
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΑ

Α. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Διεύθυνση: Φιλιππουπόλεως 22 (κτίριο Κ.Ε.Π. Αμπελοκήπων, πρώτος όροφος).

Τα τηλέφωνα του Δημοτολογίου έχουν ως εξής:

Πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής κατάστασης 2313 305 616

Πιστοποιητικά πλησιεστέρων συγγενών, πιστοποιητικά οικογενειακής
κατάστασης για την στρατολογία, μητρώο αρρένων, πολιτικοί γάμοι

2313 305 613
2313 305 614

Μεταδημοτεύσεις, νέες οικογενειακές μερίδες λόγω γάμου, συμφώνου
συμβίωσης, τεκνοποίησης, διαζυγίου, μεταβολές, διορθώσεις

2313 305 615

Ιθαγένειες 2313 305 608
2313 305 607

Όλα  τα  απλά  πιστοποιητικά  γέννησης  και  οικογενειακής  κατάστασης  εκδίδονται  και  μέσω  της
Πύλης GOV.GR ή από οποιοδήποτε Κ.Ε.Π.

Επίσης, οι εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται παρακάτω μπορούν και αυτές
να εκδοθούν από την Πύλη GOV. GR αντί να θεωρηθούν για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια
αρχή και έχουν την ίδια ισχύ.

1. ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (τηλ.: 2313 305 613 έως 616)
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο της αστυνομικής του ταυτότητας και χορηγείται στον ίδιο ή σε τρίτο
πρόσωπο εφοδιασμένο με σχετική εξουσιοδότηση.

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (τηλ.: 2313305613 έως 616)
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο της αστυνομικής του ταυτότητας και χορηγείται στον ίδιο ή
σε τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με σχετική εξουσιοδότηση.

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Δεν  επιτρέπεται  πλέον  η  χορήγησή του στους  ενδιαφερόμενους.  Αναζητείται  υποχρεωτικά
αυτεπάγγελτα από τα Αστυνομικά Τμήματα μέσω του Μητρώου Πολιτών ή μέσω τηλεομοιοτυπίας
(fax)

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ
Δεν  επιτρέπεται  πλέον  η  χορήγησή του στους  ενδιαφερόμενους.  Αναζητείται  υποχρεωτικά

αυτεπάγγελτα από τα Αστυνομικά Τμήματα μέσω του Μητρώου Πολιτών ή μέσω τηλεομοιοτυπίας
(fax)

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (τηλ.: 2313 305 613 έως 616)

Δεν  επιτρέπεται  πλέον  η  χορήγησή του στους  ενδιαφερόμενους.  Αναζητείται  υποχρεωτικά
αυτεπάγγελτα  από  τις  αρμόδιες  σχολικές  μονάδες  μέσω  της  εφαρμογής  myschool ή  μέσω
τηλεομοιοτυπίας (fax)
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6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(τηλ.: 2313 305 613 έως 616)
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο της αστυνομικής του ταυτότητας και χορηγείται στον ίδιο ή σε
τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με σχετική εξουσιοδότηση.
Μπορεί  να  αναζητηθεί  και  αυτεπάγγελτα  από  την  δημόσια  υπηρεσία  στην  οποία  πρόκειται  να
χρησιμοποιηθεί.

7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ (τηλ.: 2313 305 613 έως 614)
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση στην υπηρεσία μας από πλησιέστερο συγγενή του θανόντος, με
δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, εφ’ όσον ο θάνατος έχει δηλωθεί στο δημοτολόγιο.

Ο  αιτών  θα  πρέπει  να  γνωρίζει  τους  αριθμούς  Α.Μ.Κ.Α.  όλων  των  πλησιέστερων  συγγενών
του/της θανόντος/θανούσης.

Εάν ο θάνατος δεν έχει δηλωθεί, χρειάζεται και κατάθεση ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
Για ιδιαίτερες περιπτώσεις δίδονται ειδικές οδηγίες από την υπηρεσία και ζητούνται πιθανών και

πληροφορίες για συγγενικά πρόσωπα θανόντος.

8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (τηλ.: 2313 305 613, 2313 305 614)
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο της αστυνομικής του ταυτότητας και χορηγείται στον ίδιο ή
σε συγγενή πρώτου βαθμού. 

