ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
Πληροφορίες
Τηλέφωνα
FAX
e-mail

: Πολιτικών Γάμων
: Ελένη Μπαρπάτση, Γεώργιος Θεοδωρόπουλος
: 22893 60100
: (22890) 27098 / (22890) 22229
: 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.
 ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ
Στην περίπτωση δύο αλλοδαπών υπηκόων που ζουν μόνιμα στο εξωτερικό, οι οποίοι
βρίσκονται ως τουρίστες στην Ελλάδα και επιθυμούν να τελέσουν το γάμο τους κατά τη
διάρκεια παραμονής τους στην Ελλάδα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με
έγκυρη, κατά το δίκαιο της Χώρας προέλευσης, άδεια γάμου, διότι ο Δήμος τέλεσης του γάμου
δεν νομιμοποιείται για την έκδοση άδειας γάμου.
Σε περίπτωση που κάποιος αλλοδαπός υπήκοος, ο οποίος πρόκειται να παντρευτεί
έλληνα υπήκοο, δεν είναι εφοδιασμένος με έγκυρη, κατά το δίκαιο της Χώρας προέλευσης,
άδεια γάμου, τότε αρμόδιος για την έκδοσή της είναι ο Δήμος στον οποίο ο αλλοδαπός έχει την
απλή διαμονή του, ο οποίος πρέπει να ταυτίζεται με το Δήμο κατοικίας του έλληνα
μελλόνυμφου, προσκομίζοντας για το σκοπό αυτό:
α) απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γέννησής τους και
β) βεβαίωση από την οικεία Προξενική ή άλλη αρμόδια Αρχή της Χώρας
τους περί μη κωλύματος τέλεσης γάμου από τον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό.
Η άδεια γάμου εκδίδεται αμέσως μετά την παρέλευση μίας (1) εβδομάδας από την
υποβολή της αίτησης και την ημερομηνία γνωστοποίησης
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ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ

ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ν.1250/82)

1. Άδεια γάμου από τη χώρα τους, μεταφρασμένη και επικυρωμένη με τη σφραγίδα της
Χάγης ή την Ελληνική Πρεσβεία στη Χώρα τους ή το Υπουργείο Εξωτερικών της
Ελλάδας.
2. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο κι επικυρωμένο με τη σφραγίδα της Χάγης ή
την Ελληνική Πρεσβεία στη Χώρα τους ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.
3. Διαβατήρια.
4. Αίτηση από κοινού για την τέλεση γάμου και πράξη προσδιορισμού επωνύμου
τέκνων, τουλάχιστον δύο (2) μέρες πριν από την τέλεση του γάμου
 Δύο μάρτυρες με τις ταυτότητές τους
 Οι πολιτικοί γάμοι στη Μύκονο τελούνται Τρίτη και Πέμπτη, σε αίθουσα του
Δημοτικού Καταστήματος, μεταξύ 11:00 – 13:00 (κατά τους χειμερινούς μήνες)
και 13:00 – 15:00 (κατά τους θερινούς μήνες).
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