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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ :
Αν οι αλλοδαποί, κάτοικοι εξωτερικού επιθυμούν να τελέσουν γάμο στην Ελλάδα απαιτείται:

1. Άδεια γάμου (πρωτότυπη) από την αρμόδια αρχή της χώρας τους
επικυρωμένη, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η χρονική διάρκεια ισχύος
της, βάσει της ημέρας έκδοσής της.
(Η άδεια γάμου δίνει στοιχεία για το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και με ποιόν πρόκειται να
παντρευτεί στην Ελλάδα (Δήμος Χανίων). Σε περίπτωση που δεν αναφέρει με ποιον ή
ποια πρόκειται να παντρευτεί ο αλλοδαπός ενδιαφερόμενος ή η αλλοδαπή ενδιαφερομένη,
το έγγραφο αυτό δεν είναι άδεια γάμου και δεν μπορεί να γίνει δεκτό από την υπηρεσία).
2. Πρόσφατα:
Πιστοποιητικό
μεταφρασμένο.

γέννησης

(πρωτότυπο)

επικυρωμένο

και

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

4.

Πρόσφατη Φωτοτυπία διαβατηρίου. (με θεώρηση εισόδου κλπ).

Επιπλέον για να γίνει η τέλεση πολιτικού γάμου σας θα πρέπει να γνωστοποιηθούν τα
παρακάτω στοιχεία σας:
1. Δ/νση κατοικίας προ γάμου :
2. Δ/νση κατοικίας μετά το γάμο:
3. Θρήσκευμα και δόγμα:
4. Επάγγελμα :
5. Υπηκοότητα:
6. Γραμματικές γνώσεις :
7. Τηλ. Επικοινωνίας:
8. Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων (άρθρο 1505 Α.Κ. ) :
9. Έντυπο αίτησης τέλεσης γάμου (δίδεται από το Δήμο)
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Τα παραπάνω έγγραφα – δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν έγκαιρα από τους
ενδιαφερόμενους προκειμένου να γίνει ο έλεγχος αυτών, η συμπλήρωση – υπογραφή των
σχετικών εντύπων και ο καθορισμός από κοινού της ημερομηνίας και ώρας τέλεσης του
Πολιτικού Γάμου.

Επικύρωση και Μετάφραση Ξενόγλωσσων Εγγράφων
Τα ξενόγλωσσα (πρωτότυπα) κείμενα σφραγισμένα
APOSTILLE για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης.

με

σφραγίδα

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 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
Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, είτε από Έλληνα δικηγόρο (του δικηγορικού
συλλόγου), εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 53 του
Ν.Δ.3026/1954( 235 Α’ ) του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Οι επικυρώσεις των ξένων πιστοποιητικών, εγγράφων, κειμένων κτλ
γίνονται επί των πρωτοτύπων και όχι σε φωτοτυπίες.
Υ.Σ. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ημερομηνία τέλεσης του γάμου ότι
οι πολιτικοί γάμοι στο Δήμο μας γίνονται μόνο κάθε Πέμπτη .
Για την καλύτερη λοιπόν εξυπηρέτηση σας παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε ένα
τηλέφωνο επικοινωνία σας.
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