µπορείτε να αναζητάτε στην επίσηµη ιστοσελίδα της 

∆ιεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Κατάστασης (Commission Internationale de l’ etat civil, 

www.ciec1.org,  Convention No 20). 

           Παρακαλούµε τις ενέργειές σας κατά λόγο αρµοδιότητας, άρθρο δεύτερο 

Ν.4230/2014(ΦΕΚ18Α΄/28.01.2014). 

 
                                                                                                           Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

                                                                                      

ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ       

                                                                                                                                                       

   

                                                                                                                                                                                         

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Υπουργείο Εξωτερικών 

Ειδική Νοµική Υπηρεσία 

Γραφείο ∆ιεθνών Συµβάσεων    

Ζαλοκώστα 10, 106 71, Αθήνα                      

          

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜH                                                             

1.Γραφείο Υπουργού 

2.Γραφείο Αν.Υπουργού 

3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 

4. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Πληθυσµού και Κοιν/κής Συν/χής 

5.Γραφείο Νοµικού Συµβούλου 

6.Γραφεία Γεν.∆/ντών 

7.∆ιευθύνσεις Υπουργείου Εσωτερικών 

8.∆/νση Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης                              

  

    

 

 


