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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  
ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                            
                                                                                                              

ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΟΝΟΥ          

                                                                                                         
ΓΡΑΦΕΙΟ        : Πολιτικών Γάμων                                                            

Πληροφορίες    : Ελένη Μπαρπάτση,                                                                                                     

Τηλέφωνα       :  22893 60117         

 FAX           :  (22890) 27098 / (22890) 22229 

e-mail              :  dimotologio@mykonos.gr  

 
 

Για την τέλεση πολιτικού γάμου απαιτείται άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο ξεχωριστά, η 

οποία εκδίδεται από το Δήμο της τελευταίας του κατοικίας (Ν.1250/82). 

Οι μελλόνυμφοι επιλέγουν το Δημαρχείο τέλεσης του γάμου τους, το οποίο αναφέρεται στις 

άδειες γάμου. 

Οι άδειες γάμου που εκδίδονται από Δήμο στην Ελλάδα έχουν ισχύ για έξι (6) μήνες. 

 
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (Ν.1250/82) 

 
1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) 

2. Βεβαίωση παράδοσης διαβατηρίου (Π.Ράλλη 24 Ταύρος, Τ.Κ.:17778, τηλ. 2103405842) 

3. Βεβαίωση του προξενείου τους στην Ελλάδα ή από την χώρα τους ότι δεν έχουν κώλυμα 

γάμου (μεταφρασμένο στα ελληνικά κι επικυρωμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών –

Αρίωνος 10, Ψυρρή-) 

4. Πιστοποιητικό γεννήσεως από τη χώρα τους επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο 

5. Φωτοτυπία της κάρτας τους. 

 

Η άδεια γάμου εκδίδεται αμέσως μετά την παρέλευση μίας (1) εβδομάδας από την 

υποβολή της αίτησης και την ημερομηνία γνωστοποίησης 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ 
 

 Για την τέλεση του γάμου είναι απαραίτητη η από κοινού αυτοπρόσωπη αίτηση, 
υπογεγραμμένη από τους δύο ενδιαφερομένους, ενώπιον της υπηρεσίας μας, η οποία 
συνοδεύεται από τις άδειες γάμου και πιστοποιητικά γέννησης. 
Επίσης οι μελλόνυμφοι θα πρέπει να γνωρίζουν για να δηλώσουν: 
ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ασφαλιστικό φορέα, κατοικία μετά το γάμο και Επώνυμο τέκνων. 
 

 Σύμφωνα με το Νόμο “περί ισότητας δύο φύλλων”, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι 
να δηλώσουν πριν από το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό 
μπορεί να είναι ή του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο (όχι όμως πάνω από δύο). 

 
 Κατά την τέλεση του γάμου είναι απαραίτητη η παρουσία δύο (2) μαρτύρων, με τις 

ταυτότητές τους. 



[2] 

 

 
 

 Οι πολιτικοί γάμοι στη Μύκονο τελούνται Τρίτη και Πέμπτη, σε αίθουσα του Δημοτικού 

Καταστήματος, μεταξύ 13:00 – 15:00.  

        
 

 


