
 
                  Ἀριθμ. Πρωτ. 4 

Χαλκίδα 3 Ἰανουαρίου 2006 
 

 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30η 

 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ   

 
Πρός  
Τούς Εὐλαβεστάτους Ἐφημερίους 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων   
Ἕδρας των 
 
Θέμα: Περί ἐκδόσεως Πιστοποιητικῶν Ἀγαμίας καί Ἀδειῶν Γάμου. 
 
 
Ἀγαπητοί Πατέρες,  
 
 Ἐπικοινωνῶ μαζί σας ἀφ’ ἑνός νά σᾶς ὑπενθυμίσω καί ἀφ’ ἑτέρου νά σᾶς ἐπιστήσω τήν 
προσοχή στήν ὀρθή συμπλήρωση τῶν δικαιολογητικῶν γιά τήν ἔκδοση πιστοποιητικῶν 
ἐλευθερογαμίας καί ἀδειῶν γάμου, οὕτως ὥστε καί ἐσεῖς νά διασφαλίζεσθε ἀλλά καί ἡ λειτουργία 
τοῦ Γραφείου Γάμων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας νά εἶναι εὔρυθμη.  

Γιά τό λόγο αὐτό καί σᾶς ἀποστέλλω ἀναλυτικά τί ἀκριβῶς ἀπαιτεῖται σέ κάθε περίπτωση 
:  

Α) Στήν ἔκδοση Πιστοποιητικοῦ Ἀγαμίας γιά τέλεση γάμου  
ἐντός τῆς Ἱ. Μητροπόλεως  

1) Ἡ προσέλευση τοῦ(-ῆς) ἐνδιαφερομένου(-ης) μέ τό ἀστυνομικό δελτίο  ταυτότητος ἤ ἐλλείψει 
τούτου, μέ ἄλλο ἐπίσημο ἔγγραφο (διαβατήριο, κ.λ.π.). 
2) Τό πιστοποιητικό ἀγαμίας, συμπληρωμένο ἀπό τόν ἐφημέριο, στήν ἐνορία τοῦ ὁποίου καί 
ἀνήκει ὁ(ἡ) μέλλων(-ουσα) νά ἔλθει σέ γάμο, καθώς καί κληρικόσημο τῶν 0,50 €, τό ὁποῖο θά 
ἔχει ἐπικολλήσει ὁ ἴδιος ὁ ἐφημέριος ἐπάνω στήν αἴτησή του. 
Ὅταν ὁ ἐφημέριος δέν γνωρίζει καλῶς τόν(τήν) ἐνδιαφερόμενο(-η), ἐκδίδει πιστοποιητικό 
ἀγαμίας τύπου Β΄, ἀφοῦ προηγουμένως προσέλθουν καί δύο μάρτυρες μέ τά Ἀστυνομικά Δελτία 
Ταυτότητάς τους, οἱ ὁποῖοι δέν θά ἔχουν συγγένεια Α’ βαθμοῦ μέ τόν(τήν) ἐνδιαφερόμενο(-η) 
οὔτε καί μεταξύ τους καί οἱ ὁποῖοι θά ὑπογράψουν ἐπάνω στο ίδιο το πιστοποιητικό καί ἐνώπιον 
τοῦ Ἱερέως (ὄχι κατ’ ἰδίαν) μαρτυρώντας γιά τήν ἀγαμία τοῦ(τῆς) ἐνδιαφερομένου(-ης). 
3) Ὑπεύθυνη δήλωση τοῦ Ν.1599/86,  ὅπου θά ἀναγράφεται ὁ βαθμός τοῦ ἐπικείμενου γάμου, 
ὅτι δέν ὑφίσταται συγγένεια μεταξύ των(μόνο στήν δήλωση τῆς μέλλουσας νύφης), ὅτι δέν ἔχει ἤ 
ἔχει τελέσει προηγουμένως ἄλλον θρησκευτικό ἤ πολιτικό γάμο καί ὅτι διαμένει ἐντός τῶν ὁρίων 
τῆς ἐνορίας( ἀναγραφή διευθύνσεως). 



4) Στή περίπτωση τελέσεως δευτέρου ἤ τρίτου γάμου συνυποβάλλεται καί τό Διαζευκτήριο ἀπό 
τό πρῶτο ἤ τό δεύτερο γάμο ἀντίστοιχα. 
Ἐάν προσκομίζεται πιστοποιητικό ἄλλης Ἱερᾶς Μητροπόλεως στό ὁποῖο ἀναγράφεται ὅτι τό 
διαζευκτήριο κρατήθηκε ἀπό τήν ἄλλη Ἱερά Μητρόπολη καί φαίνεται ὁ βαθμός τοῦ νέου γάμου, 
τότε τό διαζευκτήριο δέν εἶναι ἀπαραίτητο. 
 