Για ιδιαίτερες περιπτώσεις δίδονται ειδικές οδηγίες από την υπηρεσία και ζητούνται πιθανών και
πληροφορίες για συγγενικά πρόσωπα του αιτούντος.

9. ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΔΗΜΟ (τηλ.: 2313 305 615)
Εμφανίζονται  ενώπιόν  μας  οι  ενδιαφερόμενοι  με  δελτία  αστυνομικής  ταυτότητας  και  υπογράφουν
αιτήσεις  για  μεταδημότευση.  Σε  περίπτωση  μη  εμφάνισης  του  δημότη  απαιτείται  θεώρηση  γνησίου
υπογραφής στην αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση για την κατοικία.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση (Ζητείται αυτεπάγγελτα από την
υπηρεσία)

2) Ληξιαρχική πράξη γάμου (σε περίπτωση που λείπουν στοιχεία γάμου από το πιστοποιητικό).
(Ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία, εκτός από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, από το οποίο μπορεί
πλέον μόνον ο ενδιαφερόμενος να ζητά έγγραφά του)

3)  Εκκαθαριστικά εφορίας  των τριών τελευταίων ετών στο  όνομα  του ενδιαφερόμενου και  με
διεύθυνση Αμπελοκήπων ή Μενεμένης καθώς και έναν πρόσφατο λογαριασμό Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Α.Θ. ή Ο.Τ.Ε.

4) Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση που χορηγούνται από την υπηρεσία προς τον ενδιαφερόμενο ο
οποίος πρέπει να προσκομίσει την αστυνομική του ταυτότητα.
Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ.

10. ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΑΓΑΜΟΥ - ΑΓΑΜΗΣ (τηλ.: 2313 305 615)
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό γέννησης από το δημοτολόγιο με πλήρη στοιχεία των γονέων του & εκλογικό αριθμό
(ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)
2. Εκκαθαριστικά εφορίας των τριών τελευταίων ετών στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση
Αμπελοκήπων ή Μενεμένης καθώς και έναν πρόσφατο λογαριασμό Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Α.Θ. ή Ο.Τ.Ε.
3. Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση που χορηγούνται από την υπηρεσία προς τον ενδιαφερόμενο ο οποίος
πρέπει να προσκομίσει την αστυνομική του ταυτότητα.
Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ.
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11.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ  ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣH  (τηλ.:  2313  305  608,  2313  305  607)  -
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η  αρμοδιότητα  του  Γραφείου  Αλλοδαπών  μεταφέρθηκε  στην  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση
Μακεδονίας-Θράκης από 1-1-2014 και εκκαθαρίστηκαν οι όποιες τυχόν εκκρεμείς υποθέσεις, οι φάκελοι
των οποίων παραδόθηκαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση στις 10-1-2014.

Στο  Τμήμα  Δημοτικής  Κατάστασης  Ληξιαρχείου  και  Ιθαγένειας  του  Δήμου  Αμπελοκήπων  –
Μενεμένης  γίνεται πλέον μόνον η δήλωση πολιτογράφησης, από τον ενδιαφερόμενο,  με  επίδειξη του
διαβατηρίου του, της άδειας παραμονής του, εκκαθαριστικού εφορίας με διεύθυνση κατοικίας στον Δήμου
Αμπελοκήπων  Μενεμένης  ως  αποδεικτικού  κατοικίας  καθώς  και  του  μεταφρασμένου  πιστοποιητικού
γέννησης.  Την  δήλωση  συνυπογράφουν  ως  μάρτυρες  και  δύο  ενήλικες  Έλληνες  υπήκοοι,  οι  οποίοι
προσκομίζουν  τα  δελτία  της  αστυνομικής  τους  ταυτότητας.  Αντίγραφο  της  δήλωσης  πολιτογράφησης
καθώς  και  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  κατατίθενται  στη  συνέχεια  από  τον  ενδιαφερόμενο  στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.

12. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΗ ΠΟΥ ΤΕΛΕΣΕ ΓΑΜΟ ΜΕ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΗ
(τηλ.: 2313 305 615)
Διεκπεραιώνεται  υπηρεσιακά.  Σε  περίπτωση  που  ο/η  σύζυγος  που  είναι  ετεροδημότης  επιθυμεί  να
μεταδημοτεύσει λόγω γάμου, προσέρχεται ο/η ετεροδημότης σύζυγος με την ταυτότητά του και κάνει
αίτηση για μεταδημότευση λόγω γάμου.
Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ.

13. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΗ ΠΟΥ ΣΥΝΑΨΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
ΜΕ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΗ (τηλ.: 2313 305 615)
Διεκπεραιώνεται υπηρεσιακά. Σε περίπτωση που ο/η συμβιών που είναι ετεροδημότης επιθυμεί να
μεταδημοτεύσει λόγω συμφώνου συμβίωσης, προσέρχεται ο/η ετεροδημότης συμβιών με την
ταυτότητά του και κάνει αίτηση για μεταδημότευση λόγω συμφώνου συμβίωσης.
Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ.

14. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ (τηλ.: 2313 305 613, 2313 305 614)

Πρέπει να εκδοθούν δύο άδειες γάμου, για τον κάθε μελλόνυμφο ξεχωριστά, από τον Δήμο στον
οποίο ο καθένας είναι αποδεδειγμένα μόνιμος κάτοικος.

Τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά,  τα  οποία  πρέπει  να  προσκομίσει  ο  κάθε  μελλόνυμφος
αυτοπροσώπως στην  αρμόδια  υπηρεσία  του  Δήμου  μας,  εφ’  όσον  είναι  μόνιμος  κάτοικος  Δήμου
Αμπελοκήπων-Μενεμένης, είναι:

1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (με τις φωτοτυπίες τους).
2. Πρόσφατο Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης από το ληξιαρχείο του τόπου γέννησης –

όχι πιστοποιητικό  (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία). Για τους γεννημένους στο
εξωτερικό Έλληνες υπηκόους που απέκτησαν την Ελληνική ιθαγένεια από την ημέρα της γέννησής
του,  αρμόδιο  είναι  το  Ειδικό  Ληξιαρχείο  Αθηνών  –  αίτηση  μέσω  Κ.Ε.Π.  (Εάν  δεν  υπάρχει
Ληξιαρχική Πράξη γέννησης, για όσους απέκτησαν την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση ή
ορκωμοσία,  προσκομίζεται  πιστοποιητικό  γέννησης.  Επίσης  για  όσους  έχουν  γεννηθεί  στην
Ελλάδα  και  έχουν  καταστραφεί  τα  αρχεία  των  ληξιαρχείων,  προσκομίζεται  πιστοποιητικό
γέννησης από το Δήμο στον οποίο ο ενδιαφερόμενος είναι εγγεγραμμένος, καθώς και αρνητική
βεβαίωση  του  αρμόδιου  Ληξιαρχείου  στην  οποία  θα  αναγράφεται  ο  λόγος  μη  ύπαρξης
Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης).

3. Εφημερίδα δημοσίευσης του γάμου. Κατατίθεται ολόκληρη η εφημερίδα, ημερήσιας κυκλοφορίας
της Θεσσαλονίκης, όπου αναφέρεται απαραίτητα ως τόπος κατοικίας ο Δήμος Αμπελοκήπων –
Μενεμένης.

4. Παράβολο  Χαρτοσήμου  των  18  Ευρώ  ή  διπλότυπο  από  Δ.Ο.Υ.  (για  κάθε  μελλόνυμφο)  ή
ηλεκτρονικό  παράβολο  από  την  γενική  κατηγορία  παραβόλων  :  Δήμους  (όλοι  οι  Δήμοι)  –
πολιτικός γάμος με κωδικό παραβόλου 2386 (προσκομίζεται η απόδειξη)

