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ΘΕΜΑ: Σύναψη γάμων μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών και πολιτών της Ε.Ε. ή
Ελλήνων
Σχετ: Το με Α.Π. 17351/03.04.12 έγγραφό σας
Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, και κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα
ακόλουθα:
Οι διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 3386/2005, ορίζουν ότι οι δημόσιες υπηρεσίες, τα
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί
και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούνται
να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μόνο σε πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι έχουν διαβατήριο
ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις, θεώρηση
εισόδου ή άδεια διαμονής και γενικά αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν
νόμιμα στην Ελλάδα.
Επομένως, οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ των υπηρεσιών σας και των πολιτών τρίτων
χωρών διενεργείται υπό το πρίσμα των παραπάνω.
Δεδομένου ότι η έκδοση αδειών γάμου καθώς και η τέλεση γάμου αφορά σε συναλλαγή
με τις υπηρεσίες σας, αυτή επιτρέπεται εάν οι πολίτες τρίτων χωρών κατέχουν ένα εκ των
παραπάνω νομιμοποιητικών εγγράφων.
Πέραν των ανωτέρω, για τα νομιμοποιητικά έγγραφα που καθιστούν νόμιμα διαμένοντες
τους πολίτες τρίτων χωρών και κατά συνέπεια επιτρέπουν την τέλεση γάμων μεταξύ
αυτών και ημεδαπών ή πολιτών της Ε.Ε. έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες με την εγκύκλιο
10/2008, εγκύκλιο της υπηρεσίας μας.
Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπόψη εγκύκλιο, ο πολίτης τρίτης χώρας, θεωρείται
νόμιμα διαμένων, εάν




έχει εισέλθει με θεώρηση εισόδου και για όσο αυτή ισχύει, ανεξαρτήτως εάν είναι
πολλαπλών ή μίας εισόδου ή για διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία
εισόδου του, εφόσον προέρχεται από χώρα που βάσει του κανονισμού 539/2001,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης
εισόδου στο χώρο Σένγκεν ή για διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία
εισόδου του εάν έχει εισέλθει με άδεια διαμονής από άλλο κράτος της Ε.Ε.
κατέχει άδεια διαμονής ενιαίου τύπου οποιουδήποτε σκοπού ή διάρκειας



κατέχει βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας
διαμονής τύπου Α’
 κατέχει ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής
Είναι αυτονόητο ότι δικαίωμα τέλεσης γάμου παρέχεται στους πολίτες της Ε.Ε.,
ανεξαρτήτως εάν αυτοί κατέχουν βεβαίωση εγγραφής ή Δελτίο Μόνιμης Διαμονής.
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