ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΕΡΩΝ
ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

TASAS PARA LAS ACTAS
CONSULARES MÁS COMUNES

A. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Α. ACTAS ADMINISTRATIVOS

A1.Πιστοποιητικά (επιλογή)*
Μετοικεσίας
Μη ύπαρξης κωλύματος προς σύναψη
γάμου
Εγγυτέρων συγγενών
Μονίμου διαμονής
Αντίγραφο (ή απόσπασμα πράξεως) που
εκδίδεται μετά από αίτηση ιδιώτη
(εφόσον πρωτότυπο δεν εξαιρείται από
τέλη) Aνά σελίδα

A1 Certificados (selección)**
Cambio de domicilio

Αίτηση πολιτογράφησης
Αιτήσεις, αναφορές φυσικών ή νομικών
προσώπων προς τις Προξενικές Αρχές
Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις πάσης
φύσεως, αντίγραφα και αποσπάσματα
εγγράφων που εκδίδονται προς το
συμφέρον ιδιωτών εκτός των όσων
ρητώς αναφέρονται στη σχετική
νομοθεσία (ΠΔ16/2014).

Α2. Επικυρώσεις –θεωρήσεις εγγράφων
(επιλογή)*
Επικύρωση υπογραφής Έλληνα πολίτη ή
πολίτη Ε.Ε.

Επικύρωση υπογραφής αλλοδαπής
Αρχής ή ιδιώτη (πλην χωρών Ε.Ε.)
Επικύρωση αποσπάσματος ποινικού
μητρώου Έλληνα πολίτη και πολίτη Ε.Ε.
Επικύρωση αποσπάσματος ποινικού
μητρώου αλλοδαπού.
Επικύρωση μετάφρασης επισήμου
μεταφραστή.
Θεώρηση πάσης φύσεως εγγράφων
εκτός όσων ρητώς αναφέρονται στη
σχετική νομοθεσία (ΠΔ16/2014).

Soltería
Familiares más cercanos
Residencia permanente
Copia exacta (ο extracto de acta)
emitida a petición de persona particular
(caso que el original no esté exento). Per
página
Petición de naturalización de personas
de origen griego
Peticiones, informes de personas
naturales o jurídicas a las autoridades
consulares
Certificados y constancias de cada tipo,
copias y extractos de actas emitidos a
favor de personas particulares excepto
las mencionadas explícitamente
(Decreto Presidencial 16/2014).

A2.Legalizaciones-atestaciones de
documentos (selección)**
Legalización de firma de ciudadano
griego ο comunitario
Legalización de firma de persona
particular extranjera o representante
legal de persona jurídica extranjera
(salvo de la U.E.)
Legalización de extracto de
antecedentes penales para ciudadano
griego o comunitario.
Legalización de extracto de
antecedentes penales de no ciudadanos
de la UE
Legalización de traducción de traductor
oficial
Atestación de documentos de cada tipo
excepto los mencionados expresamente
en el Decreto 16/2014

120 €
20 €
20 €
50 €

10 €
(o 5€)
30€
ΑΤΕΛΩΣ
EXENTO

10 €

10€

30 €
ΑΤΕΛΩΣ
EXENTO

30€
30€

10 €

Α3. Έκδοση ελληνικού διαβατηρίου
(επιλογή)
Έκδοση διαβατηρίου για πολίτες από 14
ετών και άνω (για 5 έτη). [Ν.3103/2003]
Έκδοση διαβατηρίου για πολίτες κάτω
των 14 ετών (για 3 έτη). [Ν.3103/2003]
Προσωρινό εθνικό ταξιδιωτικό έγγραφο
(μόνο για επιστροφή στην Ελλάδα ή
στον τόπο μόνιμης διαμονής).*

Α4. Θεωρήσεις αλλοδαπών
διαβατηρίων (επιλογή)

A3. Pasaportes griegos (selección)
Emisión de pasaporte individual de 5
años (para mayores de 14 años). [Ley
3103/2003]

3103/2003]