5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86,  (χορηγείται από την υπηρεσία)  στην οποία θα
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δηλώνεται  το  κείμενο  που  αναφέρεται  παρακάτω  :  «…είμαι  κάτοικος  Δήμου  Αμπελοκήπων-
Μενεμένης και δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου ή στις σχέσεις μου με το άτομο που πρόκειται να
παντρευτώ κανένα από τα κωλύματα των άρθρων 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 και 1360
Α.Κ. , και ο γάμος που θα τελέσω είναι ο ……( α΄, β΄, γ΄, κλπ) ». Τα προηγούμενα άρθρα ορίζουν
αντίστοιχα ότι :1)Εμποδίζεται ο γάμος όταν οι μελλόνυμφοι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο
όγδοο  έτος  της  ηλικίας  τους.  2)  Εμποδίζεται  ο  γάμος  στον  ανίκανο  για  δικαιοπραξία.  3)
Εμποδίζεται ο γάμος στο πρόσωπο που τελεί  υπό δικαστική αντίληψη χωρίς τη συναίνεση του
αντιλήπτορα. 4) Εμποδίζεται η σύναψη γάμου πριν λυθεί ή ακυρωθεί αμετάκλητα ο γάμος που
υπάρχει,  καθώς  και  πριν  λυθεί  ή  ακυρωθεί  με  αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση  το  σύμφωνο
συμβίωσης που συνδέει τον ένα μελλόνυμφο με τρίτον. Οι σύζυγοι μπορούν να επαναλάβουν την
τέλεση του μεταξύ τους γάμου και πριν αυτός ακυρωθεί. 5) Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ συγγενών
εξ’ αίματος κατ’ ευθεία γραμμή απεριόριστα, εκ πλαγίου δε μέχρι και του τετάρτου βαθμού. 6)
Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ συγγενών εξ’ αγχιστείας κατ’ ευθεία γραμμή απεριόριστα, εκ πλαγίου
δε μέχρι και του τρίτου βαθμού. 7) Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ του υιοθετημένου και αυτού που
τον υιοθέτησε ή των κατιόντων του. Το κώλυμα υπάρχει και μετά τη λύση της υιοθεσίας.

6. Σε  περίπτωση  δεύτερου  ή  τρίτου  γάμου  προσκομίζεται  αποδεικτικό  λύσης  του  προηγούμενου
γάμου, (Ληξιαρχική πράξη του προηγούμενου γάμου με καταχωρημένη στο περιθώριο τη λύση
του γάμου (διαζύγιο)  ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, εφ’ όσον υπάρχει  χηρεία -  (αναζητείται
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

7. Αίτηση για έκδοση άδειας (χορηγείται από την υπηρεσία κατά τον έλεγχο και την κατάθεση των
δικαιολογητικών).

8. Εκκαθαριστικό εφορίας (το τελευταίο, σε φωτοαντίγραφο), λογαριασμοί Δ.Ε.Κ.Ο. (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε.,
Ε.Υ.Α.Θ.) τελευταίου τριμήνου στο όνομα σας με διεύθυνση Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Η άδεια γάμου εκδίδεται μια εβδομάδα μετά τον έλεγχο και την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Οι αιτήσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται μπροστά μας. Σε περίπτωση που δεν
μπορείτε να τα καταθέσετε και να υπογράψετε αυτοπροσώπως, η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση πρέπει
οπωσδήποτε να θεωρηθούν για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή και μπορούν στη συνέχεια να
κατατεθούν τα δικαιολογητικά από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με σχετική εξουσιοδότηση.

Οι μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού κάνουν αίτηση και υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του
γνήσιου της υπογραφής στο ελληνικό προξενείο της περιοχής τους. 

Σε περίπτωση που ο γάμος τελεστεί στις χώρες: 
α) Της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία,  Βέλγιο,  Βουλγαρία, Γαλλία,  Γερμανία, Δανία,  Εσθονία,

Ηνωμένο  Βασίλειο,  Ιρλανδία,  Ισπανία,  Ιταλία,  Κάτω  Χώρες  –  Ολλανδία,  Κροατία,  Κύπρο,  Λετονία,
Λιθουανία,  Λουξεμβούργο,  Μάλτα, Ουγγαρία,  Πολωνία,  Πορτογαλία,  Ρουμανία,  Σλοβακία,  Σλοβενία,
Σουηδία,  Τσεχία,  Φινλανδία)  θα γίνεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση από τον αιτούντα στην οποία θα
δηλώνεται ο τρόπος αναγραφής με λατινικούς χαρακτήρες για όλα τα προσωπικά στοιχεία και των δύο
μελλονύμφων

β) Ελβετία, Τουρκία, και Μολδαβία, παρακαλούμε να δηλώνεται στην αίτηση, ώστε να εκδίδεται
ειδική ευρωπαϊκή άδεια. Επιπλέον για αυτές τις περιπτώσεις και εφόσον ο γάμος δεν θα τελεστεί στο εκεί
Ελληνικό Προξενείο απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του/της μέλλοντος συζύγου του
αιτούντος καθώς και υπεύθυνη δήλωση από τον αιτούντα στην οποία θα δηλώνεται ο τρόπος αναγραφής
με λατινικούς χαρακτήρες για όλα τα προσωπικά στοιχεία και των δύο μελλονύμφων

