
 
 

Ο ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΣ Ν104(Ι)/2003 
____________________ 

 
Οι αιτητές πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν τα πιο κάτω πιστοποιητικά και στοιχεία: 
 
 
 
Α. ΚΥΠΡΙΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ: 
 
1. Ταυτότητα. 

 
2. Ένορκη δήλωση οικογενειακής κατάστασης ενώπιον Πρωτοκολλητή Επαρχιακού 

Δικαστηρίου. 
 
3. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 

(α) Για τέλεση γάμου μεταξύ δύο Κύπριων Υπηκόων ή μεταξύ Κύπριου Υπήκοου και 
Ευρωπαίου Υπήκοου, η Ένορκη δήλωση του Δικαστηρίου να υποβληθεί στην 
Επαρχιακή Διοίκηση για να εξασφαλιστεί Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 

(β) Για τέλεση γάμου μεταξύ Κύπριου Υπήκοου και Υπήκοου από Τρίτη Χώρα, η 
Ένορκη δήλωση του Δικαστηρίου να υποβληθεί στο Ληξιαρχείο Γάμων Υπουργείου 
Εσωτερικών (Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης) για να εξασφαλιστεί 
Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 

 
4. Πιστοποιητικό Διαζυγίου (τελεσίδικο και αμετάκλητο). 

Σε περίπτωση διαζευγμένου είναι απαραίτητο να υποβληθεί το τελικό Έγγραφο Διαζυγίου από 
το Οικογενειακό Δικαστήριο (τελεσίδικο θεωρείται αφού περάσουν 42 ημέρες από την έκδοσή 
του). 
 

5. Πιστοποιητικό θανάτου συζύγου. 
Σε περίπτωση χηρείας, να παρουσιάζεται το σχετικό πιστοποιητικό θανάτου του/της συζύγου. 
 

6. Αναλύσεις θαλασσαιμίας. 
 
 
 



Β. ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ: 
 
1. Διαβατήριο ή Ταυτότητα. 

 
2. Πιστοποιητικό Γεννήσεως. 
 
3. Έγκυρο Πιστοποιητικό Εγγραφής Αλλοδαπού (Yellow Slip). 
 
4. Έγκυρη Άδεια Παραμονής. 
 
5. Ένορκη δήλωση οικογενειακής κατάστασης ενώπιον Πρωτοκολλητή Επαρχιακού 

Δικαστηρίου. 
 
6. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 

(α) Για τέλεση γάμου μεταξύ δύο Ευρωπαίων Υπηκόων δεν απαιτείται Πιστοποιητικό 
Ελευθερίας από το Ληξιαρχείο Γάμων στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

(β) Για τέλεση γάμου μεταξύ Ευρωπαίου Υπήκοου και Υπήκοου από Τρίτη Χώρα, η 
Ένορκη δήλωση του Δικαστηρίου να παρουσιαστεί στο Ληξιαρχείο Γάμων Υπουργείου 
Εσωτερικών (Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης) για να εξασφαλιστεί 
Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 

 
7. Πιστοποιητικό Ελευθερίας από επίσημη αρχή της χώρας τους. 

 
8. Διαζύγιο. 

Σε περίπτωση διαζευγμένου να προσκομίζεται το διαζύγιο. 
 

9. Πιστοποιητικό θανάτου συζύγου. 
Σε περίπτωση χηρείας, να παρουσιάζεται το σχετικό πιστοποιητικό θανάτου του/της συζύγου. 
 

10. Αναλύσεις θαλασσαιμίας.  
 
 
 
Όλα τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται στο εξωτερικό πρέπει: 
(α) Να φέρουν επίσημη μετάφραση στα ελληνικά ή στα αγγλικά από επίσημο μεταφραστή. 
(β) Όλα τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα και να έχουν ημερομηνία έκδοσης όχι 

πέραν των τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους. 
 
 
 
Όσα Πιστοποιητικά εκδίδονται από χώρες της ΕΕ δεν χρειάζεται να επικυρώνονται με 
σφραγίδα APOSTILLE, σύμφωνα με τις πρόνοιες του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1191 που 
τέθηκε σε εφαρμογή από 16/2/2019, με εξαίρεση την Αγγλία και τη Σλοβακία, όπου ισχύουν τα 
πιο κάτω: 
(α) Όλα τα Πιστοποιητικά Υπηκόων  της Αγγλίας και της Σλοβακίας πρέπει να είναι 

επιβεβαιωμένα από επίσημη αρχή της χώρας τους ή την Πρεσβεία τους με τη σφραγίδα 
APOSTILLE. 

