
ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου 
 

Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ 

 
Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του  

Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια Γάµου απαιτούνται: 

1. Προαναγγελία Γάµου. ∆ηµοσιεύεται σε Εφηµερίδα η οποία 

προσκοµίζεται στο ναό. 

2. Παράβολο χαρτοσήµου των 15€ για Γάµο. Προµηθεύεται από 

∆ηµόσιο Ταµείο (∆ΟΥ). 

3. Παρουσία των Μελλονύµφων, µε τις αστυνοµικές τους 
ταυτότητες, για τη συµπλήρωση των δικαιολογητικών σε ηµέρα 

και ώρα, που θα έχουν προκαθορίσει µε τον Εφηµέριο. 

4. Πιστοποιητικό Αγαµίας και ασχέτου συγγενείας, για τον καθένα 

από τους Μελλονύµφους. Εκδίδεται από τον Εφηµέριο της ενορίας        

τους. 

       Για την έκδοσή του χρειάζονται: 

• Παρουσία δύο ενήλικων Μαρτύρων, µε τις Αστυνοµικές 

τους ταυτότητες. 

• ∆ύο ∆ηλώσεις του Ν. 1599/1986 (που αντικατέστησε το Ν. 

105) περί της κατοικίας και της αγαµίας των Μελλονύµφων. 

Τα έντυπα προµηθεύονται από τη ∆ΥΟ ή άλλο 

κατάστηµα(λ.χ. περίπτερο).Συµπληρώνονται παρουσία του 

Εφηµερίου και υπογράφονται από τον κάθε Μελλόνυµφο. 

• Κληρικόσηµο για το κάθε Πιστοποιητικό. ∆ιατίθεται από 

τον Εφηµέριο. 

5.Ειδικές περιπτώσεις: 

α) Σε περίπτωση διαζευγµένου.Κατατίθεται το ∆ιαζευκτήριο, 

µε την ένδειξη «∆ΙΑ ΓΑΜΟ» (λευκού χρώµατος), το οποίο 

εκδίδει η Ιερά µητρόπολη, όπου αυτός τελέσθηκε. Σε 

περίπτωση διαλυθέντος Πολιτικού Γάµου κατατίθεται η 

ληξιαρχική πράξη του Γάµου µε το αµετάκλητον της 

δικαστικής αποφάσεως που λύει τον γάµον αυτόν. Εκδίδεται 

από το Ληξιαρχείο του ∆ήµου. 

β)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. 



γ)Σε περίπτωση που ο ένας των Μςλλονύµφων κατοικεί σε 

άλλη Ενορία,το Πιστοποιητικό Αγαµίας θα εκδώσει ο 

Εφηµέριος της Ενορίας του.Αν η Ενορία ενός των 

Μελλονύµφων ανήκει σε άλλη Μητρόπολη από αυτή που θα 

τελεστεί ο Γάµος, το Πιστοποιητικό Αγαµίας θα πρέπει να 

θεωρείται πρώτα από τη Μητρόπολη αυτή και έπειτα να 

προσκοµίζεται στον Εφηµέριο ο οποίος θα τελέσει το Γάµο. 

6. Κατά παράδοση, ο Γάµος τελείται στην Ενορία της 

Νύφης.Εάν η Νύφη δεν επιθυµεί να τελεσθεί ο Γάµος της στην 

Ενορία της αλλά οπουδήποτε αλλού, εντός Αττικής, τότε 

υποχρεούται στην καταβολή χρηµατικού ποσού στην Ενορία 

της , για το δικαίωµα µεταβίβασης. 

7.Φάκελος αιτήσεως Αδείας Γάµου και δηλώσεις 

προσδιορισµού επωνύµων Τέκνων σχηµατίζεται από τον 
Εφηµέριο, ενώπιον του οποίου συµπληρώνονται και 

υπογράφονται τα σχετικά έγγραφα. 

8. Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός γάµος των µελλονύµφων 

µεταξύ τους, προσκοµίζεται και αντίγραφο Ληξιαρχικής 

Πράξεως Πολιτικού Γάµου. ∆εν απαιτείται νέα δηµοσίευση σε 

Εφηµερίδα, αλλά προσκοµίζεται φωτοαντίγραφο της πρώτης , 

εάν υπάρχει. 

9.Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται στο Γραφείο 

Γάµων της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας, το οποίο λειτουργεί 

∆ευτέρα – Παρασκευή ώρες Γραφείου 9.00-14.00. 

