Ο ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΣ
____________________
Γάμος μεταξύ Κυπρίων, Κυπρίων-Αλλοδαπών ή Αλλοδαπών.
Οι αιτητές πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν τα πιο κάτω πιστοποιητικά και
στοιχεία:
ΚΥΠΡΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ:
1. Ταυτότητα.
2. Ένορκη δήλωση από το Δικαστήριο.
3. Πιστοποιητικό Ελευθερίας από τον Ληξίαρχο Γάμων.
Η Ένορκη δήλωση του Δικαστηρίου να παρουσιαστεί στο Ληξιαρχείο Γάμων στο
Υπουργείο Εσωτερικών για να εξασφαλιστεί από εκεί Πιστοποιητικό Ελευθερίας.

4. Διαζύγιο.
Εάν είναι διαζευγμένοι να προσκομίσουν και το διαζύγιο τους (πρέπει να έχουν
περάσει 45 μέρες από την ημέρα έκδοσης του διαζυγίου, και το διαζύγιο να έχει
πιστοποιηθεί από το οικογενειακό δικαστήριο ότι είναι τελεσίδικο και αμετάκλητο).

5. Πιστοποιητικό χηρείας.
Σε περίπτωση χηρείας, να παρουσιάζεται το σχετικό πιστοποιητικό θανάτου.

6. Αναλύσεις θαλασσαιμίας.
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ:
1. Διαβατήριο και ταυτότητα
2. Πιστοποιητικό Γεννήσεως.
3. Πιστοποιητικό Εγγραφής Αλλοδαπού (Alien Registration Certificate).
4. Άδεια Παραμονής (Permanent Residence Permit) (Κίτρινο/Ροζ έντυπο).
5. Ένορκη δήλωση από το Δικαστήριο.
6. Πιστοποιητικό Ελευθερίας από τον Ληξίαρχο Γάμων.
Η Ένορκη δήλωση του Δικαστηρίου να παρουσιαστεί στο Ληξιαρχείο Γάμων στο
Υπουργείο Εσωτερικών για να εξασφαλιστεί από εκεί Πιστοποιητικό Ελευθερίας.

7. Πιστοποιητικό Ελευθερίας από επίσημη αρχή της χώρας τους.
Διαζύγιο.
Εάν είναι διαζευγμένοι να προσκομίσουν το διαζύγιο τους.
8. Πιστοποιητικό χηρείας.
Σε περίπτωση χηρείας, να παρουσιάζεται το σχετικό πιστοποιητικό θανάτου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
- Όλα τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα και μεταφρασμένα
στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
- Όλα τα πιστοποιητικά πρέπει να φέρουν την πιστοποίηση Apostile.
- Αντίγραφα πιστοποιητικών δεν γίνονται δεκτά σε καμία περίπτωση.
- Οι αιτητές πρέπει να είναι κάτοικοι του Δήμου Ιδαλίου ή της περιφέρειας
του Δήμου.

Με την κατάθεση της ειδοποίησης γάμου στο Δήμο, οι αιτητές πρέπει να
καταβάλουν τα δικαιώματα όπως καθορίζονται στην Νομοθεσία:

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΕΡΟΣ Ι
____________
Άρθρο 11
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΤΕΛΗ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

1.

Τέλεση γάμου μετά την παρέλευση δεκαπέντε ημερών και
το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία
επίδοσης της ειδοποίησης πρόθεσης σύναψης γάμου
από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα .................................... € 128,15

2.

Τέλεση γάμου πριν από την παρέλευση δεκαπέντε ημερών
από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης πρόθεσης
σύναψης γάμου από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα ......... € 281,92

3.

Για πιστό Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γάμου ................... € 13,67 + ΦΠΑ

4.

Πληροφορίες από τα Μητρώα του Δήμου .....................

€ 17,00 + ΦΠΑ

