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Πολιηικόρ Γάμορ - Γιαδικαζία, Οδηγίερ και Έκδοζη Άδειαρ

ΓΔΛΗΘΑ
Η άδεηα γάκνπ γηα θάζε κειιόλπκθν εθδίδεηαη από ηνλ δήκν ηεο θαηνηθίαο ηνπ. Τα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά είλαη:









Αίηεζε (ν Γήκνο ρνξεγεί έληππα αηηήζεσλ).
Λεμηαξρηθή πξάμε γελλήζεσο.
Υπεύζπλε Γήισζε όπνπ βεβαηώλεηαη όηη:
 Ο κειιόλπκθνο δελ έρεη θώιπκα γηα γάκν από ηα αλαθεξόκελα ζηα άξζξα 1350,
1351,1352, 1354, 1356, 1357, 1360 ηνπ Α.Κ.
 Τα άηνκα ζα πξέπεη λα είλαη δηαλνεηηθά πγηή ώζηε λα κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ ην
κπζηήξην.
 Δίλαη θάηνηθνο Γήκνπ (π.ρ. Αζελαίσλ) θαη
 Δάλ ηειεί πξώην γάκν ή δεύηεξν θιπ
Ηκεξήζηα εθεκεξίδα (δύν θύιια, έλα γηα ηνλ θαζέλα).
Παξάβνιν ησλ 15€ - πξάζηλν (νλνκαζηηθήο αμίαο 14,67€) από δεκόζην ηακείν.
Γηα αλήιηθνπο θάησ ησλ 18 εηώλ ρξεηάδεηαη δηθαζηηθή απόθαζε.
Γηαδεπθηήξην γηα ηνπο ρσξηζκέλνπο ή ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ εθόζνλ ππάξρεη ζάλαηνο.

Οι αλλοδαποί ππέπει επιπλέον να θέποςν:




Βεβαίσζε ηνπ πξνμελείνπ ηνπο ζηελ Διιάδα όηη δελ έρνπλ θώιπκα γάκνπ (κεηαθξαζκέλε ζηα
Διιεληθά).
Λεμηαξρηθή πξάμε γελλήζεσο (κεηαθξαζκέλε ζηα Διιεληθά).
Άδεηα παξακνλήο ή θάξηα πξνζσξηλήο άδεηαο παξακνλήο, ε νπνία αλεμαξηήησο εθδόζεώο ηεο,
ιήγεη ηελ 31/12, (άξζξν 4, παξάγξαθνο 3, θαη άξζξν 2, παξάγξαθνη 3 θαη 4 ηνπ Π.Γ. 358/97
Φ.Δ.Κ.240/97 Τ.Α).

 Οη Κύπξηνη πξέπεη λα θέξνπλ επηπιένλ, πηζηνπνηεηηθό ειεπζεξίαο.
 Γηα ηνπο Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνύ ζα ρξεηαζηεί επηπιένλ ησλ αλσηέξσ, εμνπζηνδόηεζε κε
ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο από ηνλ Πξόμελν ηνπ Διιεληθνύ Πξνμελείνπ.

Για καηοίκοςρ ξένοςρ Υπηκόοςρ:



Άδεηα γάκνπ κεηαθξαζκέλε θαη ζθξαγηζκέλε επίζεκα, ζπλνδεπόκελε από ηε Σθξαγίδα ηεο Φάγεο
γηα ηηο ρώξεο ηεο Σπλζήθεο
Άδεηα παξακνλήο ή βίδα γηα ηηο ρώξεο εθηόο ΔΟΚ,.
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Δάν η άδεια γάμος ππέπει να εκδοθεί ζηην παηπίδα μαρ είναι απαπαίηηηα ηα εξήρ
δικαιολογηηικά:







Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο κεηαθξαζκέλε θαη επηθπξσκέλε επίζεκα ζπλνδεπόκελε από ηε
Σθξαγίδα ηεο Φάγεο γηα ηηο ρώξεο ηεο Σπλζήθεο
Βεβαίσζε από ηελ νηθεία Πξνμεληθή ή άιιε αξκόδηα αξρή πεξί ηνπ όηη δελ ππάξρεη θώιπκα γηα λα
ηειέζεη γάκν ν ελδηαθεξόκελνο αιινδαπόο
Άδεηα παξακνλήο ή βίδα γηα ηηο ρώξεο εθηόο ΔΟΚ
Γλσζηνπνίεζε γάκνπ ζε εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα
Γηπιόηππν είζπξαμεο νλνκαζηηθό 17.60€ ή παξάβνιν ραξηνζήκνπ 5€ x 3
Γηα ηνπο ππεθόνπο ηεο Σπξίαο εηδηθή έγθξηζε από ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ Σπξίαο θαη ηελ εδώ
πξεζβεία ηεο Σπξίαο όηη κπνξεί λα ηειέζεη γάκν ελώπηνλ Αιινδαπήο Αξρήο κεηαθξαζκέλε
επίζεκα.

Τέλεζη πολιηικού γάμος
Γηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη





Αίηεζε (Γίδεηαη από ην δήκν)
Άδεηα γάκνπ
Παξάβνιν 70 € γηα ηελ ηέιεζε ηνπ κπζηεξίνπ (Πιεξώλεηαη ζηελ Τακεηαθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ
θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ην Τκήκα Πνιηηηθώλ Γάκσλ).

Θπηζκεςηικόρ Γάμορ - Γιαδικαζία, Οδηγίερ και Έκδοζη Άδειαρ

Πποϋποθέζειρ πος ππέπει να πληπούνηαι:








Τα άηνκα πνπ πξόθεηηαη λα παληξεπηνύλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο
ηνπο. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκβαίλεη απηό, απαηηείηαη γνληθή ζπλαίλεζε.
Γελ πξέπεη λα ζπλδέεη ηνπο κειιόλπκθνπο ζπγγέλεηα κέρξη ηξίηνπ βαζκνύ
Οη κειιόλπκθνη ζα πξέπεη λα είλαη θη νη δπν Φξηζηηαλνί. Δάλ ν έλαο είλαη αιιόζξεζθνο, ζα πξέπεη
λα βαπηηζηεί πξώηα Φξηζηηαλόο.
Σηελ πεξίπησζε γάκνπ κεηαμύ Φξηζηηαλνύ Οξζόδνμνπ θαη Καζνιηθνύ ή Πξνηεζηάληε όπνπ ην
δεπγάξη επηζπκεί λα ηειέζεη 2 κπζηήξηα, ζα πξέπεη ην κπζηήξην ζηελ νξζόδνμε εθθιεζία λα είλαη
ην ηειεπηαίν. Απηό, δηόηη ε Οξζόδνμε εθθιεζία δελ αλαγλσξίδεη ην γάκν πνπ έγηλε ζηελ Καζνιηθή
εθθιεζία, ελώ ην αληίζεην ηζρύεη θαη ηόηε ζα ππάξρεη πξόβιεκα δηγακίαο.
Τα άηνκα ζα πξέπεη λα είλαη δηαλνεηηθά πγηή ώζηε λα κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ ην κπζηήξην.
Γηα ηνπο αιινδαπνύο πνπ πξόθεηηαη λα παληξεπηνύλ απαηηείηαη άδεηα παξακνλήο. Δηδηθόηεξα, αλ
έλαο από ηνπο δπν κειιόλπκθνπο είλαη αιινδαπόο ζα πξέπεη λα θέξεη βεβαίσζε ηνπ πξνμέλνπ ηεο
ρώξαο ηνπ ζηελ Διιάδα όηη δελ έρεη θώιπκα γάκνπ (κεηαθξαζκέλε ζηα ειιεληθά), ιεμηαξρηθή
πξάμε γελλήζεσο (κεηαθξαζκέλε ζηα ειιεληθά), άδεηα παξακνλήο ή θάξηα πξνζσξηλήο άδεηαο
παξακνλήο.

Λομικέρ Πποϋποθέζειρ Θπηζκεςηικού Γάμος
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Οη κειιόλπκθνη λα έρνπλ θιείζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Γελ επηηξέπεηαη ν γάκνο ζε ειηθίεο
θάησ ησλ 14. Από 14 σο 18 ρξεηάδεηαη ε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ /θεδεκόλσλ.
Σε πεξίπησζε πξνεγνύκελνπ γάκνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη δηαδύγην.
Σε πεξίπησζε ρεξείαο ζα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη 1 ρξόλνο.
Σε πεξίπησζε εμαθάληζεο, 4 ρξόληα.

