Δικαιολογητικά για την έκδοση αδείας Θρησκευτικού Γάμου
1. Πιστοποιητικό Αγαμίας.
2. Αναγγελία – Δημοσίευση του Γάμου σε Εφημερίδα.
Δημοσιεύεται η αναγγελία του Γάμου σε μία οποιαδήποτε εφημερίδα στα ελληνικά. Δεν απαιτείται η
ακριβής ημερομηνία του Γάμου, ωστόσο η δημοσίευση δεν πρέπει να γίνει σε διάστημα νωρίτερα από 3
μήνες η μικρότερο των 15 ημερών πριν την ημερομηνία του Γάμου. Στην αναγγελία πρέπει να
αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των μελλονύμφων, τα ονοματεπώνυμα των γονέων (οπωσδήποτε το
γένος της μητέρας), καθώς και η περιοχή όπου θα τελεστεί το Ι. Μυστήριο. Για την σύνταξη της αδείας
Γάμου απαιτείται η προσκόμιση ολόκληρου του φύλλου της εφημερίδας. (Σε περίπτωση που έχει
τελεσθεί Πολιτικός Γάμος μεταξύ των ιδίων προσώπων, δεν απαιτείται η δημοσίευση σε Εφημερίδα).
3. Παράβολο Χαρτοσήμου (των 15 ευρώ) για Γάμο.
Δικαιολογητικά για την έκδοση του Πιστοποιητικού Αγαμίας (τύπου Β’)
Για την έκδοση Αδείας τελέσεως του Μυστηρίου του Γάμου, ως προς το κανονικό και νομικό μέρος της,
απαιτείται η πιστοποίηση του βαθμού αγαμίας και του ασχέτου της συγγενείας των μελλονύμφων
με επίσημα έγγραφα, εκδιδόμενα αποκλειστικά και μόνον από Εκκλησιαστική Αρχή.
Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται στην Ιερά Αρχιεπισκοπή, τα οποία επιμελείται και υπογράφει
υπεύθυνα ο Εφημέριος, αφού πρώτα ελέγξει τη γνησιότητα των στοιχείων του φακέλου, δηλαδή την
ταυτοπροσωπία των μελλονύμφων (των κηδεμόνων, σε περίπτωση ανηλίκων), και των μαρτύρων,
προκειμένου να βεβαιωθεί το άσχετο της συγγενείας των μελλονύμφων, οι οποίοι και θα υπογράφουν
απαραιτήτως ενώπιόν του.
Ο Εφημέριος κατά την συμπλήρωση των στοιχείων ταυτότητας των μελλονύμφων στην οικεία στήλη,
πρέπει, να βεβαιωθεί ότι οι εικονιζόμενοι στις ταυτότητες είναι τα ίδια πρόσωπα με εκείνα τα οποία
αναγράφονται στα πιστοποιητικά και ότι υπάρχει ομοιότητα της υπογραφής του καθενός μεταξύ
ταυτότητος και των Υπευθύνων Δηλώσεων.
Τα Πιστοποιητικά Αγαμίας (Τύπου Β ) εκδίδει ο εφημέριος της κατοικίας των μελλονύμφων, όταν αυτοί
διαμένουν υπέρ τα 3 έτη στην ενορία. Εάν ο/η μελλόνυμφος δεν γεννήθηκε στην Αθήνα και διαμένει
στην ενορία για διάστημα κάτω των 3 ετών, αυτός/η θα προσκομίζει Πιστοποιητικό Αγαμίας από την
Ενορία της καταγωγής του/της.
Το άσχετον της συγγενείας των μελλονύμφων πιστοποιεί ο εφημέριος, στηριζόμενος στην ενυπόγραφη
δήλωση δύο μαρτύρων, οι οποίοι υπογράφουν ενώπιόν του στο εκδιδόμενο Πιστοποιητικό Αγαμίας και
δύνανται να είναι δύο συγγενείς η, ελλείψει τούτων, δύο οικογενειακοί φίλοι, οι οποίοι βεβαιούν την
αγαμία.
Για την έκδοση του Πιστοποιητικού Αγαμίας απαιτείται:
Ο/η μελλόνυμφος και οι μάρτυρες με ταυτότητες.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως του/της μελλονύμφου.
