
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 49806 ΕΞ 2022 
   Ηλεκτρονική αίτηση και έκδοση άδειας πολιτι-
κού γάμου. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1),

β) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), και 
ιδίως του Κεφαλαίου ΣΤ’ και της παρ. 19 του άρθρου 107,

δ) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για 
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις 
και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),

ε) του π.δ. 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός 
του Νόμος.» (Α’ 164), και ιδίως τα άρθρα 1350 επ. και το 
άρθρο 72 του Εισαγωγικού Νόμου του αστικού κώδικα, 
όπως τροποποιήθηκαν ιδίως με τον ν. 1250/1982 «Για 
την καθιέρωση του πολιτικού γάμου.» (Α’ 46),

στ) του π.δ. 391/1982 «Για τη ρύθμιση λεπτομερειών 
σχετικά με την τέλεση των πολιτικών γάμων, τη χορήγη-
ση της άδειας γάμου και το περιεχόμενο της βεβαιωτι-

κής πράξης για την τέλεση πολιτικών ή θρησκευτικών 
γάμων» (Α’ 73),

ζ) του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, 
Α’ 114), και ιδίως της περ. 7 της παρ. 2 του άρθρου 75,

η) του π.δ. 497/1991 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, 
με τον τίτλο «Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια» 
των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στα δημο-
τολόγια, όπως καταρτίστηκε από την ειδική επιτροπή του 
άρθρου 1 του ν. 1084/1980» (Α’ 180),

θ) του ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λειτουργία των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύ-
τερου βαθμού.» (Α’ 195),

ι) του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» (Α’ 143),
ια) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-

μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμο-
διοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ιβ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και διόρθωση σφαλμάτων Α’ 126),

ιγ) του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών.» (Α’ 142),

ιδ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης.» (Α’ 85),

ιε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - 
A’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902).

3. Την υπ’ αρ. 1786/14.2.2022 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).

4. Την υπό στοιχεία 38428 ΕΞ 2021 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Κανόνες για την παροχή ψηφι-
ακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β’ 5231).

5. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης 
Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων 
Φορέων» (Β’ 762).

6. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης 
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υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες 
υπηρεσίες» (Β’ 4798).

7. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

8. Την υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την 
υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
(gov.gr ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέ-
ων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 36126 ΕΞ 2022 από-
φαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5620 ΕΞ 2021 απόφασης 
του Υπουργού Επικρατείας “Ρύθμιση ειδικότερων θεμά-
των για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκη-
σης (gov.gr - ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων 
φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή”» (Β’ 4693).

9. Την υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
«Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας» (Β’ 988).

10. Την υπό στοιχεία Α 1047/2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και δια-
δικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του 
ηλεκτρονικού παραβόλου.» (Β’ 979).

11. Τα υπ’ αρ. 2300, 2309, 4823 και 9631/2021 αιτήμα-
τα στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης.

12. Την ανάγκη απλούστευσης και ψηφιοποίησης της 
διαδικασίας υποβολής αίτησης και έκδοσης άδειας πο-
λιτικού γάμου.

13. Το γεγονός ότι με την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα ρυθμίζει την διαδικασία υποβολής ηλε-
κτρονικής αίτησης και την έκδοση ηλεκτρονικής άδειας 
πολιτικού γάμου μέσω της εφαρμογής των θυρίδων 
φορέων και χρηστών της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ).

2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εντάσσονται οι 
γάμοι που τελούνται μεταξύ ενήλικων Ελλήνων πολιτών, 
εγγεγραμμένων στα Δημοτολόγια της χώρας.

Άρθρο 2
Ηλεκτρονική εφαρμογή 
για άδεια πολιτικού γάμου

1. Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψη-
φιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) 
εφαρμογή για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης  - 
υπεύθυνης δήλωσης και την έκδοση ηλεκτρονικής 
άδειας πολιτικού γάμου («εφαρμογή»).

2. Χρήστες της εφαρμογής, με την επιφύλαξη των 
παρ. 1 και 5 του άρθρου 3, είναι

α) Έλληνες πολίτες («μελλόνυμφοι») που υποβάλλουν 
ηλεκτρονική αίτηση για την έκδοση άδειας πολιτικού 
γάμου και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

αα) έχουν συμπληρώσει το νόμιμο όριο ενηλικότητας,
αβ) πρόκειται να τελέσουν πολιτικό γάμο στην Ελλάδα 

με Έλληνα πολίτη που έχει συμπληρώσει το νόμιμο όριο 
ενηλικότητας,

αγ) έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα,
β) αρμόδιοι δημοτικοί υπάλληλοι («δημοτικοί υπάλ-

ληλοι»), που παραλαμβάνουν στις θυρίδες του οικείου 
Δήμου τις ηλεκτρονικές αιτήσεις, με σκοπό την διεκπε-
ραίωσή τους και την έκδοση ηλεκτρονικής άδειας πολι-
τικού γάμου με τη χρήση της εφαρμογής.