10.Τα ∆ικαιολογητικά εκδίδονται αυθηµερόν και η άδεια 

γάµου παραλαµβάνεται αµέσως από τους ενδιαφερόµενους 
και προσκοίζεται στον Εφηµέριο, για να καθοριστεί η ηµέρα 

και η ώρα τέλεσης του Μυστηρίου. 

11.Μετά το Γάµο, οι Νεόνυµφοι παραλαµβάνουν από τον 

Εφηµέριο: 

• ∆ήλωση Τελέσεως Γάµου, υπογεγραµµένη από τον 

Εφηµέριο, τους Νεονύµφους και τους 

Παρανύµφους(Κουµπάρους). 

• ∆ήλωση προσδιορισµού  επωνύµου  τέκνων. ∆ύο 

αντίτυπα, ένα για κάθε νεόνυµφο. 

12.Η ∆ήλωση τελέσεως Γάµου κατατίθεται στο 

Ληξιαρχείο του ∆ήµου, στα όρια του οποίου τελέσθηκε ο 

Γάµος, υποχρεωτικώς εντός 40 ηµερών, από την ηµέρα 

τελέσεως του Γάµου σε εκπρόθεσµη κατάθεση επιβάλλεται 

πρόστιµο).Η κατάθεση της ∆ήλωσης αυτής, γίνεται από ένα 

εκ των δύο νεονύµφων ή από εκπρόσωπό τους, ο οποίος 

φέρει µαζί του τις ταυτότητες και των δύο συζύγων. 

 



ΓΕΝΙΚΑ 

1.Οι Νυµφευόµενοι, κατά την «Καλή Ώρα» τελέσεως του 

Μυστηρίου, πρέπει να προσέρχονται εγκαίρως στο Ναό. 

Οποιαδήποτε καθυστέρηση, ιδίως της Νύφης, προκαλεί 

µεγάλη αναστάτωση στο Πρόγραµµα του Ναού. 

2.Πρώτοι οι Νυµφευόµενοι οφείλουν να ευλαβούνται την 

ιερότητα του Μυστηρίου και να υµµετέχουν ουσιαστικά στα 

λεγόµενα και τα τελούµενα. 

3.Συστήστε στον διακοσµητή και τους φωτογράφους να 

ενεργούν µε διακριτικότητα και σεβασµό προς το Μυστήριο. 

 

Β’ ΜΕΙΚΤΟΣ ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ 

ΕΛΛΗΝΩΝ   ΠΟΛΙΤΩΝ 
 

Σε περίπτωση Μεικτού Γάµου, µεταξύ Ελλήνων 
πολιτών, Ορθοδόξου και Ετεροδόξου (Ρωµαιοκαθολικού 

ή Προτεστάντη, µε Τριαδικό Βάπτισµα, βλ. Σηµ. 1), εκτός 

των ως άνω δικαιολογητικών (Ενότητα Α’ παρ1-12), από το 

Ετερόδοξο µέλος απαιτούνται επιπλέον τα εξής: 
1. Πιστοποιητικό Βαπτίσεως. Εκδίδεται από το Ναό όπου 

τελέστηκε το βάπτισµα. 

2.  Πιστοποιητικό Αγαµίας.Εκδίδεται από την ετερόδοξη 

Ενορία. 

3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1996 (που 

αντικατέστησε το Ν.105), ότι συµφωνεί τα τέκνα που θα 

προέλθουν από το γάµο, θα βαπτισθούν στην Ορθόδοξη 

Εκκλησία. 

Σηµ.1:∆ιότι υπάρχουν Προτεσταντικές παραχριστιανικές οµάδες, οι οποίες δεν 

έχουν τριαδικό βάπτισµα µεταξύ των οποίων είναι και οι εξής: Αγαπινισµός, 

Αδελφοί ελευθέρου Πνεύµατος, Αντβεντισταί της Εβδόµης Ηµέρας, Βοηµοί 

Αδελφοί, Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής, Καθαροί, Κουόκεροι, Μορµόνοι, 

Χριστάδελφοι, τα Παιδιά του Μω, Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, 

Αντιτριαδικές Πεντηκοστιανές Οµάδες(κοινωνία των Μαθητών του Χριστού), 

υπερκοινοτικές Πεντηκοστιανες Κινήσεις, Αγγλικανοι αποσχισθέντες από την 

επίσηµη Αγγλικανική Εκκλησία κ.λ.π. 

 

Γ’ ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ 
 

1. Σε περίπτωση Γάµου µεταξύ Ορθοδόξων(Έλληνα καο 

Αλλοδαπού), για το αλλοδαπό µέλος, επιπλέον των 

δικαιολογητικών που προβλέπονται για το Γάµο µεταξύ 



Ελλήνων Ορθοδόξων(βλ. Ενότητα Α’, παραγρ. 1-12) 

απαιτούνται και τα εξής: 

α) Πιστοποιητικό Βαπτίσεως από την Ενορία της 

Ορθοδόξου Εκκλησίας της χώρας του. 

