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*** 

Αγαπητή κα. ***,  

Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε την αναφορά σας στις 3 Μαΐου 2017, στην οποία δόθηκε 

κωδικός υπόθεσης 228215. Στην αναφορά σας διαµαρτύρεστε διότι ο γάµος που τελέσατε µε 

Αιγύπτιο πολίτη στην Αίγυπτο δεν γίνεται αποδεκτός ως έγκυρος από το ελληνικό προξενείο 

Καϊρου, ενώ παράλληλα δεν σας δίνεται επαρκής πληροφόρηση για την νόµιµη διαδικασία 

που οφείλετε να ακολουθήσετε ώστε αφενός να επιτύχετε την τέλεση έγκυρου γάµου και 

αφετέρου να λάβετε θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα για τον σύζυγό σας . 

Κατά την διερεύνηση της υποθέσεώς σας, εξετάσαµε τα αντίγραφα των πράξεων που 

τελέσατε στην Αίγυπτο όπως µας τα αποστείλατε και κατόπιν απευθύναµε διευκρινιστικά 

ερωτήµατα στο προξενείο Καϊρου. Παράλληλα εξετάσαµε την πληροφόρηση που είναι 

διαθέσιµη για τους πολίτες άλλων κρατών, από τις διπλωµατικές αρχές των χώρων τους 

στην Αίγυπτο.  Κατόπιν των αυτών σας γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Ο γάµος που τελέσατε φαίνεται να ανήκει στο πεδίο των παραδοσιακών γάµων 

της µουσουλµανικής κοινωνίας µε αλλόθρησκες γυναίκες (αποκαλούνται γάµοι 

Orfi ή Urfi) και εξασφαλίζουν την τοπική κοινωνική αποδοχή (π.χ. γίνεται ανεκτή η 

συγκατοίκηση) αλλά δεν έχουν καµία νοµική υπόσταση σε ότι αφορά τους 

θεσµούς της πολιτείας της Αιγύπτου και συνεπώς και των άλλων κρατών. 

2. Βασικό λοιπόν για την περίπτωσή σας είναι να τελέσετε τυπικό γάµο, που θα 

καταλήξει δηλαδή στην εγγραφή σας στην οικογενειακή µερίδα του συζύγου σας 

στην Αίγυπτο. Όπως πληροφορηθήκαµε από τις προξενικές αρχές, αρµόδιες 

αιγυπτιακές Αρχές για την τέλεση τυπικού γάµου είναι τα κατά τόπους Ληξιαρχεία. 

Ουσιαστικά πρόκειται για την υπηρεσία που ονοµάζεται «Sahr Akari»,  το οποίο 

σηµαίνει "συµβολαιογραφικό γραφείο" πλην όµως πρόκειται για κρατική / δηµόσια 

υπηρεσία σύναψης και καταγραφής γάµων, οπότε έχει τη µορφή  αντίστοιχου 

Ληξιαρχείου. Η ίδια υπηρεσία έχει και άλλες λειτουργίες όπως αυτής της 

καταγραφής ακινήτων, οπότε στο Sahr Akari λειτουργεί και ως υπηρεσία 

αντίστοιχη του δικού µας Υποθηκοφυλακείου. 

3. Όσον αφορά τα απαιτούµενα δικαιολογητικά σχετικά µε τη σύναψη γάµου µε 

Αιγύπτιο υπήκοο στην Αίγυπτο, ενηµερωθήκαµε ότι αυτά έχουν ως εξής: 



 

 

- Άδεια γάµου, δεόντως επικυρωµένη και µεταφρασµένη στην αραβική από το 

Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδος 

- Πιστοποιητικό γεννήσεως, δεόντως επικυρωµένο και µεταφρασµένο στην 

αραβική από το Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδος 

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, δεόντως επικυρωµένο και 

µεταφρασµένο στην αραβική από το Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδος 

- σε περίπτωση διαζυγίου: το διαζύγιο θα πρέπει να έχει γίνει υποστατό και να 

απεικονίζεται σε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να φέρουν επικύρωση, ως προς  το 

γνήσιο της υπογραφής του αρµοδίου υπαλλήλου του Τµήµατος Επικυρώσεων του 

Υπουργείου Εξωτερικών Ελλάδος, από το Γενικό Προξενείο στο Κάιρο πριν 

χρησιµοποιηθούν / υποβληθούν στις αρµόδιες αιγυπτιακές Αρχές. Ο υπήκοος 

Αιγύπτου δύναται απευθυνθεί στις Αρχές του εν προκειµένω.  

4. Αφού υπάρξει ο έγκυρος γάµος σας, τότε θα µπορέσετε να απευθυνθείτε εκ νέου 

στην προξενική Αρχή στο Καϊρο, υποβάλλοντας το αποδεικτικό του γάµου και 

ζητώντας την έκδοση της ειδικής θεώρησης εισόδου στην Ελλάδα που αναλογεί 

στο σύζυγο έλληνα πολίτη.  

Κατόπιν των ανωτέρω και εν αναµονή δικών σας ενεργειών, θέτουµε την αναφορά σας 

στο αρχείο. Εάν µπορούµε να σας φανούµε χρήσιµοι στο µέλλον παρακαλούµε να µη 

διστάσετε να απευθυνθείτε στην Αρχή µας υποβάλλοντας εκ νέου αναφορά.     
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Γιώργος Π. Νικολόπουλος 
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 


