
                       Λ Η Ξ Ι Α Ρ Χ Ε Ι Ο 

                                                      
                                                      Γέννηση - Δήλωση Γέννησης 

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:  
- Η ταυτότητα του γονέα.  

- Το ιατρικό πιστοποιητικό γέννησης (γιατρού ή μαίας).  

- Ληξιαρχική πράξη γάμου. 

Για τους αλλοδαπούς απαιτείται άδεια παραμονής και διαβατήριο. 

 

Υπόχρεοι να δηλώσουν την γέννηση είναι: - Ο πατέρας του παιδιού. - Ο γιατρός ή η μαία.  
Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει η δήλωση και από τη μητέρα του παιδιού ή από τον αντιπρόσωπό της με 

ειδική εντολή (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο). Αν ο τοκετός γίνει σε νοσοκομείο, κλινική, φυλακή ή άλλο 

ίδρυμα, υπόχρεος για τη δήλωση είναι και ο διευθυντής του ιδρύματος.  

Η δήλωση γέννησης πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τον τοκετό. Σε περίπτωση που η 

δήλωση γίνει μέχρι 100 ημέρες μετά τον τοκετό, τότε επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ. Μετά τις 100 ημέρες 

επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ. 

 

                                      Βάπτιση - Δήλωση Βάπτισης 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

- Ταυτότητα. 

- Δήλωση βάπτισης από τον λειτουργό. 

Τη βάπτιση υπόχρεοι είναι να δηλώσουν οι γονείς. 

 

                                   Γάμος - Δήλωση Γάμου 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

- Οι ταυτότητες των δύο συζύγων 

- Η δήλωση γάμου από τον Λειτουργό (Ιερέα ή Δήμαρχο) 

- Η πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνου, στην περίπτωση που δεν είναι ενσωματωμένη στην δήλωση γάμου 

από τον Λειτουργό.  

Η δήλωση γάμου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του γεγονότος εντός 40 ημερών από την ημερομηνία 

τέλεσης. Μετά την παρέλευση των 40 ημερών, η διαδικασία θεωρείται εκπρόθεσμη και θα χρειαστεί το 

αντίστοιχο παράβολο. Η δήλωση γίνεται και από τους δύο συζύγους ή από τον έναν, που θα φέρει όμως μαζί του 

και τη ταυτότητα του άλλου. Σε περίπτωση που θέλει να κάνει τη δήλωση κάποιος τρίτος θα πρέπει να έχει μαζί 

του ειδικό πληρεξούσιο. 

                                         Έκδοση  άδειας πολιτικού γάμου Έλληνα υπηκόου 

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από το Δήμο όπου κατοικεί, έστω και προσωρινά.  

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

- 1. Αίτηση (το έντυπο χορηγεί ο Δήμος).  

- 2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (από τον τόπο γέννησής του).  

- 3. Δήλωση του Ν.1599/86 όπου βεβαιώνονται τα κάτωθι:  



α) Ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα: 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 

1357, 1360 του Αστικού Κώδικα, όπως περιγράφονται στο πίσω μέρος της αίτησης.  

β) Είναι κάτοικος του Δήμου Καλυμνίων(πλήρη στοιχεία διεύθυνσης).  

γ) Ότι τελεί πρώτο ή δεύτερο κ.ο.κ. γάμο.  

- 4. Δικαστική απόφαση, όταν πρόκειται για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.  

- 5. Ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου με την λύση του ή ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον συντρέχουν 

λόγοι. 

- 6. Αναγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα, σε δύο αντίτυπα, ένα για τον καθένα.  

 

Για Έλληνες που κατοικούν έστω και προσωρινά στο εξωτερικό, η άδεια εκδίδεται από το Δήμο του οποίου 

είναι Δημότες.  

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:  

- 1. Αίτηση, δήλωση του Ν. 1599/86 και εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από τον 

Πρόξενο του Ελληνικού Προξενείου.  

- 2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.  

- 3. Πιστοποιητικό γεννήσεως.  

- 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου με την λύση του ή Ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον συντρέχουν λόγοι.  

- 5. Αναγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα. (Στην περίπτωση που παντρεύονται 

αλλοδαπό, τα στοιχεία του πρέπει να αναγράφονται στα ελληνικά.)  

- 6. Παράβολο Δημοσίου 15ευρώ. (για τον κάθε μελλόνυμφο) 

- 7. Πρόσφατο εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης, αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ, μισθωτήριο 

κατοικίας κ.λ.π. 

                      Έκδοση άδειας πολιτικού γάμου αλλοδαπού 

Δικαίωμα για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου έχουν οι αλλοδαποί που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος (εν 

προκειμένω στο Δήμο Καλυμνίων) και παραμένουν στην Ελλάδα, δηλαδή έχουν άδεια παραμονής ή τουριστική 

βίζα (Ν. 1975/91 αρ.31 παρ.2). 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τον Ν.1250/83 είναι τα εξής:  

- 1. Αίτηση (το έντυπο χορηγεί ο Δήμος). 

