
Γάμοι 

 

Σηελ Πξεζβεία ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο ζηελ Αζήλα δύλαηαη λα ηειεζηνύλ γάκνη κόλν κεηαμύ 
δύν αιβαλώλ πνιηηώλ. 

  

Απαπαίτητα έγγπαυα για τον κάθε σύζςγο: 

o Πξόζθαηε Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο, δηεζλέο πξόηππν, (εληόο ηξηκήλνπ) 
o Άδεηα γάκνπ, δηεζλέο πξόηππν, (εληόο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ) 
o Βηνκεηξηθό δηαβαηήξην θαη/ δειηίν ηαπηόηεηαο ID 
o Γπν κάξηπξεο, κε δηαβαηήξην ή θειηίν ηαπηόηεηαο ID  

 
 
Οη κάξηπξεο πξέπεη λα είλαη αιβαλνί πνιίηεο θαη δε πξέπεη λα απνηεινύλ κέιε νηθνγελείαο ησλ 
κειινληηθώλ ζπδύγσλ. 

Κόστορ ςπηπεσίαρ  

 
T ν πξνμεληθό ηέινο θαηαβνιήο γηα ηελ ηέιεζε γάκσλ αλέξρεηαη ζηα 30 επξώ, πνζό ην νπνίν κπνξεί λα 
πιεξσζεί είηε ζην κεράλεκα ζπλαιιαγήο easypay πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζηνλ ρώξν ηεο Πξεζβείαο είηε 
ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα ηεο Τξάπεδαο Piraeus ζηνλ αξ. ινγαξηαζκνύ 5053-047484-795. 
 

Σε πεξίπησζε γάκνπ κεηαμύ ελόο Αιβαλνύ πνιίηε θαη ελόο Έιιελα ππεθόνπ, ν γάκνο δύλαηαη λα 
ηειεζηεί κόλν ζηα εθάζηνηε Λεμηαξρεία ζηελ Αιβαλία ή ζηνπο εθάζηνηε ειιεληθνύο Γήκνπο (Dhimo). 

 

Γηεπθξηλίδνπκε όηη γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε ν ελδηαθεξόκελνο πξέπεη λα 
επηθνηλσλήζεη κε ηελ Πξεζβεία ηεο Αιβαλίαο ζηελ Αζήλα πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί γηα ηα 
πξναπαηηνύκελα έγγξαθα ζηνλ ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 210.6876213. 

 

Η ίδηα δηαδηθαζία ηζρύεη θαη γηα γάκνπο κεηαμύ αιβαλνύ πνιίηε θαη πνιίηε πνπ έρεη δηπιή ηζαγέλεηα 
(αιβαληθή θαη ειιεληθή). 

Πληπεξούσιο για την αναγγελία τος γάμος   

Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη αιβαλνί πνιίηεο αδπλαηνύλ λα πξνζέιζνπλ απηνπξνζώπσο ζηα Λεμηαξρεία 
ηνπο ζηελ Αιβαλία, ηόηε ζα πξέπεη λα πξνζέιζνπλ ζηελ Αιβαληθή Πξεζβεία πξνθεηκέλνπ, κέζσ 
εηδηθνύ πιεξεμνπζίνπλ λα νξίζνπλ έλα νηθείν ηνπο πξόζσπν ζηελ Αιβαλία, ην νπνίν ζα εθηειέζεη 
ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ αλαθνίλσζε ζύλαςεο γάκνπ θαη ηελ ιήςε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ. 

 

Κόστορ ςπηπεσίαρ   

Tarifa konsullore për Prokurë është 20 euro dhe paguhet në bankomatin që ndodhet brënda 
ambjenteve të Ambasadës ose në Bankën Pireaus në numrin e llogarisë 5053-047484-795  
 
T ν πξνμεληθό ηέινο θαηαβνιήο γηα ηα πιεξεμνύζηα αλέξρεηαη ζηα 20 επξώ, πνζό ην νπνίν κπνξεί λα 
πιεξσζεί είηε ζην κεράλεκα ζπλαιιαγήο easypay πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζηνλ ρώξν ηεο Πξεζβείαο είηε 
ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα ηεο Τξάπεδαο Piraeus ζηνλ αξ. ινγαξηαζκνύ 5053-047484-795. 

 
 
 