Βεβαίωση Βαπτίσεως (εάν η Βάπτιση έχει τελεσθεί σε Ναό άλλης Ιεράς Μητροπόλεως, η
Βεβαίωση πρέπει να φέρει την θεώρηση της οικείας Ι. Μητροπόλεως, και αυτό για να αποφευχθεί η
περίπτωση που κάποιος έχει βαπτιστεί σε Παλαιοημερολογητικές Παρατάξεις). Σε περίπτωση που
προσκομισθεί Βεβαίωση/Πιστοποιητικό Βαπτίσεως Ορθοδόξου Εκκλησίας του εξωτερικού, αυτό
πρέπει να φέρει θεώρηση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
•
Ο,τι επιπλέον προβλέπεται από τις ως κάτωθι περιπτώσεις.
•
•
•
•

Επειδή στο εξωτερικό δεν βαθμολογούν (Α-Β-Γ) τους Γάμους, εάν προσκομισθεί διαζύγιο εξωτερικού,
απαιτείται και Υπεύθυνη Δήλωση του μελλονύμφου περί του Βαθμού του επικειμένου Γάμου του. Όλα
αυτά τα έγγραφα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα Χάγης (Apostille).
Στο εκδιδόμενο πιστοποιητικό αγαμίας η έννοια «Άγαμος» πρέπει να προσδιορίζει και το βαθμό του
Γάμου στον οποίο πρόκειται να έλθουν οι μελλόνυμφοι. Στην Υπεύθυνη Δήλωση οι μελλόνυμφοι
υποβάλλουν συγκεκριμένο κείμενο (του οποίου υπάρχει έτοιμη φόρμα στην ιστοσελίδα των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών).

Γενικές Πληροφορίες
1. Στο βαθμό των Γάμων, βάσει της υπ ἀριθμ. 2320/1982 Συνοδικής Εγκυκλίου, θα πρέπει να
προσμετρώνται άπαντες οι τελεσθέντες προηγουμένως και νομίμως λυθέντες Γάμοι, είτε πολιτικοί
είτε οποιουδήποτε άλλου δόγματος.Σε περίπτωση ανασύστασης Γάμου, ο Βαθμός δεν
προσμετράται. Επίσης, σε περίπτωση που τελεσθείς Γάμος έχει ακυρωθεί, αυτός επίσης δεν
προσμετράται στο Βαθμός του Γάμου.
2. Η επισυναπτόμενη στο Πιστοποιητικό Αγαμίας Υπεύθυνη Δήλωση του αρ. 8, Ν. 1599/1986, την
οποία θα πρέπει να υπογράφει αυτοπροσώπως και ενώπιον του Ιερέα ο αναφερόμενος/η
αναφερομένη στο Πιστοποιητικό Αγαμίας μελλόνυμφος, θα απευθύνεται προς τον Εφημέριο του Ι.
Ναού (τάδε), ο οποίος πιστοποιεί την αγαμία του αιτούντος, και όχι απρόσωπα προς τον Ιερό Ναό.
3. Για όσους αιτούνται πιστοποιητικόν αγαμίας, και οι οποίοι για διαφόρους λόγους διαμένουν στο
εξωτερικό, αυτό θα εκδίδεται αφού προσκομίζεται η Υπεύθυνη Δήλωση του αρ. 8, Ν. 1599/1986 με
το ανωτέρω περιεχόμενο, υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο, θεωρημένου του γνησίου της
υπογραφής του από το αρμόδιο Προξενείο η πρεσβεία η οποιαδήποτε άλλη επίσημη Αρχή της
διαμονής του στο εξωτερικό.
4. Για όσους αιτούνται πιστοποιητικόν αγαμίας για να τελέσουν Γάμο στην Ελλάδα, και οι οποίοι
διαμένουν στο εξωτερικό πέραν της τριετίας, μπορούν να το λάβουν από την εκεί Ορθόδοξη
Εκκλησία, και εν συνεχεία να επικυρωθεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5. Επιπλέον, σύμφωνα με την κατά την 28/11/2001 συνεδρία του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αποφασίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:
α) Όσες μελλόνυμφες επιθυμούν την τέλεση του Ιερού Μυστηρίου του Γαμου σε Ιερό Ναο των ομόρων Ι.