Έκδοζη άδειαρ γάμος
Όια ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα εθδώζεηε γηα ην γάκν ζαο, λα έρεηε ππόςε όηη ηζρύνπλ γηα ηνπο
επόκελνπο έμη κήλεο. Σπλεπώο, όιεο ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ άδεηα γάκνπ, ζα πξέπεη λα ηηο έρεηε
νινθιεξώζεη ην πνιύ κέζα ζε έμη κήλεο από ηελ εκεξνκελία πνπ πξόθεηηαη λα παληξεπηείηε.

Αναγγελία & Γημοζίεςζη
Καη αξράο, ζα πξέπεη λα δεκνζηεπζεί ε αλαγγειία ηνπ γάκνπ ζε κηα νπνηαδήπνηε εθεκεξίδα ζηα
ειιεληθά. Γελ ρξεηάδεηαη λα αλαθέξεηε ηελ αθξηβή εκεξνκελία ηνπ γάκνπ ζαο. Η δεκνζίεπζε ζα
πξέπεη λα γίλεη από 3 κήλεο πξηλ ην γάκν κέρξη θαη ην αξγόηεξν 15 κέξεο πξηλ.
Σηελ αλαγγειία ηνπ γάκνπ ζηελ εθεκεξίδα πξέπεη λα αλαθέξνληαη:





Τα νλνκαηεπώλπκά ζαο
Τα νλνκαηεπώλπκα ησλ γνλέσλ ζαο
Τα παηξώλπκα ησλ κεηέξσλ ζαο
Τελ πεξηνρή όπνπ ζα ηειεζηεί ν γάκνο

Τελ ζύληαμε ηεο αλαγγειίαο γάκνπ ηελ αλαιακβάλεη ε εθεκεξίδα, άιισζηε ην θείκελν είλαη
ηππνπνηεκέλν. Θα θξνληίζεηε λα θπιάμεηε δπν αληίηππα από ην θύιιν ηεο εθεκεξίδαο πνπ θάλαηε
ηελ αλαγγειία γάκνπ, δηόηη ζα πξέπεη λα ηα πξνζθνκίζεηε ζηνλ ηεξέα γηα λα εθδώζεη ηηο άδεηεο γάκνπ.

Πιζηοποιηηικό αγαμίαρ
Τν πηζηνπνηεηηθό αγακίαο εθδίδεηαη από ηελ ελνξία ζηελ νπνία αλήθεη ν θαζέλαο από ηνπο
κειιόλπκθνπο. Γειαδή ζα εθδνζεί έλα πηζηνπνηεηηθό αγακίαο γηα ηνλ θαζέλα από ηνπο κειιόλπκθνπο.
Γηα ηελ έθδνζε είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία δύν ελειίθσλ καξηύξσλ, κε ηηο ηαπηόηεηέο ηνπο. Οη
κάξηπξεο δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ πξώηνπ βαζκνύ ζπγγεληθή ζρέζε κε ηνπο κειιόλπκθνπο. Θα ηνπο
δεηεζεί λα πηζηνπνηήζνπλ όηη δελ έρεηε ηειέζεη πξόηεξν γάκν θαη όηη δελ έρεηε ζπγγέλεηα κεηαμύ ζαο
κέρξη ηξίηνπ βαζκνύ.
Δάλ έρεη πξνεγεζεί πνιηηηθόο γάκνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε ην ζρεηηθό αληίγξαθν ηεο
ιεμηαξρηθήο πξάμεο, ελώ εάλ δελ πξόθεηηαη γηα πξώην γάκν ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε ην ζρεηηθό
έγγξαθν (δηαδεπθηήξην) πνπ λα αλαθέξεη ην βαζκό ηνπ πξνεγνύκελνπ γάκνπ από ην γξαθείν
δηαδπγίσλ ηεο Αξρηεπηζθνπήο, ή πηζηνπνηεηηθό ρεξείαο ζηελ πεξίπησζε ν έλαο από ηνπο δύν είλαη
ρήξνο ή ρήξα.

