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ΘΕΜΑ: Καταχώριση θρησκευτικού γάμου Έλληνα πολίτη και Ρωσίδας υπηκόου τελεσθέντος στο
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Σχετ. : Το με Α.Π. Φ. 734/ΑΣ 2108 ΣΗΔΕ/59911/11-12-2020 έγγραφό σας το οποίο έλαβε το υπ’ αριθμ.
87670/14-12-2020 πρωτόκολλο της γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας και αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα αυτού, σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1) Βάσει του άρθρου 42 του Ν. 344/1976 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 30 του Ν.
4674/2020 οι Έλληνες πολίτες της αλλοδαπής υποχρεούνται να δηλώνουν τα γεγονότα της
αστικής τους κατάστασης, τα οποία συμβαίνουν στην αλλοδαπή, ενώπιον των αρμοδίων
Ελληνικών Προξενικών Αρχών.
2) Περαιτέρω, στο άρθρο 40 του Ν. 344/1976 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 29 του Ν.
4674/2020, ορίζεται ότι καθήκοντα ληξιάρχου για τους Έλληνες της αλλοδαπής ασκεί ο
Προϊστάμενος της Ελληνικής Προξενικής Αρχής, ο οποίος συντάσσει πρωτογενείς ληξιαρχικές
πράξεις ή μεταγράφει ληξιαρχικές πράξεις επιχωρίων αρχών για γεγονότα αστικής κατάστασης
Ελλήνων πολιτών εγγεγραμμένων κανονικά στα ισχύοντα δημοτολόγια.
3) Το αν ο/η Πρόξενος θα συντάξει την προξενική πράξη είτε στη βάση πρωτογενούς δήλωσης είτε
στη βάση μεταγραφής αλλοδαπού πιστοποιητικού εξαρτάται από τη φύση της κάθε περίπτωσης.
Αρκετές δε από αυτές τις περιπτώσεις έχουν αποσαφηνιστεί από την υπηρεσία μας, με σχετικά
έγγραφα τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στο σύνολο των ελληνικών Προξενείων. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα πρωτογενούς δήλωσης ληξιαρχικού γεγονότος ενώπιον του/της Προξένου αποτελεί η
σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γάμου που τελέστηκε κατά το Χ.Ο. δόγμα σε μία αλλοδαπή χώρα η
οποία, επειδή κρίνει ανυπόστατο έναν τέτοιο τύπο γάμου, δεν εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό
(ούτως ώστε αυτό να μεταγραφεί είτε στο Προξενείο είτε στο Ειδικό Ληξιαρχείο). Σε αυτή την
περίπτωση αποτελεί μονόδρομο η πρωτογενής δήλωση γάμου ενώπιον του/της Προξένου και η
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σύνταξη της προξενικής πράξης για δύο βασικούς λόγους: Αφενός, εφόσον για την Ελλάδα ο
γάμος αυτός είναι υποστατός, πρέπει να δηλωθεί ούτως ώστε να ενημερωθεί η αστική κατάσταση
του Έλληνα υπηκόου και αφετέρου, λόγω του ότι τα εκκλησιαστικά έγγραφα δεν
μεταγράφονται στο Ειδικό Ληξιαρχείο. Τα εκκλησιαστικά έγγραφα απαιτούσαν εισαγγελική
παραγγελία προκειμένου να δηλωθούν στο Ειδικό Ληξιαρχείο, διάταξη η οποία όμως πλέον
έχει καταργηθεί.
4) Περαιτέρω, δεδομένου ότι ο/η Πρόξενος εκτελεί χρέη Ληξιάρχου για τους Έλληνες της
αλλοδαπής, ουδόλως εξετάζεται το εάν ο Έλληνας υπήκοος είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής
στην οποία ασκεί την κατά τόπον αρμοδιότητά του το εκάστοτε Ελληνικό Προξενείο.
Προκειμένου να καταχωρισθεί ένα ληξιαρχικό γεγονός στο ελληνικό Προξενείο, αυτό που
ενδιαφέρει είναι ο τόπος τέλεσης του γεγονότος και όχι ο τόπος μόνιμης διαμονής του
Έλληνα υπηκόου. Άλλωστε και εντός της ελληνικής επικράτειας, οι μελλόνυμφοι έχουν κάθε
δικαίωμα να τελέσουν τον γάμο τους οπουδήποτε – ανεξάρτητα από το που βρίσκεται η μόνιμη
κατοικία τους – και ο/η Ληξίαρχος εντός της ληξιαρχικής περιφέρειας του/της οποίου/ας έλαβε
χώρα το γεγονός, είναι υποχρεωμένος/η να συντάξει ληξιαρχική πράξη γάμου. Θέτουμε δε υπόψη
σας το γεγονός ότι υπάρχουν πλείστες όσες περιπτώσεις τουριστών από την αλλοδαπή οι οποίοι
επιλέγουν να τελέσουν το γάμο τους στην Ελλάδα στο πλαίσιο τουρισμού και αναψυχής. Και σε
αυτήν την περίπτωση, ο/η Ληξίαρχος υποχρεούται να συντάξει ληξιαρχική πράξη για τους
αλλοδαπούς υπηκόους οι οποίοι προφανώς δεν έχουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα.
5) Τέλος, σημειώνεται, ότι η υποχρέωση του Έλληνα υπηκόου να δηλώνει τα ληξιαρχικά γεγονότα
που τον αφορούν στο κατά τόπον αρμόδιο ελληνικό Προξενείο και η αντίστοιχη υποχρέωση
του/της Έλληνα/ίδας Προξένου να συντάσσει προξενικές πράξεις για αυτά τα γεγονότα –
εκτελώντας χρέη Ληξιάρχου – συμπεριλαμβανόταν ήδη στο Ν.344/1976 πριν τις τροποποιήσεις
που εισήγαγε ο Ν. 4674/2020.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Κοινοποίηση:
Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης
email: grgencon.kon@mfa.gr
Εσωτερική διανομή:
-Ειδικό Ληξιαρχείο
-Γενικό Διευθυντή Εσωτερικών
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
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