
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Α. Το έγκυρο του γάμου στην Ελλάδα εξασφαλίζεται, για μεν το θρησκευτικό, με την ιερολόγησή του 

σύμφωνα με τους κανόνες  του δόγματος ή του θρησκεύματος των ερχόμενων σε γάμο, για δε τον 

πολιτικό με την τέλεση του γάμου ενώπιον του Δημάρχου ή Αντιδημάρχου της  Δημοτικής Ενότητας.  

• Ο θρησκευτικός γάμος καταχωρείται στο Ληξιαρχείο του τόπου, όπου τελέσθηκε και 

αναγράφονται τα ονόματα του Δήμου ή της Δημοτικής Ενότητας, του Τοπικού Διαμερίσματος και 

του Νομού.  Πρέπει να σημειωθεί, ότι ο τόπος τέλεσης του γάμου ενδέχεται να διαφέρει από τον 

τόπο της μόνιμης κατοικίας των συζύγων. 

• Ο πολιτικός γάμος καταχωρείται στα βιβλία του Δήμου ή της Δημοτικής Ενότητας όπου έγινε. 

Αναγράφονται και τα ονόματα του Δήμου ή της Δημοτικής Ενότητας, του Τοπικού Διαμερίσματος 

και του Νομού. Αν επακολουθήσει και θρησκευτικός γάμος, δε συντάσσεται και άλλη ληξιαρχική 

πράξη, αλλά στο περιθώριο της πρώτης ληξιαρχικής πράξης σημειώνεται ότι ο πολιτικός γάμος 

ιερολογήθηκε.  Αν όμως προηγήθηκε θρησκευτικός γάμος και ακολούθησε πολιτικός, δε 

συντάσσεται νέα ληξιαρχική πράξη πολιτικού γάμου, αλλά στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης 

του θρησκευτικού γάμου σημειώνεται ότι έγινε και πολιτικός γάμος.  Γι’ αυτό οι δηλώνοντες το 

γάμο τους στο Δημαρχείο ή Δημοτική Ενότητα, υποχρεούνται να αναφέρουν τα στοιχεία 

καταχώρησης του πρώτου τύπου γάμου (δηλαδή αριθμό ληξιαρχικής πράξης, ημερομηνία 

τέλεσης, τόπο τέλεσης κλπ.) ώστε να καταχωρηθεί και ο δεύτερος τύπος γάμου στο περιθώριο της 

πρώτης ληξιαρχικής πράξης. 
 

Β.  Οι απαντήσεις στα ερωτήματα 1,2,4,5,9,10 και 12-14 προκύπτουν από το δελτίο αστυνομικής 

ταυτότητας.  Χρειάζεται όμως προσοχή αν κάποιο από τα στοιχεία έχει αλλάξει, π.χ. δημοτικότητα 

λόγω μεταδημότευσης. 
 

Γ.  Για τη συμπλήρωση των ερωτημάτων 3-15 εφαρμόζονται οι εξής κανόνες: 
 

Ερώτημα  3.  Το επάγγελμα (δηλαδή το είδος της ατομικής εργασίας του καθενός συζύγου) γράφεται με 

ακρίβεια και λεπτομέρεια. Θα γράφεται δηλαδή καλλιεργητής σιτηρών, αμπελοκαλλιεργητής, έμπορος 

σιδηρικών, πωλήτρια γυναικείων υφασμάτων, δάσκαλος μουσικής, δακτυλογράφος Υπουργείου κλπ. 

Δε θα γράφεται ποτέ: γεωργός, έμπορος, υπάλληλος, επιχειρηματίας, τεχνίτης, βιομήχανος κλπ. 

Για του ηλικιωμένους <<που δεν ασκούν επάγγελμα>>, σημειώνεται το τυχόν προηγούμενο επάγγελμά 

τους, ως εξής: πρώην ράπτης κλπ.  Για πρόσωπα τα οποία δεν ασκούν ή δεν άσκησαν επάγγελμα, 

γράφεται <<άνευ επαγγέλματος>>. 
 