Άδεια Γάμος
Έρνληαο ηα δύν πηζηνπνηεηηθά αγακίαο θαη ηελ γξαπηή έγθξηζε ηεο εθθιεζίαο όπνπ πξόθεηηαη λα
γίλεη ν γάκνο, ζα πάηε ζηελ ελνξία ηελ λύθεο θαη ζα θάλεηε αίηεζε γηα άδεηα γάκνπ.
Θα πξέπεη λα είζηε θαη νη δπν ζαο παξόληεο θαη λα έρεηε καδί ηηο αζηπλνκηθέο ζαο ηαπηόηεηεο. Ο
εθεκέξηνο ζα ζαο δεηήζεη:


Τα πηζηνπνηεηηθά αγακίαο,
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Έλα παξάβνιν ησλ 18€ πξάζηλν (νλνκαζηηθήο αμίαο 14,67 €) από εθνξία ή δεκόζην ηακείν
Γπν αληίηππα από ην θείκελν ηεο δεκνζίεπζεο ζηελ εθεκεξίδα,
Σε θάπνηεο ελνξίεο πηζαλόλ λα ζαο δεηήζνπλ θαη πηζηνπνηεηηθν γέλλεζεο, γη απηό ξσηήζηε από
πξηλ αλ ζα ρξεηαζηεί. Τν πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο εθδίδεηαη εύθνια από ην δήκν νπνπ αλήθεη ε
νηθνγελεηαθή ζαο κεξίδα, ή από ΚΔΠ.

Παξάιιεια, ζ' απηόλ ζα δειώζεηε ην επώλπκν ησλ παηδηώλ ζαο θαζώο θαη ηελ εθθιεζία όπνπ ζα
ηειεζζεί ν γάκνο
Αθνινύζσο ζα πάηε ζηελ Αξρηεπηζθνπή κε ηα έγγξαθα ηεο αίηεζεο γηα άδεηα γάκνπ θαη ζα ηελ
παξαιάβεηε ηελ ίδηα εκέξα. Σηε ζπλέρεηα πεγαίλεηε ζηελ ελνξία ηεο λύθεο γηα λα ππνγξάςεη ν παπάο
ηελ άδεηα.
Να ιάβεηε ππόςε όηη από πεξηνρή ζε πεξηνρή πηζαλόλ λα δηαθέξνπλ ειαθξά νη δηαδηθαζίεο. Γη'
απηό θαιύηεξα, πξνηνύ μεθηλήζεηε, λα ηειεθσλήζεηε ζηε Μεηξόπνιε πνπ αλήθεηε ώζηε λα ηηο
επηβεβαηώζεηε, γηα λα κελ ηαιαηπσξεζείηε.
Γηα δηάθνξα πηζηνπνηεηηθά πνπ πηζαλόλ λα ρξεηαζηεί λα εθδόζεηε, κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε
ην Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ ηειεθσληθά ή ζην site www.kep.gov.gr

ΓΖΙΩΣΖ ΓΑΚΟΥ
Κάζε γάκνο (ζξεζθεπηηθόο ή πνιηηηθόο) ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα θαηαρσξεζεί ζην Λεμηαξρείν
ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία ηειείηαη.
Ο γάκνο δειώλεηαη από ηνλ έλα από ηνπο δπν ζπδύγνπο ή από ηξίην πξόζσπν ζην νπνίν ζα
έρεηε θάλεη εηδηθό ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην.
Η δήισζε πξέπεη λα γίλεη ζε δηάζηεκα 40 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηέιεζεο ηνπ γάκνπ.
Γηαθνξεηηθά, ζα έρεηε κηα κηθξή ηαιαηπσξία θαη επηβάξπλζε, δηόηη κεηά ηελ παξεύιεζε 40
εκεξώλ θαη κέρξη 130 εκέξεο από ην γάκν, θαηαβάιιεηαη πξόζηηκν 4,50€ ζε παξάβνιν ραξηνζήκνπ.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 130 εκεξώλ ην παξάβνιν ραξηνζήκνπ αλέξρεηαη ζε 13€.

