
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΩΝ      

 ΓΗΜΟ ΥΑΝΙΩΝ       
 Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ                                                                                                                           

Γξαθείν Πνιηηηθώλ Γάκωλ 

Πιεξ.:  Υξηζηηλάθε  Καηεξίλα 
Κπδωλίαο 29, Υαληά Κξήηεο  73135 

Σει.: 28213  - 41782   
 Fax:  28210-93300 

  www.chania.gr , dimos@chania.gr 

Γηθαηνινγεηηθά γηα έθδνζε άδεηαο Πνιηηηθνύ Γάκνπ ηωλ αιινδαπώλ θαηνίθωλ ηνπ Γήκνπ Υαλίωλ. 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΣΔΛΔΗ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΓΑΜΟΤ 

ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΓΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ : 

Γηα ηελ πεξίπηωζε πνπ ν έλαο ηωλ κειινλύκθωλ είλαη αιινδαπόο θαη ε ρώξα πξνέιεπζήο ηνπ, δελ εθδίδεη άδεηα 

γάκνπ (π.ρ. Οπγγαξία) θαη είλαη θάηνηθνο Δήκνπ Φαλίωλ ,γηα ηελ έθδνζε άδεηαο γάκνπ απαηηείηαη. 

1. Αίηεζε (δίδεηαη από ηνλ Γήκν) 

2. Πξόζθαηα: Α) Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ή Πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο (επηθπξωκέλν θαη 

κεηαθξαζκέλν) θαη  

Β) Πξόζθαην Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (γηα ηηο ρώξεο πνπ ην εθδίδνπλ - 

επηθπξωκέλν θαη κεηαθξαζκέλν). 

3. Βεβαίωζε από ηελ αξκόδηα αξρή ηεο ρώξαο ηνπ ή ηελ νηθεία Πξνμεληθή Αξρή ζηελ Διιάδα πεξί 

ηνπ όηη δελ ππάξρεη λνκηθό θώιπκα γηα λα ηειέζεη γάκν ν ελδηαθεξόκελνο αιινδαπόο (επηθπξωκέλε 

θαη κεηαθξαζκέλε). Η βεβαίωζε γίλεηαη απνδεθηή ωο πηζηνπνηεηηθό πεξί κε θωιύκαηνο ηέιεζεο γάκνπ κόλν 

εθόζνλ ε αξκόδηα πξνμεληθή αξρή ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο ηνπ αιινδαπνύ επηβεβαηώλεη ηελ ηθαλόηεηα γάκνπ θαη 

αλαγξάθεηαη ζ’ απηήλ όηη εθδίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ ηέιεζε γάκνπ ζηελ αιινδαπή. 

4. Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν.1599/86  (δίδεηαη από ηνλ Γήκν). 

5. Γήιωζε Πξνζδηνξηζκνύ επωλύκνπ ηέθλωλ ( άξζξν 1505 Α. Κ ) (δίδεηαη από ηνλ Γήκν). 

6. ε πεξίπηωζε ύπαξμεο δηαδπγίνπ, Λεμηαξρηθή Πξάμε Γάκνπ κε ζηνηρεία Γηαδπγίνπ. 

ε πεξίπηωζε ρεξείαο Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ κεηαθξαζκέλε θαη επηθπξωκέλε. 

7. Πξόζθαηε Φωηνηππία δηαβαηεξίνπ.  

Απνδεηθηηθό ζηνηρείν ηεο λόκηκεο παξακνλήο ηνπ ζηελ Διιάδα όπωο άδεηα παξακνλήο, πξάζηλε 

θάξηα, βίδα, δειηίν αηηήζαληνο αζύινπ (δει. ξνδ θάξηα – κε ελεκέξωζε ηεο Διι. Αζηπλνκίαο) θηι  

επηθπξωκέλα από δηθεγόξν.  

8. Φωηνηππία νπνηνπδήπνηε απνδεηθηηθνύ (απόδεημε ΓΔΚΟ, θηλεηή ηειεθωλία,  

εθθαζαξηζηηθό εθνξίαο θιπ.) όπνπ ζα θαίλεηαη ωο ηόπνο θαηνηθίαο ν Δήκνο Φαλίωλ (Οη ινγαξηαζκνί λα είλαη 
πξόζθαηνη θαη λα αθνξνύλ ηνλ αηηνύληα).  

9. Ηλεκτρονικό Παράβολο ένα για ηον κάθε μελλόνσμθο, ηο οποίο εκδίδεηε από ηην ηλεκηρονική 

Διεύθσνζη ηοσ Υποσργείοσ Οικονομικών www.gsis.gr (e-παράβολο, κωδικός παραβόλοσ 2386 ) 

ή από ηα ΚΕΠ και το αποδεικτικό πληρωμής 

ΣΗΜ: ζε ασηό ηο ζημείο γίνεηαι  ο έλεγτος ηων ανωηέρω εγγράθων από ηην αρμόδια σπάλληλο ηοσ 

Δήμοσ , και μεηά προτωράμε ζηην δημοζίεσζη  ηης εθημερίδας.  