Στην περίπτωση που ο αιτών είναι  αλλοδαπός  υπήκοος,  εκτός  των παραπάνω (δηλ.  υπεύθυνη
δήλωση,  αίτηση,  δημοσίευση  σε  εφημερίδα,  παράβολο,  καθώς  και  αποδεικτικό  τυχόν  λύσης  γάμου),
απαιτείται:

1. Νόμιμη παραμονή (Άδεια παραμονής ή θεώρηση εισόδου ή VISA σε ισχύ και φωτοαντίγραφα)

2. Διαβατήριο σε ισχύ (και φωτοτυπία)

3. Βεβαίωση από την Προξενική Αρχή της χώρας του για το ότι  είναι άγαμος/η και δεν υπάρχει
νομικό κώλυμα για το συγκεκριμένο υπήκοο για την τέλεση του γάμου που θα αναφέρει και το
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βαθμό γάμου (Α΄,Β΄,Γ΄). Εάν η βεβαίωση είναι αρμόδιας αρχής της χώρας έκδοσης η οποία έχει
προσχωρήσει  στη  σύμβαση  της  Χάγης  απαιτείται  να  προσκομίζεται  το  δικαιολογητικό  με  τη
σφραγίδα  της  Χάγης,  μεταφρασμένο  και  επικυρωμένο  από  έλληνα  δικηγόρο  με  δικαίωμα
μετάφρασης  από  τη  συγκεκριμένη  γλώσσα  στην  Ελληνική  και  θεώρηση  από  το  δικηγορικό
σύλλογο.  Για  τις  υπόλοιπες  χώρες  απαιτείται  θεώρηση  του  εγγράφου  από  το  εκεί  Ελληνικό
Προξενείο και μετάφρασή του όπως και παραπάνω.

4. Εκκαθαριστικό εφορίας (το τελευταίο, σε φωτοαντίγραφο), λογαριασμοί Δ.Ε.Κ.Ο. (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε.,
Ε.Υ.Α.Θ.) τελευταίου τριμήνου στο όνομα σας με διεύθυνση Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

5. Απόσπασμα  Ληξιαρχικής  Πράξης  γέννησης  ή  πιστοποιητικό  :  το  ξενόγλωσσο  πιστοποιητικό,
θεωρημένο  με  τη  θεώρηση  της  Σύμβασης  της  Χάγης  (APOSTILE)  μεταφρασμένο  και
επικυρωμένο από έλληνα δικηγόρο με δικαίωμα μετάφρασης από τη συγκεκριμένη γλώσσα στην
Ελληνική και θεώρηση από το δικηγορικό σύλλογο. Για τις υπόλοιπες χώρες απαιτείται θεώρηση
του  εγγράφου  από  το  εκεί  Ελληνικό  Προξενείο  και  μετάφρασή  του  όπως  και  παραπάνω.
Προσοχή : τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία πρέπει να αναγράφονται και με ελληνικούς και με
λατινικούς χαρακτήρες.

15. ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ (τηλ.: 2313 305 613, 2313 305 614)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Προσκομίζονται οι άδειες γάμου και των δύο ενδιαφερομένων από τους ίδιους αυτοπροσώπως με

τα δελτία της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Αίτηση, κοινή και για τους  δύο για τέλεση γάμου στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης (ειδικό

έντυπο, χορηγείται από την υπηρεσία).
3. Πράξεις  προσδιορισμού  επωνύμου  των  τέκνων  (χορηγούνται  από  την  υπηρεσία  και

συμπληρώνονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  σε  τρία  αντίτυπα,  στα  οποία  δηλώνουν  ποιο
επιθυμούν να είναι το επώνυμο των τέκνων που τυχόν γεννηθούν μετά το γάμο τους. Το επώνυμο
αυτό μπορεί να είναι ενός εκ των δύο συζύγων ή και των δύο).

4. Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. και των δύο μελλόντων συζύγων
5. Διπλότυπο είσπραξης των 20 € για τέλεση πολιτικού γάμου στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης,

το οποίο εκδίδεται  από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου (κτίριο Δημαρχείου Αμπελοκήπων-
Μενεμένης, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ 12) αφού ελεγχθούν οι άδειες γάμου και κατατίθεται μαζί
με την αίτηση τέλεσης. Η ημερομηνία τέλεσης του πολιτικού γάμου ορίζεται κατά τον έλεγχο των
αδειών γάμου με τα στοιχεία των ταυτοτήτων.

