Πολιτικοί Γάµοι
Νόµος Υπ ' αριθµ . 1250/1982
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 18 € 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 70 € για
τους δηµότες και για τους ετεροδηµότες είναι εκατό 100€ (Πληρώνεται στην Ταµειακή
Υπηρεσία κατόπιν συνεννόησης µε το Τµήµα Πολιτικών Γάµων).



Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάµου των « Αλλοδαπών»
Κατοίκων του Δήµου Λαρισαίων
Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδειας παραµονής
3. Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης (πρωτότυπο και επίσηµα
µεταφρασµένο στα Ελληνικά).
4. Άδεια γάµου ή Βεβαίωση από την αρµόδια αρχή της χώρας του ή του προξενείου του
στην Ελλάδα, ότι δεν υπάρχει νοµικό κώλυµα για να τελέσει γάµο (πρωτότυπη και
επίσηµα µεταφρασµένη στα Ελληνικά).
5. Αγγελία γάµου, δηµοσιευµένη σε µια ηµερήσια εφηµερίδα της Λάρισας και
προσκόµιση ολόκληρης της εφηµερίδας στην υπηρεσία µας όπου θα φαίνεται ως τόπος
κατοικίας η Λάρισα. Τα ονόµατα των αλλοδαπών στην εφηµερίδα πρέπει να
αναγράφονται στα Ελληνικά
6. Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (λογαριασµός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΛ), εκκαθαριστικό
εφορίας µισθωτήριο συµβόλαιο,Κινητή τηλεφωνία, κλπ.) όπου θα φαίνεται τόπος
κατοικίας η Λάρισα. (Οι λογαριασµοί να είναι πρόσφατοι και να αφορούν τον αιτούντα)
7. Ηλεκτρονικό παράβολο των 18€ (με κωδικό 2386) ή έντυπο από την Εφορία, για τον
κάθε ενδιαφερόµενο
8. Ληξιαρχική πράξη θανάτου για τους χήρους/χήρες. µεταφρασµένη και επικυρωµένη
9. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, το διαζευκτήριο µεταφρασµένο και επικυρωµένο


Τα δηµόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί από αλλοδαπή δηµόσια αρχή θα πρέπει
να προσκοµίζονται και στην αρχική τους έκδοση (ξενόγλωσση).
Για όσα κράτη έχουν υπογράψει τη Σύµβαση της Χάγης (1961) τα δηµόσια έγγραφά
τους πρέπει να φέρουν την ειδική σφραγίδα της Χάγης (apostille). Όσα κράτη δεν έχουν
υπογράψει τη Σύµβαση της Χάγης, τα δηµόσια έγγραφά τους θα έχουν θεώρηση της
υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο κείµενο από το ελληνικό προξενείο της χώρας τους.
Εάν δεν υπάρχει η παραπάνω επικύρωση, θα σφραγίζονται από το Προξενείο τους στην
Ελλάδα και θα επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών .





ΑΦΜ και ΑΜΚΑ (Σε περίπτωση µη ύπαρξης προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης).

