
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           
                                                                                                            

ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΟΝΟΥ     
                                                                                           

ΓΡΑΦΕΙΟ        : Πολιτικών Γάμων                                                       
Πληροφορίες    : Ελένη Μπαρπάτση, Γεώργιος Θεοδωρόπουλος                                                                                        
Τηλέφωνα       : 22893 60100   
 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.

ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕ ΣΥΝΗΘΗ ΔΙΑΜΟΝΗ (Ν.1250/82)

Δικαίωμα για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου έχουν οι αλλοδαποί των οποίων η 
συνήθης διαμονή είναι στην Ελλάδα (και στην προκειμένη περίπτωση στο Δήμο 
Μυκόνου) και παραμένουν στην Ελλάδα νόμιμα, δηλ. έχουν άδεια παραμονής ή 
τουριστική βίζα (Ν.1975/91, αρ. 31 παρ.2).

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)

2. Βεβαίωση του προξενείου τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου 

(μεταφρασμένο στα ελληνικά κι επικυρωμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών –

Αρίωνος 10, Αθήνα) ή πιστοποιητικό ελευθερίας για τους Κύπριους.

3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης, νόμιμα επικυρωμένη και επίσημα 

μεταφρασμένη στα ελληνικά 

4.  Αποδεικτικό κατοικίας (Εκκαθαριστικό, λογαριασμός Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., 

μισθωτήριο οικίας κ.λ.π.).       

5. Παράβολο χαρτοσήμου 15 € 

6. Εφόσον πρόκειται για ανήλικο κάτω των 18 ετών, δικαστική απόφαση.

7. Εφόσον πρόκειται για διαζευγμένο, λύση γάμου από το ληξιαρχείο που έχει 

δηλωθεί ο γάμος ή ληξιαρχική πράξη θανάτου του/της πρώην συζύγου, εάν 
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πρόκειται για χηρεία, μεταφρασμένα στα ελληνικά από το υπουργείο 

Εξωτερικών.

8. Φωτοτυπία Διαβατηρίου – Άδειας Παραμονής – Πράσινης Κάρτας.

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

από την υποβολή της αίτησης και την ημερομηνία γνωστοποίησης

Διευκρινιστικά στοιχεία

 Για τους Σύριους, εκτός από τα παραπάνω, χρειάζεται και ειδική 

έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών και την εδώ πρεσβεία της 

Συρίας.

 Τα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί από αλλοδαπή δημόσια 

αρχή, θα πρέπει να προσκομίζονται και στην αρχική τους έκδοση 

(ξενόγλωσση).

 Για όσα κράτη έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης (1961), τα 

δημόσια έγγραφά τους πρέπει να φέρουν την ειδική επικύρωση της 

Χάγης (APOSTILE)

 Για όσα κράτη δεν έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης (1961), 

τα δημόσια έγγραφά τους πρέπει να φέρουν επικύρωση από την 

ελληνική πρεσβεία της χώρας τους. Εάν δεν υπάρχει η παραπάνω 

επικύρωση, θα σφραγίζονται από την πρεσβεία τους στην Ελλάδα και θα 

επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 10 – Ψυρρή).

 Νόμιμη μετάφραση των αλλοδαπών εγγράφων:

α. από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπ. Εξ., ή 

β. από εξουσιοδοτημένο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της αντίστοιχης Ελληνικής 

    Προξενικής αρχής της χώρας έκδοσής τους, ή 

γ. από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και

    Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή 

δ. από Έλληνα Δικηγόρο, εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις του 

    άρθρου 53 του Ν.Δ. 3026/1954 (235 Α΄) του Κώδικα περί Δικηγόρων.

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. Η αίτηση
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θα  πρέπει  να  κατατεθεί  στην  Υπηρεσία  μας,  δύο  (2)  μέρες  πριν  από  την

ημερομηνία τέλεσης του γάμου.

Επίσης οι μελλόνυμφοι θα πρέπει να γνωρίζουν για να δηλώσουν το 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.

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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