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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΒΙΖΑ ΛΟΓΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΓΑΜΟΥ 

 
Κατά κανόνα απαιτούμενα δικαιολογητικά:  

 έγκυρο διαβατήριο + 2 φωτοτυπίες 
 ελληνική άδεια διαμονής (ή βεβαίωση ανανέωσης μεταφρασμένη στα γερμανικά) + 2 φωτοτυπίες  
 διαβατήριο και άδεια διαμονής του/της μέλλοντος/μέλλουσας συζύγου στην Γερμανία + 2 φωτοτυπίες  
 βεβαίωση από το ληξιαρχείο στη Γερμανία ότι έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την 

τέλεση του γάμου (πρωτότυπο) + 2 φωτοτυπίες 
 πρόσφατη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του/της μέλλοντος/μέλλουσας συζύγου από τις γερμανικές 

αρχές+ 2 φωτοτυπίες 
 πιστοποίηση γλωσσομάθειας επίπεδο Α1 + 2 φωτοτυπίες  
 ασφάλεια υγείας που να ισχύει στην Ευρώπη (τουλάχιστον τρίμηνη) + 2 φωτοτυπίες 
 αποδεικτικά για επαρκή χώρο στέγασης (συμβόλαιο κατοικίας) και μέσα διαβίωσης (συμβόλαιο 

εργασίας) στη Γερμανία + 2 φωτοτυπίες 
 2 αιτήσεις (συμπληρώνονται στα γερμανικά ή αγγλικά) 
 2 έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου βιομετρικών προδιαγραφών 
 75,00 €  

 
Σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν επιπλέον έγγραφα!    

 
* * * 

 

INFORMATIONEN FÜR EIN VISUM ZWECKS EHESCHLIESSUNG 
 
Regelmäßig vorzulegende Unterlagen: 

 gültiger Reisepass + 2 Kopien 
 griechische Aufenthaltserlaubnis (oder Bescheinigung mit deutscher Übersetzung) + 2 Kopien 
 Reisepass und Aufenthaltstitel des/der künftigen Ehegatte/-in in Deutschland + 2 Kopien 
 Bestätigung des deutschen Standesamtes, dass alle benötigte Unterlagen zur Eheschließung vorliegen 

(im Original) + 2 Kopien 
 aktuelle Meldebescheinigung des/der künftigen Ehegatte/-in in Deutschland + 2 Kopien 
 Nachweis über Kenntnisse der deutschen Sprache, A1 Niveau + 2 Kopien  
 Krankenversicherung gültig in Europa (mind. für 3 Monate) + 2 Kopien 
 Nachweis über den Lebensunterhalt (Arbeitsvertrag) und ausreichenden Wohnraum (Mietvertrag) in 

Deutschland + 2 Kopien 
 2 Antragsformulare (in Deutsch oder Englisch auszufüllen) 
 2 biometrische Passfarbfotos 
 75,00 € 

 
In Einzelfällen können noch weitere Dokumente erforderlich sein!     

 
* * * 

INFORMATION ON APPLICATION FOR MARRIAGE 
Standard requirements: 

 Valid passport + 2 copies 
 Greek residence permit (or certification of renewal translated into German) + 2 copies 
 Fiancé’s passport and residence permit in Germany + 2 copies 
 Confirmation of wedding registration from the German registry office certifying that all documents 

required for the marriage have been handed in (original) + 2 copies 
 Fiancé’s registration certificate from the German authorities (recently issued)  
 Language certificate ''German A1'' + 2 copies 
 Health insurance valid in the EU (for at least 3 months) + 2 copies 
 Proof of means of subsistence (working contract) and sufficient accommodation space (rental contract) 

in Germany + 2 copies 
 2 application forms (please fill out in German or English) 
 2 colour passport photos (according to international standards for biometric passports) 
 75,00 € 

 
Please note that additional documents may be necessary in individual cases! 