Β. ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Ληξιαρχείο Αμπελοκήπων

Οι γάμοι και οι βαπτίσεις που τελούνται στους Ιερούς Ναούς της Ζωοδόχου Πηγής, του Αγίου
Παντελεήμονος  και  της  Αναστάσεως  του  Κυρίου  Αμπελοκήπων  δηλώνονται  στο  Ληξιαρχείο
Αμπελοκήπων  που  βρίσκεται  στην  οδό Φιλιππουπόλεως,  αριθμό 22,  στον  πρώτο  όροφο (κτίριο
Κ.Ε.Π. Αμπελοκήπων), τηλέφωνα 2313 305 607 και 2313 305 608.

Ληξιαρχείο Μενεμένης

Οι  γάμοι  και  οι  βαπτίσεις  που  τελούνται  στους  Ιερούς  Ναούς  Αγίας  Παρασκευής,  Αγίου
Νεκταρίου  και  Αγίου  Πολυκάρπου  Μενεμένης,  δηλώνονται  στο  Ληξιαρχείο  Μενεμένης  που
βρίσκεται στην οδό Ναυάρχου Βότση, αριθμό 15, στον δεύτερο όροφο (κτίριο Κ.Ε.Π. Μενεμένης),
τηλέφωνο 2313 306 647.
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ΓΑΜΟΣ

Όταν πρόκειται για δήλωση θρησκευτικού γάμου ενώ για τους ίδιους συζύγους έχει προηγηθεί
πολιτικός γάμος σε άλλο Δήμο είναι απαραίτητη η προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης του πολιτικού
γάμου, ώστε να ενημερωθεί το Ληξιαρχείο στο οποίο είναι δηλωμένος ο πολιτικός γάμος (ιερολόγηση
γάμου).

Η προθεσμία για την δήλωση του γάμου είναι  εντός 40  ημερολογιακών ημερών από την
τέλεσή του. Αν έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος δεν υπάρχει προθεσμία. Στους εκπρόθεσμους γάμους
επιβάλλονται πρόστιμα με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης. 

Υπόχρεοι για τη δήλωση του γάμου είναι και οι δύο σύζυγοι ή ο ένας εκ των δύο συζύγων ή τρίτος
με  συμβολαιογραφικό  πληρεξούσιο  (όχι  εξουσιοδότηση).  Απαραίτητη  είναι  η  προσκόμιση  των
ταυτοτήτων των συζύγων ή των διαβατηρίων τους (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας με θεωρημένη άδεια
παραμονής),  τα  πιστοποιητικά  γεννήσεώς  τους,  σε  περίπτωση  πολιτών  3ης  χώρας,  επίσημα
μεταφρασμένα, το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συζύγων. Επίσης δηλώνεται ο ασφαλιστικός φορέας,
εάν υπάρχει. Τέλος, απαραίτητη είναι και η προσκόμιση της πράξης προσδιορισμού επωνύμου τέκνων από
την Εκκλησία. 

Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά  πρέπει  φέρουν την  θεώρηση  της  σφραγίδας  της  σύμβασης  της
Χάγης  ή  προξενική  θεώρηση  για  την  υπογραφή  του  εκδότη  και  να  είναι  μεταφρασμένα  από  τη
μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική
αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του
τμήματος  Ξένων  Γλωσσών,  Μετάφρασης  και  Διερμηνείας  του  Ιονίου  Πανεπιστημίου  και  όχι  από
μεταφραστικά γραφεία.

ΒΑΠΤΙΣΗ – ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ

Για  καταχώρηση  βάπτισης  απαραίτητη  είναι  η  προσκόμιση  ληξιαρχικής  πράξης  γέννησης  του
τέκνου ή η αναγραφή των ληξιαρχικών στοιχείων στη δήλωση βάπτισης.  ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τη δήλωση
βάπτισης καταχωρείται στο Ληξιαρχείο μόνο το θρήσκευμα (άρθρο 25, 26 του Ν. 344/76). Η δήλωση
του ονόματος γίνεται μόνο με ονοματοδοσία με αυτοπρόσωπη παρουσία και των δύο γονέων ακόμα
και αν έχει δοθεί όνομα κατά την βάπτιση.