Γικαιολογηηικά







Αίηεζε
Δπίδεημε ησλ δύν αζηπλνκηθώλ ηαπηνηήησλ
Γηα ζξεζθεπηηθό γάκν, βεβαίσζε ηεο εθθιεζίαο γηα ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ, ζεσξεκέλε από ηε
Μεηξόπνιε
Γηα πνιηηηθό γάκν, δήισζε Γεκάξρνπ ή Πξνέδξνπ Κνηλόηεηαο γηα ηελ ηέιεζε ηνπ πνιηηηθνύ γάκνπ
Αδεηα παξακνλήο (γηα ηνπο αιινδαπνύο)
Γήισζε πξνζδηνξηζκνύ επσλύκνπ ηέθλσλ

Πποζέξηε και ηα παπακάηω:
Αλ ν γάκνο πνπ απνθαζίζαηε λα θάλεηε δελ είλαη ν πξώηνο ηόηε ζα ρξεηαζηεί λα έρεηε καδί ζαο
ην δηαδεπθηήξην θαζώο θαη έλα εηδηθό έγγξαθν ηεο Αξρηεπηζθνπήο.
Αλ θάπνηνο είλαη ρήξνο πξέπεη λα ππνβιεζεί θαη ε ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ.
Αλ έρεηε θάλεη πξνεγνπκέλσο πνιηηηθό γάκν θαη ζέιεηε ηώξα λα θάλεηε ζξεζθεπηηθό, πξέπεη λα
ππνβάιεηε θαη ηελ ιεμηαξρηθή πξάμε ηνπ πνιηηηθνύ γάκνπ. Πξνζέμηε λα κελ έρνπλ παξέιζεη έμη κήλεο
από ηελ έθδνζε ηεο ιεμηαξρηθήο πξάμεο ηνπ πνιηηηθνύ γάκνπ γηαηί όια ηα δηθαηνινγεηηθά έρνπλ 6κελε
ηζρύ.
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ΛΟΚΗΘΑ ΕΖΤΖΚΑΤΑ
Βάζει ηων άπθπων 1350-1360 ηος Αζηικού κώδικα, ο γάμορ δεν μποπεί να γίνει ζηιρ
παπακάηω πεπιπηώζειρ:






Σε πεξίπησζε πηνζεζίαο, κεηαμύ ηνπ πηνζεηεκέλνπ θαη απηνύ πνπ ηνλ πηνζέηεζε, θαζώο θαη κεηαμύ
ησλ απνγόλσλ ηνπο αθόκα θαη αλ έρεη ιπζεί ε πηνζεζία.
Σε πεξίπησζε ζπγγέλεηαο εμ αίκαηνο, από ηνλ πξώην έσο θαη ηνλ ηέηαξην βαζκό ν γάκνο
ζεσξείηαη αηκνκημία θαη απαγνξεύεηαη.
Σε πεξίπησζε ζπγγελώλ εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη 2νπ βαζκνύ ν γάκνο απαγνξεύεηαη, αθόκα θη αλ ν
γάκνο από ηνλ νπνίν πξνήιζε ε ζπγγέλεηα απηή έρεη ιπζεί.
Σπγγελείο ζεσξνύληαη θαη ηα πλεπκαηηθά αδέξθηα, απηά δειαδή πνπ έρνπλ ηνλ ίδην λνλό.
Γάκνο δελ κπνξεί λα γίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ιπζεί ή αθπξσζεί θάζε πξνεγνύκελνο.