Ερώτημα  4.  Για τους χριστιανούς, γράφεται και το δόγμα στο οποίο ο καθένας ανήκει, π.χ. Ορθόδοξος, 

Καθολικός, Διαμαρτυρόμενος κλπ. Να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες, όσον αφορά στο θρήσκευμα, 

πρέπει να αναφέρονται στην προ του γάμου κατάσταση και όχι στην τυχόν, εξαιτίας του γάμου, 

ενδεχόμενη μεταβολή του θρησκεύματος ενός των συζύγων. 
 

Ερώτημα  5.  Γράφεται το όνομα της χώρας της οποίας έχει την ιθαγένεια. 
 

Ερώτημα  6. Συμπληρώνετε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. 
 

Ερώτημα  7. Συμπληρώνετε το Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Ερώτημα  8. Συμπληρώνετε τον ή τους Ασφαλιστικούς Φορείς. 

Ερώτημα  9.  Η απάντηση προκύπτει από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. 
 

 

Ερώτημα 10. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γράφεται με ακρίβεια η χρονολογία γέννησης των συζύγων, 

δηλαδή όχι μόνο το έτος αλλά , επίσης, ο μήνας και η ημέρα (π.χ. 9 Μαρτίου 1982).  Μόνο αν η δήλωση 

της ακριβούς χρονολογίας γέννησης είναι αδύνατη, επιτρέπεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να 

δηλωθεί αντί αυτής, η ακριβής ηλικία σε έτη συμπληρωμένα. 
 

Ερώτημα 11. Τόπος μόνιμης κατοικίας θεωρείται ο τόπος της συνήθους διαμονής του συζύγου ή της 

συζύγου. Αναγράφονται εδώ τα ονόματα του Δήμου ή της Δημοτικής Ενότητας, του Δημοτικού/Τοπικού 

Διαμερίσματος και του Νομού. Αν η μόνιμη κατοικία βρίσκεται στο εξωτερικό, αναγράφεται η πόλη και 

η χώρα του εξωτερικού. 
 

 

 

 



 

 

 

Ερώτημα 12.  Ως δημότες Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας νοούνται τα άτομα τα οποία κατά νόμο είναι 

εγγεγραμμένα στα δημοτολόγια κάθε Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας της χώρας. Η δημοτικότητα δεν 

ταυτίζεται πάντοτε με τη μόνιμη κατοικία καθενός. 
 

Ερώτημα 13.  Τα στοιχεία προκύπτουν από την αστυνομική ταυτότητα του συζύγου. 
 

Ερώτημα 14. Τα στοιχεία προκύπτουν από την αστυνομική ταυτότητα της συζύγου. 
 

Ερώτημα 15.  Τόπος μόνιμης κατοικίας θεωρείται ο τόπος διαμονής του ζεύγους.  Αναγράφονται εδώ τα 

ονόματα του Δήμου ή της Δημοτικής Ενότητας, του Δημοτικού/Τοπικού Διαμερίσματος και του Νομού. 

Αν η μόνιμη κατοικία βρίσκεται στο εξωτερικό, αναγράφεται η πόλη και η χώρα  του εξωτερικού. 
 

Ερώτημα 16. Δηλώνεται το επώνυμο που θα πάρουν τα τέκνα. 
 

 

Ερώτημα 17. Η απάντηση σημειώνεται με ένα σταυρό          στο κατάλληλο τετραγωνίδιο. 
 

 

Ερώτημα 18. Βαθμός γάμου νοείται, αν ο δηλούμενος γάμος είναι ο πρώτος, ο δεύτερος ή ο τρίτος. 
 
 

Ερώτημα 19. Η απάντηση σημειώνεται με ένα σταυρό          στο κατάλληλο τετραγωνίδιο. 
 
 

Ερώτημα 20. Συμπληρώνεται από τον Ιερέα, Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχο που τέλεσε το γάμο. 

 

Ερώτημα 21. Αναγράφονται οι αριθμοί παραβόλου γάμου των συζύγων.. 

 

 