Σε  περίπτωση  κωλύματος  του  ενός  γονέα  απαιτείται  η  προσκόμιση εξουσιοδότησής  του,
θεωρημένης νόμιμα ως προς το γνήσιο της υπογραφής. Στην έγγραφη εξουσιοδότηση θα πρέπει να
αναφέρεται  το κύριο όνομα που επιθυμούν να δώσουν οι γονείς στο παιδί τους,  σύμφωνα με το
παρακάτω κείμενο : 

“Εξουσιοδοτώ τον/την σύζυγό μου (τάδε) κάτοχο του με αρ. ..... δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με
έτος  έκδοσης  ....  και  εκδούσα  αρχή  ………..  κάτοικο  ……………… οδός  …… αρ.  ….  Τ.Κ .  ..  να
προσέλθει στο Ληξιαρχείο (Αμπελοκήπων ή Μενεμένης) προκειμένου να προβεί στην ονοματοδοσία του
άρρενος  /  θήλεως  τέκνου  μας  που  γεννήθηκε  στις  ………..  .  Το  όνομα  του  παιδιού  θα  είναι
……………………………………(αναγράφεται το όνομα του τέκνου, τονούμενο)” 

Εννοείται, πως μπορεί να γίνει ονοματοδοσία του τέκνου χωρίς να γίνει βάπτιση. 
Υπόχρεοι για την δήλωση βάπτισης-μόνον, εφ'όσον έχει ήδη προηγηθεί ονοματοδοσία από τους

γονείς στο Ληξιαρχείο, είναι εκτός από τους γονείς του παιδιού, ο ανάδοχος, ο ίδιος ο βαπτισθείς που έχει
συμπληρώσει το 14ο έτος, καθώς και οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού ή οποιοδήποτε
τρίτο  πρόσωπο  που  έχει  ειδικό  συμβολαιογραφικό  πληρεξούσιο  –  όχι  εξουσιοδότηση.  Σε  περίπτωση
πολιτών 3ης χώρας απαιτούνται τα διαβατήρια και των δύο γονέων καθώς και οι άδειες διαμονής και των
δύο γονέων. 

Σε περίπτωση δήλωσης από ένα γονέα απαιτείται εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη νόμιμα
για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία εκτός των άλλων θα περιλαμβάνει το όνομα του παιδιού με
Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες.

Σε  περίπτωση  βάπτισης  προσώπου  που  γεννήθηκε  στο  εξωτερικό  και  δεν  έχει  την  Ελληνική
Ιθαγένεια, απαραίτητη είναι και η προσκόμιση πιστοποιητικού γεννήσεώς του από την χώρα του, επίσημα
μεταφρασμένο, όπως αναφέρεται παραπάνω στους γάμους. 
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ΘΑΝΑΤΟΣ

Η δήλωση θανάτου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στο Ληξιαρχείο του τόπου ταφής.
Ο θάνατος δηλώνεται εντός 24 ωρών από το γεγονός. Μετά το πέρας του 24ώρου υποβάλλεται

υπεύθυνη δήλωση του δηλούντος τον θάνατο στην οποία αναφέρεται ότι «ο θανών δεν ενταφιάστηκε έως
την δήλωση του γεγονότος στο Ληξιαρχείο». Aν ο νεκρός έχει ενταφιασθεί, δηλώνεται μόνο με δικαστική
απόφαση (υπ’αρ.γνωμ.ΝΣΚ/132/2016) . 

Υπόχρεοι  για  τη  δήλωση  είναι  οι  πλησιέστεροι  συγγενείς  του  θανόντος,  κάθε  τρίτος  που
παραβρέθηκε στο θάνατο, το Γραφείο Τελετών που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού ή ο υπάλληλος
του γραφείου τελετών. 

Για την δήλωση του θανάτου προσκομίζεται ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόμιμα θεωρημένο
για  το  γνήσιο  της  υπογραφής  του  Ιατρού  που  βεβαιώνει  το  θάνατο,  η  αστυνομική  ταυτότητα  του
δηλούντος το γεγονός και η αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης (σε περίπτωση κατοίκου
3ης χώρας , διαβατήριο) ή βεβαίωση απώλειας αυτής.

Σε περίπτωση που ο ενταφιασμός γίνει σε κοιμητήρια εκτός ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων -
Μενεμένης και εφόσον ο θάνατος συνέβη στα όρια του Δήμου μας, απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση
της απόδειξης πληρωμής τελών ενταφιασμού από την αρμόδια υπηρεσία κοιμητηρίων.
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