Δπώνςμο παιδιών
Πξηλ από ην γάκν, ην δεπγάξη είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνζδηνξίζεη ην επώλπκν ησλ παηδηώλ ηνπο
ζε ζπκβνιαηνγξάθν, παπά ή δήκαξρν κε ακεηάθιεηε δήισζε. Αλ ην επώλπκν δελ δεισζεί, ηόηε ηα
παηδηά ζα πάξνπλ ην επώλπκν ηνπ ζπδύγνπ. Τελ ίδηα δήισζε, πξηλ από ην γάκν ηνπο, ζα πξέπεη λα
θάλνπλ νη ζύδπγνη ζηελ πεξίπησζε πνπ παληξεύνληαη κεηά ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνύ ηνπο.
Δπώνςμο ζςζύγος
Η αιιαγή ηνπ επηζέηνπ ζαο κεηά ηνλ γάκν δελ είλαη απαξαίηεηε. Σύκθσλα κε ην άξζξν 1388
παξ.1 ηνπ αζηηθνύ θώδηθα, ηζρύνπλ ηα εμήο:
Η γπλαίθα δελ ρξεηάδεηαη πηα λα αιιάμεη ην όλνκα ηεο ζηελ ηαπηόηεηά ηεο, ζην δηαβαηήξην, ζε
όια ηα δεκόζηα βηβιία κεηαγξαθώλ θαη ππνζεθώλ ή ζηνπο δεκόζηνπο θαηαιόγνπο. Σε όηη αθνξά ηηο
θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο, ην επίζεην ηνπ δεπγαξηνύ κπνξεί λα είλαη θνηλό.
Πόηε δεν επιηπέπεηαι η ηέλεζη θπηζκεςηικού Γάμος












Όιεο ηηο Τεηάξηεο θαη Παξαζθεπέο, εθηόο από εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε θξενθαγία.
Τελ Δβδνκάδα ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο (Καηαθιπζκνύ)
Τελ Δβδνκάδα ηνπ Πάζρα
Τελ 1ε Δβδνκάδα ηνπ Τξησδίνπ
Μεηαμύ ηεο Δβδνκάδαο ησλ Απόθξεσ θαη ηεο Τπξηλήο
Από ηελ Παξαζθεπή ηεο Τπξηλήο κέρξη ηελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δύν
εκεξνκεληώλ.
Τελ 5ελ θαη 6ελ Ιαλνπαξίνπ, παξακνλή θαη ενξηή ησλ Θενθαλίσλ.
Από ηελ 1ελ κέρξη ηελ 14ελ Απγνύζηνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δύν εκεξνκεληώλ.
Τελ 29ελ Απγνύζηνπ ενξηή ηνπ Τηκίνπ Πξνδξόκνπ
Τελ 14ελ Σεπηεκβξίνπ, ενξηή ηεο Παγθνζκίνπ Υςώζεσο ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ
Από ηελ 13ελ κέρξη ηελ 25ελ Γεθεκβξίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δύν εκεξνκεληώλ.
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Πηζηνπνηεηηθό Γέλλεζεο θαη Βάθηηζεο (από ηνλ ηεξέα όρη από ην Γήκν).
Πηζηνπνηεηηθό Διεπζεξίαο (από ηνλ ηεξέα όρη από ην Γήκν).
Πηζηνπνηεηηθό Δπηβεβαίσζεο Φξίζκαηνο.
Να είλαη άλσ ησλ 18 εηώλ.

Αλ νη κειιόλπκθνη είλαη αιινδαπνί πνπ παληξεύνληαη ζηελ Διιάδα, ζα ρξεηαζηνύλ αληίγξαθα
δηαβαηεξίσλ ηόζν ηνπ δεύγνπο όζν θαη ησλ καξηύξσλ. Δπίζεο ρξεηάδεηαη θαη άδεηα από ηνλ Δπίζθνπν
ηνπ ηόπνπ ηνπ γακπξνύ θαη ηεο λύθεο, όηη ηνπο επηηξέπεη ην γάκν ζε άιιε ρώξα
Όια ηα έγγξαθα πξέπεη λα είλαη ηα πξσηόηππα θαη ζε πεξίπησζε μέλσλ πνπ ζθνπεύνπλ λα θάλνπλ
ζξεζθεπηηθό θαζνιηθό γάκν ζηελ Διιάδα, ζα πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηα ειιεληθά είηε από ην
Διιεληθό Πξνμελείν ηεο ρώξαο ηνπο είηε από ην Διιεληθό Υπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ζηελ Αζήλα (Αξίσλνο
10, Μνλαζηεξάθη) θαη λα είλαη έηνηκα πξνο θαηάζεζε ηνπιάρηζηνλ 2 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηνπ
γάκνπ.
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