73.60 €

Salvoconducto para regresar a Grecia o
al país de residencia**

ΑΤΕΛΩΣ
EXENTO

Εθνική θεώρηση *
Θεώρηση τουριστική [Κανονισμός

A4. Visados (selección)
Visado nacional para residencia de larga
estancia **
Visado para hacer turismo [Reglamento

ΕΚ810/2009]

UE810/2009]

Δημοτολογική τακτοποίηση
Καθορισμός ιθαγένειας
Αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων
γενικώς

B. ACTAS DE REGISTRO CIVIL
(selección)**
Otorgamiento de duplicados de actas de
registro civil de nacimiento, matrimonio,
defunción, unión civil, adición o cambio
de nombre o apellido
Celebración consular de matrimonio
civil
Celebración de matrimonio civil de
contrayentes no residentes dentro de
circunscripción consular o de no
residentes en el extranjero
Inscripción de actas de divorcio
Regulación de inscripción en el registro
municipal
Determinación de nacionalidad
Duplicados de actas de registro civil en
general

Γ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (επιλογή)*
Ποινική διαδικασία (έγγραφη μήνυση,

C. ACTAS JUDICIALES (selección)**
Jurisdicción penal (denuncia escrita, informes

εκθέσεις προφορικής μήνυσης, προανάκρισης,
αυτοψίας, κατ’οίκον έρευνας, κατάσχεσης,
φύλαξης σύλληψης και εγγύησης πολιτικές
αγωγές και επιδοτήρια)

de denuncia oral, instrucción preliminar,
reconocimiento judicial, investigación de
domicilio, embargo, custodia, arresto y garantía,
acciones civiles y comprobantes de entrega)

Β. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (επιλογή)*
Σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων γέννησης,
γάμου, θανάτου, σύναψης συμφώνου
συμβίωσης, προσθήκης ή μεταβολής
ονόματος ή επωνύμου
Tέλεση πολιτικού γάμου
Τέλεση πολιτικού γάμου εκτός
περιφέρειας ή μη μονίμων κατοίκων
εξωτερικού
Καταχώρηση πράξης διαζυγίου

84.40 €

Emisión de pasaporte individual de 3
años (para menores de 14 años). [Ley

180 €
60 €

10 €
100€

200€
10€
150€
100€
10 €

50 €

Δ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
(επιλογή)*
Σύνταξη δήλωσης αποδοχής
κληρονομιάς ή κληροδοσίας
Σύνταξη πληρεξουσίου (διορισμός,
ανάκληση). Το φύλλο
Αντίγραφα πληρεξουσίων και λοιπών
συμβολαιογραφικών πράξεων. Το φύλλο
Σύνταξη και ανάκληση δημόσιας
διαθήκης
Κατάθεση και ανάκληση μυστικής
διαθήκης
Δημοσίευση διαθήκης
Σύνταξη προσυμφώνου. Το φύλλο
Κατάθεση παρακαταθήκης
Σύναψη συμφώνου συμβίωσης
Σύναψη συμφώνου συμβίωσης εκτός
προξενικής περιφέρειας ή μη μόνιμων
κατοίκων εξωτερικού

D. ACTAS NOTARIALES (selección)**
Otorgamiento de declaración de
aceptación de herencia o legado
Otorgamiento de poder
(nombramiento, revocación). Per folio
Copias de poderes y demás actas
notariales Per folio
Otorgamiento y revocación de
testamento público
Deposición y revocación de testamento
secreto
Publicación de testamento
Redacción de acuerdo preliminar. Per
folio
Entrega en consignación
Concertación de acuerdo de unión civil
Concertación de acuerdo de unión civil
de contrayentes no residentes dentro la
circunscripción consular o de personas
no residentes en el extranjero

100€
50€
10€
100€
100€
100€
10€
75€
100€

200€

*[Bάσει Π.Δ. 16/2014, ΦΕΚ Α’24/31.1.2014, σε ισχύ από 1.3.2014. Μπορείτε να συμβουλευτείτε το σύνολο του
Προεδρικού Διατάγματος στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας]
**[Según Decreto Presidencial 16/2004, ΦΕΚ Α’24/31.1.2014, en vigor a partir del 1.3.2014. Pueden consultar el Decreto
en la página web de la Embajada]