Άρθρο 3
Πρόσβαση στην εφαρμογή 
και ενέργειες χρηστών

1. Οι μελλόνυμφοι αποκτούν πρόσβαση στην εφαρμογή 
κατόπιν αυθεντικοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του 
ν. 4727/2020 (Α’ 184) και οι δημοτικοί υπάλληλοι κατόπιν 
αυθεντικοποίησης μέσω Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης 
των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης» σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία 29810 ΕΞ/23-10.2020 απόφαση του Υπουργού Επι-
κρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του 
δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

2. Κάθε μελλόνυμφος καταχωρίζει στην εφαρμογή τα 
στοιχεία που απαιτούνται από το νόμο για την έκδοση 
άδειας πολιτικού γάμου και ιδίως:

α) τα προσωπικά του στοιχεία,
β) τα στοιχεία του Δήμου στον οποίο πρόκειται να τε-

λεστεί ο πολιτικός γάμος,
γ) τα στοιχεία του/της έτερου μελλοντικού/μελλοντι-

κής συζύγου και
δ) τα στοιχεία του εκδοθέντος ηλεκτρονικού παρα-

βόλου.
3. Κάθε μελλόνυμφος μεταφορτώνει τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, και ιδίως αυτά που αποδεικνύουν την 
μόνιμη κατοικία του στην Ελλάδα και την πλήρωση της 
υποχρέωσης γνωστοποίησης γάμου.

4. Κάθε μελλόνυμφος δηλώνει υπεύθυνα μέσω της 
εφαρμογής ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα 
κωλύματα γάμου που προβλέπονται στα άρθρα 1354, 
1356, 1357 και 1360 του αστικού κώδικα.

5. Για την τελική υποβολή της αίτησης απαιτείται η κα-
ταχώριση του κωδικού μιας χρήσης (“one-time password-
OTP”) που κάθε μελλοντικός σύζυγος λαμβάνει στον 
πιστοποιημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει 
καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

6. Η αίτηση κάθε μελλοντικού συζύγου φέρει τα χα-
ρακτηριστικά ασφαλείας της παρ. 3 του άρθρου 27 του 
ν. 4727/2020 και συγκεκριμένα:

α) μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή 
και σε μορφή QR και

β) εγκεκριμένη ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

7. Η αίτηση της παρ. 5 έχει ισχύ πρωτότυπου εγγρά-
φου, όταν διακινείται ως ηλεκτρονικό έγγραφο με χρήση 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ή 
αντιγράφου, όταν διακινείται ως έντυπο έγγραφο, σύμ-
φωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.
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8. Με την υποβολή της αίτησης από κάθε μελλόνυμφο, 
αυτή αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον Δήμο μόνιμης κατοι-
κίας αυτού και αντίγραφό της αποθηκεύεται στην προσω-
πική θυρίδα του μελλοντικού συζύγου που την υπέβαλε.

Οι δημοτικοί υπάλληλοι παραλαμβάνουν τις ηλεκτρο-
νικές αιτήσεις στο περιβάλλον των θυρίδων του οικείου 
Δήμου και τις διαχειρίζονται σύμφωνα με τις αρμοδιότη-
τές τους, χωρίς να απαιτούνται οι εσωτερικές διαδικασίες 
πρωτοκόλλησης του φορέα, όπως ορίζεται στο εδ. α’ της 
παρ. 4 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021 από-
φασης του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγ-
γράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσι-
ας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των 
θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» 
(Β’ 849) όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 36126 
ΕΞ 2022 υπουργική απόφαση(Β’  4693)». Οι δημοτικοί 
υπάλληλοι ελέγχουν την ορθή υποβολή της αίτησης και 
των δικαιολογητικών και την πλήρωση των νόμιμων όρων 
χορήγησης άδειας πολιτικού γάμου, ύστερα από διασταύ-
ρωση των δηλούμενων στοιχείων με το Μητρώο Πολιτών.

Άρθρο 4
Έκδοση ηλεκτρονικής άδειας πολιτικού γάμου

1. Με την ολοκλήρωση των ενεργειών του άρθρου 3 
από όλους τους χρήστες και την άπρακτη πάροδο της 
προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής καταγγελίας από 
τρίτους ή, σε περίπτωση καταγγελίας, την ακρόαση του 
μελλόνυμφου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 391/1982 
(Α’ 73), εκδίδεται η ηλεκτρονική άδεια πολιτικού γάμου ή 
απορρίπτεται αιτιολογημένα η χορήγησή της.

2. Η άδεια ή η αιτιολογημένη απόρριψη της παρ. 1 
φέρουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της παρ. 3 του 
άρθρου 27 του ν. 4727/2020 και συγκεκριμένα:

α) μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή 
και σε μορφή QR και

β) εγκεκριμένη ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

3. Η άδεια ή η αιτιολογημένη απόρριψη της παρ. 1 
έχουν ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, όταν διακινούνται 
ως ηλεκτρονικά έγγραφα με χρήση Τεχνολογιών Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ή αντιγράφου, όταν δι-
ακινούνται ως έντυπα έγγραφα, σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Άρθρο 5
Ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της 
εφαρμογής

1. Η εφαρμογή διαλειτουργεί μέσω του Κέντρου Δι-
αλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-

ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) 
με τα απαραίτητα Μητρώα του δημοσίου τομέα για την 
άντληση στοιχείων των χρηστών, ιδίως αυθεντικοποίη-
σης και ταυτοποίησης πολιτών και αυθεντικοποίησης 
Δημοσίων υπαλλήλων και επιβεβαίωσης πληρωμής του 
ηλεκτρονικού παραβόλου.

2. Η διαλειτουργικότητα της παρ. 1 πραγματοποιείται 
σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πολιτική ορθής χρήσης 
διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστα-
σίας τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 6
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα

1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως 
υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του 
άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απρι-
λίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δε-
δομένων - ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της λειτουργίας της 
εφαρμογής της παρούσας.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την 
υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλλη-
λων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων 
ασφάλειας των διακινούμενων δεδομένων, πληροφορι-
ών και εγγράφων και κατ’ ελάχιστον, της καταγραφής και 
παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης 
ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμε-
νων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από 
σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Άρθρο 7
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Επικρατείας
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