
Σελίδα 1 από 2 

 

 

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΘΗΡΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ 

 

Διεύθυνση: 
Φηρά Θήρα 84700 
 
Πληροφορίες: 
1. Καβαλλάρης Ιωάννης 
Τηλ. 2286360104 
2. Καφούρος Χρήστος 
Τηλ. 2286360134 
 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ 

 

Για κάθε μελλόνυμφο απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:  
 

Α. Για Έλληνες που κατοικούν στο Δήμο Θήρας: 
 

1. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης . 
 

2. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 . 
 

3. Για τους διαζευγμένους Ληξιαρχική Πράξη του προηγούμενου γάμου στην οποία αναφέρεται η λύση του . 
 

4. Για τους χήρους Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου . 
 

5. Αποδεικτικό Κατοικίας (φωτοαντίγραφα λογαριασμών ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΟΥ, μισθωτηρίου κλπ). 
 

6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 
 

7. Πιστοποιητικό γεννήσεως. 
 

Β. Για Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό μόνιμα ή προσωρινά και είναι δημότες του Δήμου  Θήρας: 
 

1. Αίτηση. 
 

2. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 . 
 

3. Εξουσιοδότηση για κατάθεση δικαιολογητικών και παραλαβή Άδειας Γάμου . 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του μελλονύμφου από το κατά τόπους Ελληνικό 
Προξενείο. 

 
4. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης. 

 
5. Πιστοποιητικό Γέννησης από το Δημαρχείο του Δήμου Θήρας. 

 
6. Για τους διαζευγμένους Ληξιαρχική Πράξη του προηγούμενου γάμου στην οποία να αναφέρεται η λύση του. 

 
7. Για τους χήρους Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου. 
 
Γ. Για αλλοδαπούς που κατοικούν στο Δήμο Θήρας και έχουν Νόμιμη άδεια παραμονής έστω και προσωρινής στην 
Ελλάδα: 



Σελίδα 2 από 2 

 
1. Βεβαίωση του προξενείου του στην Ελλάδα για μη κώλυμα γάμου (Μεταφρασμένη στην Ελληνική γλώσσα από το 

Υπουργείο Εξωτερικών – Αρίωνος 10, Ψυρρή). 
 

2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (Μεταφρασμένη στην Ελληνική Γλώσσα από το Υπουργείο Εξωτερικών – Αρίωνος 10, 
Ψυρρή). 

 
3. Πιστοποιητικό γεννήσεως. 

 
4. Αποδεικτικό κατοικίας (φωτοαντίγραφα λογαριασμών ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΟΥ, μισθωτηρίου κλπ). 

 
5. Φωτοτυπία Διαβατηρίου, Άδειας Διαμονής, Βεβαιώσεις Παραμονής, Ροζ Κάρτας κλπ. 

 
6. Διαζευκτήριο. 

 
Δ. Για αλλοδαπούς κάτοικους εξωτερικού: 
  

1. Άδεια γάμου από την αντίστοιχη χώρα μεταφρασμένη στα Ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα και 
αν η χώρα προέλευσης του αλλοδαπού έχει προσχωρήσει  στη Σύμβαση της Χάγης η επίθεση της επισημειώσεως 
APOSTILLE (ειδική σφραγίδα που τοποθετείται από την αρμόδια υπηρεσία), ενώ  εάν δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση 
της Χάγης απαιτείται καταρχήν θεώρηση του εγγράφου από την Πρεσβεία του αλλοδαπού στην Ελλάδα, στη συνέχεια 
θεώρηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και στη συνέχεια η μετάφρασή του. 

2. Βεβαίωση Αγαμίας από την Πρεσβεία της χώρας τους μεταφρασμένη στα Ελληνικά και Βεβαίωση από την Πρεσβεία 
της χώρας τους, ότι δεν υπάρχει κώλυμα γάμου μεταφρασμένη στα Ελληνικά. 

3. Για τους Σύριους χρειάζεται ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας και την Πρεσβεία της Συρίας 
στην Ελλάδα, διαφορετικά ο γάμος δε θεωρείται ισχυρός. 

4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης μεταφρασμένη στα Ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα και αν η χώρα 
προέλευσης έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης η επίθεση της επισημειώσεως APOSTILLE, ενώ εάν δεν έχει 
προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης απαιτείται καταρχήν θεώρηση του εγγράφου από την αντίστοιχη Πρεσβεία στην 
Ελλάδα, στη συνέχεια θεώρηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και στη συνέχεια η μετάφρασή του. 

5. Άδεια παραμονής ή VISA της οποίας ο χρόνος ισχύος δεν έχει λήξει. 

6. Διαβατήριο και φωτοτυπία αυτού. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Θα πρέπει να προσκομίζονται και τα πρωτότυπα έγγραφα, που εκδίδονται από τη χώρα του. 
Στα έγγραφα, που εκδίδονται από τις χώρες οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης (1961) απαιτείται η 
επισήμανση (APOSTILLE). 
Η άδεια γάμου εκδίδεται σε μια εβδομάδα από την ημέρα της υποβολής της αίτησης. Για την παραλαβή της απαιτείται 
παράβολο 15,00 €, από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Θήρας. 
Οι μελλόνυμφοι επιλέγουν το Δημαρχείο τέλεσης του πολιτικού γάμου τους και υποβάλλουν από κοινού αίτηση 
συνοδευόμενη από τις άδειες γάμου. 
Για την τέλεση του πολιτικού γάμου απαιτείται παράβολο 100,00 € από κοινού, από την Ταμειακή Υπηρεσία του 
Δήμου Θήρας. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