Μητροπόλεων (ήτοι: Γλυφάδας, Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως, Καισαριανής Βυρωνος και Υμηττού,
Κηφισίας Ωρωπού και Αμαρουσίου, Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Νικαίας, Νεας Ιωνίας και
Φιλαδελφείας, Νεας Σμύρνης, Πειραιώς, Περιστερίου), θα καταβάλλουν στον Ιερό Ναο της ενορίας της
μελλονύμφου το ποσό των τριάντα (30,00) Ευρώ και θα χορηγείται διπλότυπο αποδείξεως, ως
δικαιώματα του Ιερού Ναού και του προσωπικού του.
β) Για τη χορήγηση Πιστοποιητικού αγαμίας για τις λοιπές Ι. Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος
και του εξωτερικού, δεν θα καταβάλλεται χρηματικό ποσό, για δικαιώματα του Ι. Ναού και του
προσωπικού του.
6. Κατά την επικύρωση των Πιστοποιητικών Αγαμίας στην Ιερά Αρχιεπισκοπή για την τέλεση
Γάμου σε άλλη Ι. Μητρόπολη, θα καταβάλλεται το ποσό του 1 ευρώ στο Γραφείο Γάμων, ενώ για τις
μελλόνυμφες που επιθυμούν την τέλεση του Ιερού Μυστηρίου του Γαμου σε Ιερό Ναο των ομόρων Ι.
Μητροπόλεων θα υπάρχει επιβάρυνση επιπλέον 1,5 ευρώ.
Η άδεια Γάμου πρέπει να εκτελεστεί μέσα σε έξι μήνες, διαφορετικά χρειάζεται ἀνανέωση.
Τό άσχετο της συγγενείας των μελλονύμφων, εφόσον αναγράφεται στα Πιστοποιητικά, δεν θα
μαρτυρείται στην οικεία θέση του φακέλου. Στις περιπτώσεις, ὅμως, κατά τις οποίες οι μελλόνυμφοι
κατάγονται από την ίδια Μητροπολιτική Περιφέρεια, αρμόδια για την πιστοποίηση του ασχέτου της
συγγενείας τους είναι η Εκκλησιαστική Αρχή του τόπου της καταγωγής τους. Ο Κληρικός είναι
αναρμόδιος γι’ αυτήν την πιστοποίηση.
•
Όπως είναι γνωστό, επειδή τα διάφορα Πιστοποιητικά που εκδίδει ο Κληρικός είναι και δημόσια
έγγραφα, γι αὐτό επιβάλλεται να είναι καλά συντεταγμένα. Επομένως, απαγορεύεται στο ίδιο
έγγραφο η χρήση δυό χρωμάτων μελάνης, δύο η τριών γραφικών χαρακτήρων, διορθώσεις χωρίς
παραπομπή με υπογραφή και σφραγίδα, ιδίως όταν πρόκειται για την διόρθωση της ηλικίας η του
βαθμού Γάμου. Επιπλέον, η έκδοση Ενοριακής Πιστοποιήσεως πρέπει να φέρει τον αριθμό
Πρωτοκόλλου και την ημερομηνία και η επισυναπτόμενη σε αυτή Δήλωση του αρ. 8, Ν. 1599/1986 να
είναι η πρωτότυπη και δεόντως σφραγισμένη.
•
Δέν επιτρέπεται η μεταβίβαση αδείας Γάμου σε Ενοριακό Ιερό Ναό, αλλά μεταβιβάζεται το
Πιστοποιητικό Αγαμίας της μελλονύμφου με την ένδειξη με κόκκινο μελάνι «εκ μεταβιβάσεως», με
την ανάλογη καταβολή των οικονομικών υποχρεώσεων, για τις οποίες θα δίδεται απόδειξη από το
μπλοκ εισπράξεων των ιεροτελεστιών του Ναού, στον Ενοριακό Ιερό Ναό, όπου θα τελεσθεί το
μυστήριο του Γάμου για την έκδοση της αδείας.