β)Πιστοποιητικό Αγαµίας, από τον ∆ήµο της χώρας του 

και από την ίδια Ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της 

χώρας του. 

γ)Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το 

∆ήµο της περιοχής του, για λυθέντα προηγούµενο γάµο και 

το ∆ιαζύγιο. 

Σηµ.2 Τα ως άνω πιστοποιητικά (α-γ) θα πρέπει να είναι µεταφρασµένα στα 

Ελληνικά, από επίσηµη Ελληνική αρχή του Εσωτερικού( Μεταφραστικό 

Γραφείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος (οδ. Αρίωνος 10, 

Μοναστηράκι, ΑΘΗΝΑ) ή του Εξωτερικού (Ελληνικό Προξενείο της Χώρας 

προέλευσης). 

Για τα Εκκλησιαστικά πιστοποιητικά (α’ και β’) απαιτείται θεώρηση από το αρµόδιο 

Γραφείο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (οδ. Ιασίου 1, Ιερά Μονή 

Πετράκη, Αθήνα). 

δ) Άδεια παραµονής στην Ελλάδα, εφόσον το αλλοδαπόν 

µέλος δεν προέρχεται από Κράτος- Μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Σηµ.3Τα πιστοποιητικά Εξωτερικού, εκκλησιαστικά και πολιτικά του 

αλλοδαπού µέλους πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα Χάγης ή Apostil από την 

αρµόδια υπηρεσία της  Χώρας του. 

 

2. Σε περίπτωση Γάµου µεταξύ Ορθοδόξου Έλληνα και 
Αλλοδαπού Ετεροδόξου (Μεικτός Γάµος), από το 

Αλλοδαπό Ετερόδοξο µέλος εκτός των προβλεποµένων 

στην Ενότητα Β’, απαιτείται και θεώρηση του 

Εκκλησιαστικού πιστοποιητικού από την εν Ελλάδι 

εκκλησιαστική αρχή του ∆όγµατός του. 

Απαιτούνται επίσης τα γ’ και δ’ της παραγ.1 του παρόντος. 

 

∆’ ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ 
 

Σε περίπτωση Γάµου, Ορθοδόξου ή Μεικτού, µεταξύ 

Αλλοδαπών (λ.χ. ενός Αµερικανού και µιας K 

αναδής), εκτός κατοίκων Ευρωπαϊκής Ενώσεως, οι οποίοι 

δεν πρόκειται να παραµείνουν στην Ελλάδα, απαιτούνται τα 

εκκλησιαστικά και πολιτικά πιστοποιητικά της Ενότητας Γ’ 

και επιπλέον η απόδειξη νόµιµης εισόδου και παραµονής 

στην Ελλάδα(visa). 

 

 

 



                                    ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

    1.     Γάµοι δεν τελούνται: 

• Μ. Τεσσαρακοστή, από την Κυριακή της Τυρινής 

µέχρι τέλους. 

• Από 1-15  και 29 Αυγούστου. 

• Από 18-24 ∆εκεµβρίου. 

Γάµοι δεν τελούνται επίσης, τις ηµέρες των 

Χριστουγέννων, του Πάσχα, της Πεντηκοστής και 

των Θεοφανείων, λόγω του ότι τα εορταζόµενα τις 

ηµέρες αυτές από την Εκκλησία γεγονότα έχουν 

αποκλειστική προτεραιότητα στη ζωή των ορθοδόξων 

χριστιανών. 

Εξαίρεση γίνεται µόνο για σοβαρούς λόγους όπως λ.χ. 

απαγωγή, εγκυµοσύνη, αποδηµία, στράτευση, βαρεία 

νόσος συγγενών των Μελλονύµφων. 

2.Γάµος µεταξύ Ορθοδόξων και Αλλοθρήσκων 

(Εβραίων, Μουσουλµάνων κ.λ.π.) δεν ιερουργείται, 
εκτός εάν το αλλόθρησκον µέλος δεχθεί να βαπτιστεί 

και να γίνει Ορθόδοξος. 

3. Γάµος µε ετεροδόξους που δεν έχουν Τριαδικό 

Βάπτισµα (βλ. Σηµ.1) δεν ιερουργείται,εκτός εάν το 

ετερόδοξον µέλος δεχθεί να βαπτισθεί και να γίνει 

Ορθόδοξος. 

                                               

                                                                                                  

 
 

 



 


