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∆ικαιολογητικά για έκδοση άδειας Πολιτικού Γάµου των αλλοδαπών κατοίκων του ∆ήµου Χανίων. 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ 

ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ : 

Για την περίπτωση που ο ένας των µελλονύµφων είναι αλλοδαπός και η χώρα προέλευσής του, δεν εκδίδει άδεια 

γάµου (π.χ. Ουγγαρία) και είναι κάτοικος ∆ήµου Χανίων ,για την έκδοση άδειας γάµου απαιτείται. 

1. Αίτηση (δίδεται από τον ∆ήµο) 

2. Πρόσφατα: Α) Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή Πιστοποιητικό γέννησης (επικυρωµένο και 
µεταφρασµένο)  

Β) Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τις χώρες που το εκδίδουν - 
επικυρωµένο και µεταφρασµένο). 

3. Βεβαίωση από την αρµόδια αρχή της χώρας του ή την οικεία Προξενική Αρχή στην Ελλάδα περί 

του ότι δεν υπάρχει νοµικό κώλυµα για να τελέσει γάµο ο ενδιαφερόµενος αλλοδαπός (επικυρωµένη 

και µεταφρασµένη). Η βεβαίωση γίνεται αποδεκτή ως πιστοποιητικό περί µη κωλύµατος τέλεσης γάµου µόνο 

εφόσον η αρµόδια προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του αλλοδαπού επιβεβαιώνει την ικανότητα γάµου και 

αναγράφεται σ’ αυτήν ότι εκδίδεται αποκλειστικά για την τέλεση γάµου στην αλλοδαπή. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86  (δίδεται από τον ∆ήµο). 

5. ∆ήλωση Προσδιορισµού επωνύµου τέκνων ( άρθρο 1505 Α. Κ ) (δίδεται από τον ∆ήµο). 

6. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, το διαζευκτήριο µεταφρασµένο και επικυρωµένο.  

Σε περίπτωση χηρείας Ληξιαρχική πράξη θανάτου µεταφρασµένη και επικυρωµένη. 

7. Πρόσφατη Φωτοτυπία διαβατηρίου επικυρωµένη από δικηγόρο.  

8. Άδεια παραµονής στην Ελλάδα (για πολίτες εκτός Ευρωπαικής Ένωσης) 

Αποδεικτικό στοιχείο της νόµιµης παραµονής του στην Ελλάδα όπως άδεια παραµονής, πράσινη 

κάρτα, βίζα, δελτίο αιτήσαντος ασύλου (δηλ. ροζ κάρτα – µε ενηµέρωση της Ελλ. Αστυνοµίας) κτλ  
επικυρωµένα από δικηγόρο.  

8. Φωτοτυπία οποιουδήποτε αποδεικτικού (απόδειξη ∆ΕΚΟ, κινητή τηλεφωνία, τράπεζα, 
εκκαθαριστικό εφορίας κλπ.) όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας ο ∆ήµος Χανίων (Οι λογαριασµοί να είναι 
πρόσφατοι και να αφορούν τον αιτούντα).  

9. Παράβολο Χαρτοσήµου ή διπλότυπο είσπραξης των 15,00€ από την εφορία ένα για τον κάθε 

µελλόνυµφο  ΣΗΜ: σε αυτό το σηµείο γίνεται έλεγχος των ανωτέρω εγγράφων από την αρµόδια 

υπάλληλο του ∆ήµου και µετά προχωράµε στην δηµοσίευση της εφηµερίδας 

10. ∆ηµοσίευση γνωστοποίησης του γάµου σε µία ηµερήσια τοπική εφηµερίδα στην οποία θα πρέπει να 

γίνεται  η σωστή αναγραφή των ονοµάτων-επωνύµων  και ότι άλλο αφορά ονοµασία. (Χρειάζεται ένα φύλλο της 

ίδιας εφηµερίδας για τον κάθε µελλόνυµφο). 

Το κείµενο της ∆ηµοσίευση της αγγελίας του γάµου έχει ως εξής:  



« Ο... του... και ...της ... το γένος ..... που .... γεννήθηκε .... και .... κατοικεί .... και η ... του ... και της 
... το γένος ... που γεννήθηκε.....και κατοικεί ... πρόκειται να παντρευτούν µε Πολιτικό Γάµο στο 
∆ηµαρχείo του ∆ήµου......» 

(Σηµ. : Στη δηµοσίευση στην εφηµερίδα δεν αναγράφεται η ηµεροµηνία τέλεσης του γάµου µόνο ο 
∆ήµος τέλεσης αυτού). 

Η άδεια γάµου εκδίδεται µετά την παρέλευση επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσης των 

δικαιολογητικών και ισχύει για έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία της εφηµερίδας.  Η τέλεση του 
Πολιτικού Γάµου µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε οποιοδήποτε ∆ήµο της Ελλάδος ή του Εξωτερικού. 

Επικύρωση Ξενόγλωσσων Εγγράφων 

Τα ξενόγλωσσα κείµενα (πρωτότυπα) σφραγισµένα µε σφραγίδα Χάγης APOSTILLE για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης. 

Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο (πρωτότυπο) κείµενο, από το Ελληνικό 

Προξενείο στη χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή από το Προξενείο της ίδιας χώρας στην Ελλάδα και εν συνεχεία από το Υπουργείο Εξωτερικών (τµήµα 

διεθνών σχέσεων).  

Επίσηµη µετάφραση Ξενόγλωσσων Εγγράφων 

Επίσηµη µετάφραση των ξένων (πρωτότυπων) κειµένων σε Ελληνικά και σε Λατινικά µε τόνο στα ονοµατεπώνυµα, θεωρηµένη είτε από το Ελληνικό 

προξενείο στη χώρα έκδοσης, είτε από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από πτυχιούχο µεταφραστή του τµήµατος Ξένων 

Γλωσσών Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, είτε από Έλληνα δικηγόρο (του δικηγορικού συλλόγου), εφόσον πληρούνται οι οριζόµενες 

προϋποθέσεις του άρθρου 53 του Ν.∆.3026/1954( 235 Α’ ) του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 

Προσοχή : Οι άδειες  παραµονής πρέπει να  είναι  σε ισχύ. 

 

Οι επικυρώσεις των ξένων πιστοποιητικών, εγγράφων, κειµένων κτλ γίνονται επί των πρωτοτύπων  και όχι σε φωτοτυπίες. 

Όλα τα παραπάνω   δικαιολογητικά   προσκοµίζονται   από τον    ενδιαφερόµενο  αυτοπροσώπως. 

 

Οι Κύπριοι πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό ελευθερίας, ληξιαρχική πράξη γέννησης, αίτηση, εφηµερίδα. 

Για Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο ή στην Κωνσταντινούπολη, ισχύει το πιστοποιητικό βαπτίσεως του 

Πατριαρχείου αντί για ληξιαρχική πράξη γέννησης. 

Για    τους    Σύριους     χρειάζεται    επιπλέον και     Ειδική Έγκριση     από το    Υπουργείο     Εσωτερικών  της  Συρίας και της   

Πρεσβείας τους στην Ελλάδα. 

 