10. Γεκνζίεπζε γλωζηνπνίεζεο ηνπ γάκνπ ζε κία εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη  ε ζωζηή αλαγξαθή ζηελ Διιεληθή γιώζζα ( γηα Αιινδαπνύο ζηα Διιεληθά –Λαηηληθά όπωο ηελ 

κεηάθξαζε ηωλ εγγξάθωλ ηνπο ) ηωλ νλνκάηωλ-επωλύκωλ  θαη όηη άιιν αθνξά νλνκαζία. (Φξεηάδεηαη έλα θύιιν 

ηεο ίδηαο εθεκεξίδαο γηα ηνλ θάζε κειιόλπκθν). 

http://www.chania.gr/
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Τν θείκελν ηεο Δεκνζίεπζε ηεο αγγειίαο ηνπ γάκνπ έρεη ωο εμήο:  

« Ο............................................................................. ηνπ…………………………... θαη ηεο ………………….  

ην γέλνο .................................. πνπ γελλήζεθε ............................ θαη θαηνηθεί .............................θαη ε  

…………………………………………………………………. ηνπ ...........................θαη ηεο .................................  

ην γέλνο …………………………… πνπ γελλήζεθε.....................................θαη θαηνηθεί ………………….  

πξόθεηηαη λα παληξεπηνύλ κε Πνιηηηθό Γάκν ζην Γεκαξρείo ηνπ Γήκνπ.................................» 

(εκ. : ηε δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα δελ αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ηέιεζεο ηνπ γάκνπ κόλν ν 

Γήκνο ηέιεζεο απηνύ). 

Η άδεηα γάκνπ εθδίδεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε επηά (7) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηωλ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηζρύεη γηα έμη (6) κήλεο από ηελ εκεξνκελία ηεο εθεκεξίδαο.  Η ηέιεζε ηνπ 

Πνιηηηθνύ Γάκνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε νπνηνδήπνηε Γήκν ηεο Διιάδνο ή ηνπ Δμωηεξηθνύ. 

Δπηθύξωζε Ξελόγιωζζωλ Δγγξάθωλ 

Τα μελόγιωζζα θείκελα (πξωηόηππα) ζθξαγηζκέλα κε ζθξαγίδα Φάγεο APOSTILLE γηα ηα θξάηε πνπ είλαη ζηε ζπλζήθε ηεο Φάγεο. 

Γηα ηα ππόινηπα θξάηε, αληί ηεο ζθξαγίδαο ηεο Φάγεο, ζεώξεζε ηεο ππνγξαθήο ηνπ ππνγξάθνληα ην μέλν (πξωηόηππν) θείκελν, από ην Ειιεληθό 

Πξνμελείν ζηε ρώξα έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ή από ην Πξνμελείν ηεο ίδηαο ρώξαο ζηελ Ειιάδα θαη ελ ζπλερεία από ην Υπνπξγείν Εμωηεξηθώλ (ηκήκα 

δηεζλώλ ζρέζεωλ).  

Δπίζεκε κεηάθξαζε Ξελόγιωζζωλ Δγγξάθωλ 

Επίζεκε κεηάθξαζε ηωλ μέλωλ (πξωηόηππωλ) θεηκέλωλ ζε Ειιεληθά θαη ζε Λαηηληθά κε ηόλν ζηα νλνκαηεπώλπκα, ζεωξεκέλε είηε από ην Ειιεληθό 

πξνμελείν ζηε ρώξα έθδνζεο, είηε από ηελ Μεηαθξαζηηθή Υπεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Εμωηεξηθώλ, είηε από πηπρηνύρν κεηαθξαζηή ηνπ ηκήκαηνο Ξέλωλ 

Γιωζζώλ Μεηάθξαζεο θαη Δηεξκελείαο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, είηε από Έιιελα δηθεγόξν (ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ), εθόζνλ πιεξνύληαη νη νξηδόκελεο 

πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν.Δ.3026/1954( 235 Α’ ) ηνπ Κώδηθα πεξί Δηθεγόξωλ. 

Πξνζνρή : Οη άδεηεο  παξακνλήο πξέπεη λα  είλαη  ζε ηζρύ. 

 

Οη επηθπξώζεηο ηωλ μέλωλ πηζηνπνηεηηθώλ, εγγξάθωλ, θεηκέλωλ θηι γίλνληαη επί ηωλ πξωηνηύπωλ  θαη όρη ζε θωηνηππίεο. 

Όια ηα παξαπάλω   δηθαηνινγεηηθά   πξνζθνκίδνληαη   από ηνλ    ελδηαθεξόκελν  απηνπξνζώπωο. 

 

Οη Κύπξηνη πξέπεη λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ειεπζεξίαο, ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο, αίηεζε, εθεκεξίδα. 

Γηα Έιιελεο πνπ έρνπλ γελλεζεί ζηελ Αιεμάλδξεηα, ζην Κάηξν ή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε, ηζρύεη ην πηζηνπνηεηηθό βαπηίζεωο ηνπ 

Παηξηαξρείνπ αληί γηα ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο. 

Γηα    ηνπο    ύξηνπο     ρξεηάδεηαη    επηπιένλ θαη     Δηδηθή Έγθξηζε     από ην    Τπνπξγείν     Δζωηεξηθώλ  ηεο  πξίαο θαη ηεο   

Πξεζβείαο ηνπο ζηελ Διιάδα. 

 