- 2. Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου (μεταφρασμένη στα ελληνικά από 

επίσημη αρχή) ή πιστοποιητικό ελευθερίας για τους Κύπριους.  

- 3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως,(πρωτότυπη-μεταφρασμένη στα ελληνικά από επίσημη αρχή). 

- 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου με την λύση του ή ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον συντρέχουν 

λόγοι,(πρωτότυπη-μεταφρασμένη στα ελληνικά από επίσημη αρχή) . 

- 5. Αναγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα, στην οποία πρέπει τα ονόματα των 

μελλονύμφων να αναφέρονται στα ελληνικά και να δηλώνεται ως τόπος κατοικίας την Παλλήνη. Προσκομίζεται 

σε δύο αντίτυπα, ένα για τον καθένα. 

Για τους Σύριους (εκτός από τα παραπάνω) χρειάζεται και ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών της 

Συρίας και την Πρεσβεία τους στη Ελλάδα. 

Για τους πολιτικούς πρόσφυγες τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής : 

- Βεβαίωση από τα Ηνωμένα Έθνη (Σκουφά 59). 



- Αγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια Αθηναϊκή ή τοπική εφημερίδα (δύο αντίτυπα, ένα για τον 

καθένα, με τα ονόματα στα Ελληνικά και τόπο κατοικίας την Κάλυμνο). 

- Αίτηση (το έντυπο χορηγεί ο Δήμος)  

- Παράβολο δημοσίου. 

- Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης που να αποδεικνύεται η 

μόνιμη κατοικία τους στην Κάλυμνο. 

                               

                          Αίτηση τέλεσης πολιτικού γάμου 

 

Για την αίτηση τέλεσης γάμου απαραίτητη είναι η παρουσία και των δύο συζύγων. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:  

- Ταυτότητες και των δύο ενδιαφερομένων.  

- Άδειες γάμου και των δύο ενδιαφερομένων. 

 

                                                       Δήλωση Διαζυγίου 

 

Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:  

- Διαζευκτήριο (που να αναφέρει «εκτός γάμου»).  

- Απόφαση του διαζυγίου.  

- Πιστοποιητικό τελεσιδικίας  

Στην περίπτωση πολιτικού γάμου τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:  

- Απόφαση διαζυγίου.  

- Πιστοποιητικό τελεσιδικίας.  

- Παράβολο χαρτοσήμου αξίας 15 ευρώ. 

Την αίτηση μπορεί να την κάνει ο ένας εκ των δύο πρώην συζύγων με τις ταυτότητες και των δύο ή κάποιος 

τρίτος με ειδικό πληρεξούσιο και τις ταυτότητες των δύο πρώην συζύγων.  

Εφόσον παρέλθει 1 μήνας από την έκδοση του διαζευκτηρίου (θρησκευτικός γάμος) ή του πιστοποιητικού 

τελεσιδικίας (πολιτικός γάμος), η διαδικασία θεωρείται εκπρόθεσμη και απαιτείται το αντίστοιχο παράβολο 

χαρτοσήμου. 

                                                            Θάνατος - Δήλωση Θανάτου 

Η δήλωση γίνεται από τους συγγενείς ή από το γραφείο τελετών.  

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

- Το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, συμπληρωμένο από ιατρό, νοσοκομείο ή ιατροδικαστή (σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις).  

- Η αστυνομική ταυτότητα του θανόντος. 

Η άδεια ταφής βγαίνει μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης θανάτου από το Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου 

ή του τόπου ταφής.  

 



                                                                 Πράξη Ονοματοδοσίας  

 

Η διαδικασία γίνεται με την παρουσία και των δύο γονέων με τις ταυτότητές τους ενώπιον του Ληξίαρχου.  

Αν προσέλθει ο ένας γονέας, χρειάζεται να φέρει θεωρημένη εξουσιοδότηση του άλλου, όπου θα αναγράφεται 

απαραίτητα το όνομα που θα δοθεί. 

Η ονοματοδοσία γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί η γέννηση ή στον τόπο μονίμου κατοικίας 

των γονέων, με Ληξιαρχική πράξη έκθεσης  ονοματοδοσίας από το Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας.  

                                        

                                                                 Προσβολή Πατρότητας 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

- Απόφαση δικαστηρίου περί προσβολής πατρότητας 

- Παραίτηση από ένδικα μέσα ή αποδεικτικό επίδοσης 

- Πιστοποιητικό τελεσιδικίας (του Γραμματέα του Πρωτοδικείου του τόπου όπου εκδικάσθηκε η απόφαση) 

- Ταυτότητα 

Στη συνέχεια η μητέρα ή κάποιο τρίτο πρόσωπο (με ειδικό πληρεξούσιο) θα υποβάλλει στο Ληξίαρχο την 

αίτηση για μεταβολή επωνύμου του τέκνου.  

