Ευτυχισμένοι για πάντα.....Πριν και Μετά

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται δυνάμει του υπομνήματος 42(5Α) της Πράξης Γάμου 1961
και του κανονισμού 39Α των Κανονισμών Γάμου 1963

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΓΑΜΟ ΣΑΣ
Πριν τον γάμο: Γαμήλια Εκπαίδευση

Οι στέρεες σχέσεις σας προετοιμάζουν να αντεπεξέλθετε στις αλλαγές και τις προκλήσεις
της ζωής. Είναι σημαντικό να αναπτύξετε δεξιότητες καλής επικοινωνίας και υγειών
σχέσεων νωρίς, έτσι ώστε να μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτές τις δεξιότητες κατά τις
δύσκολες στιγμές.
Η εκπαίδευση πριν το γάμο προετοιμάζει τα ζευγάρια για γάμο παρέχοντας δεξιότητες και
πληροφορίες για το χτίσιμο γάμων εφ' όρου ζωής. Μαθήματα είναι επίσης διαθέσιμα για
την εξερεύνηση της επιπλέον διάστασης και περιπλοκότητας που φέρνουν σε ένα γάμο, τα
παιδιά από μία προηγούμενη σχέση.

Κατά την διάρκεια του γάμου: Οικογενειακή Συμβουλευτική
Η διατήρηση των σχέσεων στο σωστό δρόμο δεν είναι πάντα εύκολη. Προβλήματα
σχέσεων μπορεί να προκύψουν σε διάφορα στάδια της ζωής μας. Ενώ η εμπειρία μιας
επισφαλούς στιγμής μπορεί να μην σημαίνει ότι η σχέση σας είναι σε μπελάδες, μπορεί να
είναι ένα σημάδι ότι θα μπορούσε να κάνει με κάποια βοήθεια.
Η οικογενειακή συμβουλή μπορεί να βοηθήσει ζευγάρια να συμβιβαστούν με τις πολλές
αλλαγές που συμβαίνουν κατά την διάρκεια του γάμου, όπως προσωπικά και
διαπροσωπικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με παιδιά και οικογένεια. Οι οικογενειακοί
σύμβουλοι μπορεί να σας βοηθήσουν να επιλύσετε συναισθηματικά προβλήματα με την
σύζυγο ή σύντροφό σας, ή να έρθετε σε συμφωνία σχετικά με τις γονεϊκές σας ευθύνες.

Ευτυχισμένοι για
πάντα.....
Πριν και Μετά
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΠΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΝΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ

Συζυγική κρίση: Επίλυση Οικογενειακών Διαφορών
Η Επίλυση Οικογενειακών Διαφορών (FDR) μπορεί να βοηθήσει χωρισμένα ζευγάρια να
έρθουν σε συμφωνία σχετικά με ιδιοκτησίες, λεφτά και πιο σημαντικά – όποια παιδιά. Ο
νόμος απαιτεί χωρισμένες οικογένειες που έχουν
διαμάχη κηδεμονίας να κάνουν γνήσια προσπάθεια να προσπαθήσουν να την λύσουν μέσω
της FDR.
Ένας διαπιστευμένος Σύμβουλος της FDR μπορεί να σας βοηθήσει να συζητήσετε
ζητήματα, να δείτε επιλογές και να φτάσετε σε συμφωνία. Πιο σημαντικά, η FDR μπορεί
να σας βοηθήσει να αναπτύξετε ένα σχέδιο κηδεμονίας για να καθιερώσετε συμφωνίες για
όποια παιδιά.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις συμβουλές
διαθέσιμες για ζευγάρια και οικογένειες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των
Οικογενειακών Σχέσεων στο Διαδίκτυο στο
www.familyrelationships.gov.au
ή τηλεφωνήστε την Συμβουλευτική Γραμμή των Οικογενειακών Σχέσεων στο
1800 050 321.

Ο ΓΑΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ
Οιεροτελεστήςσας, σαςδίνει αυτό το έγγραφοεπειδή η απόφασηναπαντρευτείτεείναι μίααπό τις
μεγαλύτερεςαποφάσειςπου μπορείναπάρειέναζευγάρι. Ογάμοςείναι ένασημαντικόβήματο
οποίο θα φέρειέναν αριθμό αλλαγών γιαεσάς, τον/την σύζυγόσαςκαι την οικογένειάσας.
Αυτό τοέγγραφοσαςλέει:
την διαδικασίατηςπράξηςγάμουστην Αυστραλία,
 ορισμένεςσημαντικέςνομικέςεπιπτώσειςτηςπράξηςτου γάμου και
 που μπορείτεναλάβετε υπηρεσίεςυποστήριξηςσχέσεων, όπωςεκπαίδευση γάμου,
συμβουλευτικήγάμουή υπηρεσίεςεπίλυσηςδιαφορών.

ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Στην Αυστραλία, ο γάμος ρυθμίζεται από την Πράξη Γάμου 1961, η οποία
καθορίζει την διαδικασία για να παντρευτείτε και την νομικές προϋποθέσεις
για έναν έγκυρο γάμο

Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ:

ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
Υγεία και κοινωνικές παροχές

Μία συμπληρωμένη φόρμα
Ανακοίνωση Προβλεπόμενου Γάμου πρέπει να δοθεί στον
ιεροτελεστή σας τουλάχιστον ένα μήνα
(και έως 18 μήνες) πριν το γάμο.

Εσείς και ο/η σύντροφός σας πρέπει να προμηθεύσετε
τον ιεροτελεστή σας με αποδείξεις της ημερομηνίας και του τόπου
γεννήσεώς σας, ταυτότητα και το τέλος όποιων προηγούμενων γάμων.
Πρέπει καιοι δύο ναυπογράψετε την “Δήλωση μηνομικούκωλύματοςστο γάμο”.
Με τηνυπογραφήτηςΔήλωσης, δηλώνετε ότι πιστεύετε ότι είστε σε ηλικία γάμου
και ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμαστον γάμοσας.
Την ημέρα του γάμου σας, ο ιεροτελεστής σας θα τελέσει το
γάμο σας. Ο ιεροτελεστής σας θα σας ρωτήσει τότε, τον/την
σύντροφό σας και τους μάρτυρές σας να υπογράψουν τρία
πιστοποιητικά γάμου.
Μετά τον γάμο σας, ο ιεροτελεστής του γάμου σας θα εγγράψει
το γάμο στο Μητρώο Γεννήσεων, Θανάτων και Γάμων στην
Πολιτεία ή Επικράτεια όπου ο γάμος έλαβε χώρα.

Εάν λαμβάνετε παροχές, κοινωνικές ή υγείας, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με
τις αρμόδιες υπηρεσίες για να τις ενημερώσετε ότι παντρευτήκατε. Οι υπηρεσίες
αυτές θα σας ενημερώσουν εάν θα αλλάξουν οι παροχές σας. Μπορεί να χάσετε
προνόμια ή ακόμα και να τιμωρηθείτε εάν αποτύχετε να τους πείτε ότι
παντρευτήκατε μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά το γάμο.

Αλλάζοντας το όνομά σας
Κάθε πρόσωπο που παντρεύεται μπορεί να διαλέξει να πάρει το επώνυμο του/της
συζύγου τους. Δεν απαιτείστε νομικά να πάρετε το όνομα του/της συζύγου σας
μόλις είστε παντρεμένοι.
Εάν επιθυμείτε να πάρετε το όνομα του/της συζύγου σας, πρέπει να αποκτήσετε ένα
πιστοποιητικό γάμου που εκδίδεται από το Μητρώο Γεννήσεων, Θανάτων και
Γάμων. Αυτό είναι συνήθως επαρκή απόδειξη για να αλλάξετε προσωπικά έγγραφα
(πχ. το δίπλωμα οδήγησης) στο έγγαμο επώνυμό σας.
Το πιστοποιητικό που λαμβάνεται την ημέρα του γάμου σας, είναι εθιμοτυπικό και
δεν πληροί τις προϋποθέσεις ταυτότητας πολλών κυβερνητικών υπηρεσιών, όπως
το γραφείο διαβατηρίων.

Υπηκοότητα
Εάν παντρευτείτε έναν αυστραλιανό υπήκοο, δεν έχετε αυτόματα το δικαίωμα στην
αυστραλιανή υπηκοότητα. Θα χρειαστεί ακόμα να αιτηθείτε για υπηκοότητα και
να ικανοποιείτε τα κριτήρια καταλληλότητας. Μπορείτε να αποκτήσετε
περισσότερες πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Τμήματος Μετανάστευσης και
Προστασίας Συνόρων στο www.immi.gov.au.

Κάνοντας μια διαθήκη
Ο γάμος θα ακυρώσει όποιες προηγούμενες διαθήκες εκτός και αν δείχνει καθαρά
ότι σχεδιάζατε αυτό το γάμο όταν την κάνατε.
Είναι σημαντικό να κάνετε μία καινούργια διαθήκη όταν οι προσωπικές σας
περιστάσεις αλλάξουν. Αυτό διασφαλίζει ότι έχετε μία έγκυρη διαθήκη που θέτει
σε εφαρμογή τις προϋποθέσεις σας σχετικά με το πως θέλετε να διανεμηθεί η
περιουσία σας κατά το γεγονός του θανάτου σας. Ένας νομικός σύμβουλος μπορεί
να σας βοηθήσει να κάνετε ή να αλλάξετε μια διαθήκη.

Φορολόγηση μετά το γάμο
Όταν παντρεύεστε, το ποσό φορολόγησης που πληρώνετε μπορεί να αλλάξει. Συνιστάται πριν το γάμο να
επικοινωνήσετε με το Αυστραλιανό Γραφείο Φορολόγησης, ένα φορολογικό πράκτορα ή ένα λογιστή για να
συζητήσετε τυχόν φορολογικές επιπλοκές.

