
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ 

 

Τα δικαιολογητικά θρησκευτικού γάμου (όταν και οι δύο Μελλόνυμφοι 

διαμένουν στην ίδια ενορία) είναι τα εξής: 

1) Προαναγγελία Γάμου. Δημοσιεύεται σε εφημερίδα η οποία 

προσκομίζεται στο Ναό. 

2) Παράβολο χαρτοσήμου για Γάμο των 18 €.  

3) Παρουσία των Μελλονύμφων, με τις αστυνομικές τους 

ταυτότητες, για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών, σε ημέρα 

και ώρα, πού θα έχουν προκαθορίσει με τον εφημέριο. 

4) Πιστοποιητικό αγαμίας και ασχέτου συγγενείας, για τον καθένα 

από τούς μελλονύμφους, το οποίο εκδίδεται από τον Εφημέριο. 

Για την έκδοσή του απαιτείται: α) Παρουσία δύο ενήλικων 

Μαρτύρων, με τις αστυνομικές τους ταυτότητες. β) Δύο Δηλώσεις 

του Ν. 1599/1986 (πού αντικατέστησε το Ν. 105) περί της κατοικίας 

και της αγαμίας των Μελλονύμφων. Τα έντυπα προμηθεύονται 

από το ΚΕΠ και συμπληρώνονται παρουσία του εφημερίου και 

υπογράφονται από τον κάθε Μελλόνυμφο. γ) Κληρικόσημο  για 

το κάθε Πιστοποιητικό (το πολύ 5 € συνολικά), που διατίθεται από 

τον Εφημέριο. 

5) Ειδικές περιπτώσεις : 

1. Σε περίπτωση διαζευγμένου. Κατατίθεται το Διαζευκτήριο, με 

την ένδειξη "ΔΙΑ ΓΑΜΟ" , το οποίο εκδίδει η Ιερά Μητρόπολη 

'όπου τελέσθηκε. Σε περίπτωση προηγούμενου Πολιτικού 

Γάμου κατατίθεται η ληξιαρχική πράξη του Γάμου με το 

αμετάκλητο της δικαστικής αποφάσεως πού λύει τον γάμο. 

Αυτή εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου. 

2. Σε περίπτωση χηρείας. Κατατίθεται Ληξιαρχική Πράξη 

θανάτου και βεβαίωση του βαθμού Γάμου (Α' ή Β'), από την 

Ενορία ή τη Μητρόπολη, ή Ληξιαρχική Πράξη 

προηγούμενου Γάμου, θρησκευτικού ή πολιτικού. 

3. Σε περίπτωση πού ο ένας εκ των Μελλονύμφων κατοικεί σε 

άλλη ενορία, το Πιστοποιητικό αγαμίας θα εκδώσει ο 

Εφημέριος της Ενορίας του. Εάν η ενορία ενός εκ των 

Μελλονύμφων ανήκει και σε άλλη Μητρόπολη από αυτή 

πού θα τελεσθεί ο Γάμος, το Πιστοποιητικό αγαμίας θα 

πρέπει να θεωρείται πρώτα από την Μητρόπολη αυτή και 

έπειτα προσκομίζεται στον εφημέριο, ο οποίος θα τελέσει 

τον Γάμο. 

 

Για εγκυρότερες πληροφορίες δες και στο ecclesia.gr! 

  