 

                                                   Πράξη εκούσιας αναγνώρισης  

Η πράξη εκούσιας αναγνώρισης γίνεται αφού έχει αναγνωρίσει το τέκνο ο φυσικός πατέρας.  

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

- Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης όπου πρέπει να συμπεριλαμβάνει: 

1. Προσδιορισμό επωνύμου του τέκνου 

2. Προσδιορισμό της δημοτικότητας του τέκνου (του πατέρα ή της μητέρας). Προσοχή όχι του Δήμου κατοικίας 

του γονέα του οποίου θα ακολουθήσει τη δημοτικότητα το τέκνο, αλλά εκεί όπου έχει οικογενειακή μερίδα.  

Στη διαδικασία απαιτείται η παρουσία και των δύο γονέων ή ενός εκ των δύο με τις ταυτότητές τους ή κάποιου 

τρίτου προσώπου με ειδικό πληρεξούσιο.  

 

                                      Πρόσληψη πατρώνυμου & Πρόσληψη επωνύμου πατέρα 

Η Πρόσληψη πατρώνυμου και Επωνύμου πατέρα σε παιδιά που γεννήθηκαν εντός γάμου γίνεται με απόφαση 

Περιφερειάρχη. 

Η καταχώρηση γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της απόφασης. 

Μετά την παρέλευση του μήνα θεωρείται εκπρόθεσμη και απαιτείται παράβολο χαρτοσήμου. 

                                            Δήλωση Επωνύμου  

Το επώνυμο του τέκνου πρέπει να προσδιοριστεί με κοινή αμετάκλητη δήλωση και των δύο γονέων και μπορεί 

να είναι είτε του ενός εκ των δύο συζύγων, είτε συνδυασμός των επωνύμων ποτέ όμως περισσότερα από δύο. Σε 

περίπτωση που δεν προσδιοριστεί το επώνυμο τότε τα παιδιά παίρνουν το επώνυμο του πατέρα τους, Αρ.1505Α.Κ. 



                                    Αίτηση αλλαγής επωνύμου 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

- Αίτηση του ενδιαφερομένου 

- Απόφαση Περιφερειάρχη για την αλλαγή ή δικαστική απόφαση με πιστοποιητικό τελεσιδικίας, η οποία και 

πρέπει να κατατεθεί μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που εκδόθηκε.  

                                    Μεταβολή θρησκεύματος 

Μεταβολή θρησκεύματος γίνεται αφού ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει 

δηλωθεί η γέννηση του, το πιστοποιητικό του Λειτουργού που αναφέρει το δόγμα στο οποίο έχει πλέον 

εισχωρήσει. 

                        Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων 

- Για τη διόρθωση των στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση [Αρ.13 

παρ.1 του Ν. 344/76]. 

- Για σφάλματα από παραδρομή, τα οποία δεν αφορούν τον τόπο, μήνα, έτος και ώρα, μπορεί να γίνει διόρθωση 

με άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή του Ειρηνοδίκη (στο οποίο εδρεύει το Ληξιαρχείο) [Αρ.13 παρ.2 του 

Ν. 344/76] 

                     Στην περίπτωση της διόρθωσης από τον Εισαγγελέα (ή Ειρηνοδίκη) απαιτούνται: 
- Αντίγραφο της λανθασμένης ληξιαρχικής πράξης.  

- Έγγραφα ή στοιχεία που αποδεικνύουν τα ορθά στοιχεία (όπως πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης κτλ.).  

- Για σφάλματα από παραδρομή, τονισμού, η διόρθωση μπορεί να γίνει από τον Ληξίαρχο [ Αρ.13 παρ.3 του Ν. 

344/76].  

 

                                                                    Δήλωση Αφάνειας 

Τη δήλωση κάνουν οι συγγενείς στο Ληξιαρχείο, του τόπου γεννήσεως ή του τόπου κατοικίας του 

εξαφανισθέντος, έχοντας μαζί τους τη δικαστική απόφαση της αφάνειας καθώς και το πιστοποιητικό 

τελεσιδικίας. 

                           Ανάκτηση επωνύμου από έγγαμες γυναίκες 

Η ανάκτηση επωνύμου γίνεται στις περιπτώσεις όπου έχει τελεστεί γάμος πριν το νόμο περί ισότητας των δύο 

φύλων (Ν 1329/83) και επιθυμεί η γυναίκα να ανακτήσει το πατρικό της όνομα.  

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:  

- Ταυτότητα της ενδιαφερόμενης  

- Αίτηση που χορηγείται από το Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί ο γάμος τους. 


