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Προεδρικό Διάταγμα 391/82

 Γενικά

• Η άδεια πολιτικού γάμου εκδίδεται  7 ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των 
δικαιολογητικών.

• Η άδεια πολιτικού γάμου για κάθε ενδιαφερόμενο εκδίδεται στο Δήμο της τελευταίας 
μόνιμης κατοικίας του.

• Για τους ανήλικους κάτω των 18 ετών χρειάζεται δικαστική απόφαση.
• Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο ή στην 

Κωνσταντινούπολη ισχύει το πιστοποιητικό βαπτίσεως του Πατριαρχείου, αντί 
για Ληξιαρχική πράξη γέννησης.

• Για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας γάμου 
(Απαιτείται παράβολο 15 € από Δημόσιο Ταμείο) θα πρέπει να είναι παρών ο ίδιος ο 
ενδιαφερόμενος.

• Οι μελλόνυμφοι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν το Δημαρχείο τέλεσης του γάμου. Για 
το σκοπό αυτό υποβάλλουν από κοινού αίτηση συνοδευόμενοι από τις άδειες γάμου, 
στο Δημαρχείο της επιλογής τους. Το κόστος τέλεσης γάμου στο Δήμο Λαρισαίων 
είναι 40 €.  (Πληρώνεται στην Ταμειακή Υπηρεσία κατόπιν συνεννόησης με το 
Τμήμα Πολιτικών Γάμων).

Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου για «Έλληνα» ,Δημότη 
του Δήμου Λαρισαίων  «κάτοικο εξωτερικού»

 
Δικαιολογητικά που απαιτούνται : 

1. Αίτηση (Συμπληρωμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το κατά 
τόπους Ελληνικό Προξενείο).

2. Υπεύθυνη Δήλωση (Συμπληρωμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 
από το κατά τόπους Ελληνικό Προξενείο).

3. Εξουσιοδότηση (Συμπληρωμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το 
κατά τόπους Ελληνικό Προξενείο).

4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου προσκομίζεται η ληξιαρχική πράξη γάμου 

με καταχωρημένο το διαζύγιο
7. Ληξιαρχική πράξη θανάτου για τους χήρους/χήρες.
8. Αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε μία ημερήσια εφημερίδα  αποκλειστικά της 

Λάρισας και προσκόμιση όλης της εφημερίδας στην υπηρεσία  μας ,όπου θα 
φαίνεται ο τόπος κατοικίας στο εξωτερικό .

9. Παράβολο των 15 € από Δημόσιο Ταμείο για τον κάθε ενδιαφερόμενο.
10. Α.Φ.Μ και Α.Μ.Κ.Α.
11. Ταυτότητες και διαβατήρια και των δύο  .

Για τους Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό (μόνιμα ή προσωρινά) 
η άδεια πολιτικού γάμου εκδίδεται στο Δήμο που είναι δημότες 

(εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια).
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