•
•

Τις Άδειες Γάμων, οι οποίοι τελούνται στα διάφορα Ι. Παρεκκλήσια, τις εκδίδει Εφημέριος
Ενοριακού Ναού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, με την ανάλογη καταβολή των οικονομικών
υποχρεώσεων, για τις οποίες θα δίδεται απόδειξη από το μπλοκ εισπράξεων των ιεροτελεστιών του
Ναού, και τις μεταβιβάζει στο Ιερό Παρεκκλήσιο. Το αυτό ισχύει και για το Μετόχι του Παναγίου
Τάφου.
•
Στίς περιπτώσεις κατά τις οποίες τα Ι. Παρεκκλήσια εξυπηρετούνται από Εφημερίους του
Ενοριακού Ναού της Περιφερείας, στην οποία ευρίσκεται το Ι. Παρεκκλήσιο, οι Άδειες Γάμων θα
εκδίδονται από τον Εφημέριο του Ενοριακού Ι. Ναού και οι Γάμοι θα καταχωρούνται στο βιβλίο
Γάμων του Ι. Ναού.
•
Τήν Άδεια Γάμου θα προσκομίζει στην Ιερά Αρχιεπισκοπή μόνον ο ενδιαφερόμενος η οι οικείοι
του. Ρητά απαγορεύεται από τους Εφημέριους η το προσωπικό του Ναού η προσκόμιση στο Γραφείο
Γάμων των δικαιολογητικών.
•
Ἡ μη έγκαιρη καταχώρηση στα βιβλία της Ι. Αρχιεπισκοπής των τελεσθέντων Γάμων, δημιουργεί
σοβαρό πρόβλημα στην έκδοση Πιστοποιητικών και Διαζευκτηρίων. Γι’ αυτό οι Εφημέριοι
παρακαλούνται εντός σαράντα (40) ημερών από την τέλεση του Ι. Μυστηρίου να καταχωρούν αυτό
στα βιβλία της καθ’ ημάς Ι. Αρχιεπισκοπής.
•
Ὁ Εφημέριος οφείλει να προτρέψει το ζεύγος για την έγκαιρη (εντός 40 ημερών) δήλωση του
Γάμου στο Ληξιαρχείο, προς αποφυγή προστίμου.
•
Αὐτονόητο τυγχάνει ότι όλα τα έγγραφα πρέπει να συντάσσονται με την δέουσα προσοχή και
επιμέλεια και να μην τα χαρακτηρίζει η προχειρότητα. Δεν πρέπει να εκφεύγει της προσοχής ότι ο
Εφημέριος είναι υπεύθυνος απέναντι στο Νόμο για ό,τι δήποτε έκνομο ήθελε συμβεί, τόσο κατά την
έκδοση της Αδείας Γάμου, όσο και για τα διάφορα Πιστοποιητικά Αγαμίας.
•
Ἀπαγορεύεται η ιερολογία του Αρραβώνα ξεχωριστά από το Ιερό Μυστήριο του Γάμου.
•
Ἡ Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος (Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 325/2850/19.01.2007),
αποφάσισε την πλήρη απαγόρευη της τέλεσης των Ιερών Μυστηρίων σε χώρους αλλοτρίους των
Ιερών Ναών, οι οποίοι είναι το κέντρον της Ορθοδόξου Λατρείας, αφού τα Ιερά Μυστήρια δεν είναι
κοσμικές τελετές αλλά γεγονότα εκκλησιαστικά, γεγονότα που έχουν άμεση σχέση με τη σωτηρία του
ανθρώπου. Επίσης, συμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού 8/1979 «Περί Ι. Ναών και Ενοριών»,
απαγορεύεται η τέλεσή τους σε Ιδιωτικά Ιερά Παρεκκήσια.
Προσοχή!
Ιερά Μυστήρια που έχουν τελεσθεί από μη κανονικό Κληρικό (π.χ. Παλαιοημερολογίτη, Σχισματικό, της
Εκκλησίας της FYROM κλπ.) θεωρούνται ανυπόστατα.
•

Πηγή: http://iaath.gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE/mistirio-gamou/

