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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
  
ΝΟΜΟ  ΚΤΚΛΑΔΩΝ                                            
                                                                                                              

ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΟΝΟΥ          

                                                                                                         
ΓΡΑΦΕΙΟ            : Πολιτικών Γάμων                                                            

Πλθροφορίεσ    : Ελζνθ Μπαρπάτςθ                                                                                                     

Σθλζφωνα         :  22893 60117 – 22893 60126         

e-mail                :  dimotologio@mykonos.gr, lixiarchio@mykonos.gr  

 
 

Για τθν τζλεςθ πολιτικοφ γάμου απαιτείται άδεια γάμου για κάκε μελλόνυμφο ξεχωριςτά, θ 

οποία εκδίδεται από το Δήμο τησ τελευταίασ του κατοικίασ (Ν.1250/82). 

Οι μελλόνυμφοι επιλζγουν το Δθμαρχείο τζλεςθσ του γάμου τουσ, το οποίο αναφζρεται ςτθ 

γνωςτοποίθςθ τθσ τζλεςθσ γάμου. 

Οι άδειεσ γάμου που εκδίδονται από Διμο ςτθν Ελλάδα ζχουν ιςχφ για ζξι (6) μήνεσ. 

 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ για ζκδοςθ άδειασ γάμου από το Διμο Μυκόνου 
για ΕΛΛΗΝΕ 

 
1. Αίτηςη (χορθγείται από τθν υπθρεςία) για ζκδοςθ άδειασ και δθμόςιασ 

γνωςτοποίθςθσ 

2. Ταυτότητα και φωτοαντίγραφο αυτισ 

3. Ληξιαρχική πράξη γζννηςησ (χορθγείται από το Λθξιαρχείο του τόπου γζννθςθσ) 

4. Αποδεικτικό κατοικίασ (Εκκακαριςτικό εφορίασ, λογαριαςμόσ Δ.Ε.Η., Ο.Σ.Ε., 

μιςκωτιριο οικίασ κ.λπ.) 

5. Παράβολο για ζκδοςθ άδειασ πολιτικοφ γάμου (e-παράβολο 18 € με απόδειξθ 

πλθρωμισ) 

6. Δήλωςη του ν.1599/1986 (κα πρζπει να ςυμπλθρώνεται και να υπογράφεται 

ςτθν Τπθρεςία μασ, δθλαδι να μθν είναι προςυμπλθρωμζνθ ι προχπογεγραμ-

μζνθ), όπου κα βεβαιώνεται:  

1. Ότι ο μελλόνυμφοσ δεν ζχει κώλυμα γάμου από τα αναφερόμενα άρκρα 

1350, 1351, 1352, 1354, 1356 και 1360 του Α.Κ. 

2. Αν τελεί πρώτο ι δεφτερο γάμο κ.λπ. 

3. Ότι είναι κάτοικοσ του Διμου Μυκόνου 

 Εφόςον πρόκειται για ανιλικο/-θ κάτω των 18 ετών, δικαςτική απόφαςη 
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 Εφόςον πρόκειται για διαηευγμζνο/-θ, λφςη γάμου από το λθξιαρχείο που ζχει 

δθλωκεί ο γάμοσ ή, εάν πρόκειται για χιρο/-α, ληξιαρχική πράξη θανάτου 

του/τθσ πρώθν ςυηφγου 

            

Διευκρινιςτικά ςτοιχεία: 

 Για τουσ Ζλλθνεσ που ζχουν γεννθκεί ςτθν Αλεξάνδρεια, το Κάιρο ι τθν 

Κωνςταντινοφπολθ ιςχφει και το πιςτοποιθτικό βάπτιςθσ του Πατριαρχείου 

αντί λθξιαρχικισ πράξθσ γζννθςθσ. 

 Οι Ζλλθνεσ που ζχουν γεννθκεί ςτθν Κωνςταντινοφπολθ ι τθν Αίγυπτο και δεν 

ζχουν ελλθνικι υπθκοότθτα, παντρεφονται ωσ αλλοδαποί. 

 

Η άδεια γάμου εκδίδεται αμζςωσ μετά την παρζλευςη μίασ (1) εβδομάδασ από τθν 

υποβολι τθσ αίτθςθσ και τθν θμερομθνία γνωςτοποίθςθσ. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ 
 

 

 Για τθν τζλεςθ του γάμου είναι απαραίτθτθ η από κοινοφ αυτοπρόςωπη αίτηςη, 
υπογεγραμμζνθ από τουσ δφο ενδιαφερομζνουσ, ενώπιον τθσ υπθρεςίασ μασ, θ 
οποία ςυνοδεφεται από τισ άδειεσ γάμου και πιςτοποιθτικά γζννθςθσ/εγγραφισ ςτο 
Δθμοτολόγιο. 
Επίςθσ οι μελλόνυμφοι κα πρζπει να γνωρίηουν για να δθλώςουν: 
ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, αςφαλιςτικό φορζα, κατοικία μετά το γάμο και Επώνυμο τζκνων. 
 
H Αίτθςθ πρζπει να γίνει τουλάχιςτον δφο (2) εργάςιμεσ μζρεσ πριν από τθν 
θμερομθνία τζλεςθσ. 
 

 φμφωνα με το Νόμο “περί ιςότθτασ δφο φφλλων”, οι μελλόνυμφοι είναι 
υποχρεωμζνοι να δθλώςουν πριν από το γάμο το επώνυμο των τζκνων που κα 
γεννθκοφν. Αυτό μπορεί να είναι ι του ςυηφγου ι τθσ ςυηφγου ι και των δφο (όχι 
όμωσ πάνω από δφο). 
 

 Κατά τθν τζλεςθ του γάμου είναι απαραίτθτθ θ παρουςία δφο (2) μαρτφρων, με τισ 
ταυτότθτζσ τουσ. 
 

 Οι πολιτικοί γάμοι ςτθ Μφκονο τελοφνται Τρίτη και Πζμπτη, ςε αίκουςα του 

Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ, μεταξφ και 13:00 – 15:00.        

 
 

 

 