(β) Πιστοποιητικά ελευθερίας από την Αγγλία ή τη Σλοβακία δεν χρειάζονται, όταν οι αιτητές 
βρίσκονται στην Κύπρο με τουριστική βίζα ή όταν διαμένουν νόμιμα και αδιάλειπτα στην 
Κυπριακή Δημοκρατία για τουλάχιστο τρία χρόνια. 

 
 
 



Γ. ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ: 
 
1. Διαβατήριο. 
 
2. Πιστοποιητικό Γεννήσεως (να φέρει την πιστοποίηση APOSTILLE). 
 
3. Έγκυρο Πιστοποιητικό Εγγραφής Αλλοδαπού (Pink Slip). 
 
4. Έγκυρη Άδεια Παραμονής. 
 
5. Ένορκη δήλωση οικογενειακής κατάστασης ενώπιον Πρωτοκολλητή Επαρχιακού 

Δικαστηρίου. 
 
6. Πιστοποιητικό Ελευθερίας από το Ληξιαρχείο Γάμων. 
 Η Ένορκη δήλωση του Δικαστηρίου να παρουσιαστεί στο Ληξιαρχείο Γάμων του Υπουργείου 

Εσωτερικών (Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης) για να εξασφαλιστεί 
Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 

 
7. Πιστοποιητικό Ελευθερίας από επίσημη αρχή της χώρας τους (να φέρει την 

πιστοποίηση APOSTILLE). 
 
8. Διαζύγιο (να φέρει την πιστοποίηση APOSTILLE). 

Σε περίπτωση διαζευγμένου να προσκομίζεται το διαζύγιο. 
 
9. Πιστοποιητικό θανάτου συζύγου (να φέρει την πιστοποίηση APOSTILLE). 

Σε περίπτωση χηρείας, να παρουσιάζεται το σχετικό πιστοποιητικό θανάτου του/της 
συζύγου. 

 
 
Όλα τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται στο εξωτερικό πρέπει: 
(α) Να είναι πρωτότυπα και να έχουν ημερομηνία έκδοσης όχι πέραν των τριών μηνών από την 

ημερομηνία έκδοσής τους. 
(β) Να είναι δεόντως επικυρωμένα: 

- με σφραγίδα APOSTILLE σε περίπτωση που η χώρα έχει υπογράψει τη Σύμβαση της 
Χάγης 1961, 

ή 
- στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961, να 

φέρουν σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή  και της 
Πρεσβείας/Προξενείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εν λόγω χώρα, 

ή 
- στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961, να 

φέρουν σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της 
Πρεσβείας/Προξενείου της χώρας του αιτητή στην Κύπρο και ακολούθως να 
πιστοποιείται και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

(γ) Να φέρουν επίσημη μετάφραση στα ελληνικά ή στα αγγλικά από επίσημο μεταφραστή. 
 

 
 
Για την περίπτωση Ουκρανών Υπηκόων: 
Μαζί με την αίτησή τους για έκδοση Βεβαίωσης μη τέλεσης προηγούμενου γάμου, επισυνάπτουν 
τη Βεβαίωση μη εγγεγραμμένου γάμου από την Ουκρανική Πρεσβεία σφραγισμένη και 
υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο προξενικών υποθέσεων καθώς και το πιστοποιητικό το οποίο 
θα αποστέλλεται με τηλεομοιότυπο από την τοπική Αρχή της χώρας τους προς την Πρεσβεία. 
 
 
 



 
 

Με την κατάθεση της ειδοποίησης γάμου στο Δήμο, οι αιτητές πρέπει να καταβάλουν τα 
δικαιώματα όπως καθορίζονται στην Νομοθεσία: 

 
 

 
ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
____________ 

 
Άρθρο 11 

 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΤΕΛΗ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 
 
 

1. Τέλεση γάμου μετά την παρέλευση δεκαπέντε ημερών και  
 το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία  
 επίδοσης της ειδοποίησης πρόθεσης σύναψης γάμου  
 από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα  .................................... € 128,15 
 
   
2. Τέλεση γάμου πριν από την παρέλευση δεκαπέντε ημερών  
 από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης πρόθεσης 
 σύναψης γάμου από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα  ......... € 281,92 
 
   

 3. Για πιστό Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γάμου  ................... € 13,67 + ΦΠΑ 
 
   
4. Πληροφορίες από τα Μητρώα του Δήμου   ..................... € 17,00 + ΦΠΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρήσιμες επαφές: 
 
Ληξιαρχείο Γάμων:  οδός Χείλωνος, 1457 Λευκωσία 
    Τηλ. 22804466 ή 22804544 
 
 
Επαρχιακή Διοίκηση:  οδός Αλκαίου 2, 1458 Λευκωσία 
    Τηλ. 22804304 
 
 
Δήμος Ιδαλίου: Γρ. Διγενή 20Α, 2540 Δάλι 
   Τηλ. 22444888 ή 2444892 


