Τελεσταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΚΔΡΑΣΙΝΙΟΤ – ΓΡΑΠΔΣΩΝΑ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ 200 Σ.Κ.187 56
Σηλ. 213 2074679 – 213 2074680

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΓΑΜΟΤ
Η ππνβνιή αίηεζεο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο πνιηηηθνύ γάκνπ γίλεηαη από ηνλ θάζε κειιόλπκθν
ζην Δήκν όπνπ θαηνηθεί, πξνζθνκίδνληαο ην δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο (ή δηαβαηήξην ή
άδεηαο παξακνλήο ζηελ πεξίπηωζε αιινδαπνύ) θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά.
Η ππνβνιή αίηεζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό εκεξνκελίαο γηα ηελ ηέιεζε πνιηηηθνύ γάκνπ,
γίλεηαη από θνηλνύ από ηνπο κειιόλπκθνπο ζην Δήκν όπνπ επηζπκνύλ λα παληξεπηνύλ,
πξνζθνκίδνληαο ηηο άδεηεο γάκνπ, ην δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο θαζελόο (ή δηαβαηεξίωλ
ή αδεηώλ παξακνλήο ζηελ πεξίπηωζε αιινδαπώλ) θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά.
Τέιεζε πνιηηηθώλ γάκωλ γίλεηαη ζην Δήκν Κεξαηζηλίνπ - Δξαπεηζώλαο ηηο εκέξεο Δεπηέξα
θαη Τεηάξηε θαη ώξεο 18.00-19.00 θαη 13.00-14.00 αληίζηνηρα.

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΓΑΜΟΤ

Άδεια Πολιηικού Γάμοσ για Αλλοδαπούς ποσ δε διαμένοσν μόνιμα ζηην Δλλάδα
Δηθαηνινγεηηθά:
Άδεηα γάκνπ από ηε ρώξα ηεο νπνίαο είλαη ππήθννο ν αιινδαπόο, κε ηε ζθξαγίδα
ΑPOSTILLE, όπνπ ρξεηάδεηαη αλάινγα κε ηε ρώξα έθδνζεο. Σηελ πεξίπηωζε πνπ ε ρώξα
ηεο νπνίαο είλαη ππήθννο ν αιινδαπόο, δελ έρεη πξνζρωξήζεη ζηε Σύκβαζε ηεο Φάγεο,
απαηηείηαη ζεώξεζε ηνπ εγγξάθνπ από ηελ Πξεζβεία ηνπ αιινδαπνύ ζηελ Ειιάδα θαη ζηε
ζπλέρεηα ζεώξεζε από ην Ειιεληθό Υπνπξγείν Εμωηεξηθώλ (πξωηόηππν θαη κεηάθξαζε)*
Πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο κε ηε ζθξαγίδα ΑPOSTILLE όπνπ ρξεηάδεηαη αλάινγα κε ηε ρώξα
έθδνζεο. Σηελ πεξίπηωζε πνπ ε ρώξα ηεο νπνίαο είλαη ππήθννο ν αιινδαπόο, δελ έρεη
πξνζρωξήζεη ζηε Σύκβαζε ηεο Φάγεο, απαηηείηαη ζεώξεζε ηνπ εγγξάθνπ από ηελ Πξεζβεία
ηνπ αιινδαπνύ ζηελ Ειιάδα θαη ζηε ζπλέρεηα ζεώξεζε από ην Ειιεληθό Υπνπξγείν
Εμωηεξηθώλ (πξωηόηππν θαη κεηάθξαζε)*
* (Τα αλωηέξω πηζηνπνηεηηθά κεηαθξαζκέλα θαη επηθπξωκέλα από ηε κεηαθξαζηηθή
ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Εμωηεξηθώλ ή από Δηθεγόξν)
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Φωηνηππία δηαβαηεξίνπ
Άδεηα παξακνλήο ή VISA ηεο νπνίαο ν ρξόλνο ηζρύνο δελ έρεη ιήμεη.

Αξρείν:
0.1 Αίηεζε γηα έθδνζε άδεηαο πνιηηηθνύ γάκνπ
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