Β) Στήν ἔκδοση Πιστοποιητικοῦ Ἀγαμίας γιά τέλεση γάμου  
ἐκτός τῆς Ἱ. Μητροπόλεως 

1) Ἡ προσέλευση τοῦ(τῆς) ἐνδιαφερομένου(-ης) μέ τήν ἀστυνομική ταυτότητα ἤ ἐλλείψει 
τούτου, μέ ἄλλο ἐπίσημο ἔγγραφο (διαβατήριο, κ.λ.π.). 
2) Ἡ εἰδική αἴτηση τοῦ ἐφημερίου πρός τήν Ἱερά Μητρόπολη (γιά τίς Ἀρχιερατικές Περιφέρειες 
Χαλκίδος, Μεσσαπίων καί Διρφύων) ἤ πρός τούς κατά τόπους Ἀρχιερατικούς Ἐπιτρόπους (γιά 
τίς ὑπόλοιπες Ἀρχιερατικές Περιφέρειες), στήν ὁποία θά ἀναγράφονται, ἐκτός τῶν στοιχείων 
τοῦ(τῆς) ἐνδιαφερομένου(-ης), ἡ Ἱερά Μητρόπολη καί ὁ Ἱερός Ναός ὅπου θά γίνει ὁ γάμος.  
Ἐπιπλέον, ὅταν πρόκειται νά ἐκδοθεῖ πιστοποιητικό ἀγαμίας γιά τή μέλλουσα νύφη, τότε ὁ 
ἐφημέριος ἀναγράφει στήν αἴτησή του καί τό ὅτι δέν ὑφίσταται καμία συγγένεια μέ τόν μέλλοντα 
σύζυγο.  
Καί ἐδῶ πάλι, ὅταν ὁ ἐφημέριος δέν γνωρίζει καλῶς τόν(τήν) ἐνδιαφερόμενο(-η), χρειάζεται νά 
προσέλθουν δύο μάρτυρες οἱ ὁποίοι μέ ὑπεύθυνη δήλωση τοῦ Ν. 1599/86 θά μαρτυρήσουν γιά 
τήν ἀγαμία   τοῦ(τῆς) ἐνδιαφερομένου(-ης).  
3)  Κληρικόσημο τῶν 0,50 € , τό ὁποῖο θά ἔχει ἐπικολλήσει ὁ ἴδιος ὁ ἐφημέριος ἐπάνω στήν 
αἴτησή του. 
4) Ὑπεύθυνη δήλωση τοῦ Ν.1599/86, ὅπου θά ἀναγράφεται ὁ βαθμός τοῦ ἐπικείμενου γάμου, 
ὅτι δέν ὑφίσταται συγγένεια μεταξύ των(μόνο στήν δήλωση τῆς μέλλουσας νύφης), ὅτι δέν ἔχει 
τελέσει ἤ ἔχει τελέσει προηγουμένως ἄλλον θρησκευτικό ἤ πολιτικό γάμο καί ὅτι διαμένει ἐντός 
τῶν ὁρίων τῆς ἐνορίας( ἀναγραφή διευθύνσεως).  
5) Στή περίπτωση τελέσεως δευτέρου ἤ τρίτου γάμου συνυποβάλλεται καί τό Διαζευκτήριο ἀπό 
τό πρῶτο ἤ τό δεύτερο γάμο ἀντίστοιχα. 

 
Γ) Γιά τήν ἔκδοση  Ἀδείας Γάμου   

Ὁ ἐφημέριος, στόν Ἱ. Ναό τοῦ ὁποίου θά τελεσθεῖ ὁ γάμος, θά πρέπει νά προσκομίσει τά 
κάτωθι :  
1) Τήν αἴτηση πρός τήν Ἱερά Μητρόπολη «περί ἐκδόσεως ἀδείας γάμου», στήν ὁποία  θά 
ἀναγράφονται : ἡμερομηνία ὑποβολῆς αἰτήσεως, ἀριθμός πρωτοκόλλου καθώς καί ὄνομα, 
ἐπίθετο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, γένος, τόπος γεννήσεως, ἠλικία, βαθμός γάμου, τόπος διαμονῆς, 
ἐπάγγελμα, ὑπηκοότητα, θρήσκευμα καί τῶν δύο μελλονύμφων.   
2) Τά πιστοποιητικά ἀγαμίας καί τῶν δύο μελλονύμφων.  
3) Τή Πράξη Προσδιορισμοῦ Ἐπωνύμου τῶν Τέκνων τῶν μελλονύμφων. 
4) Τίς ὑπεύθυνες δηλώσεις τοῦ Ν. 15599/86 τῶν μελλονύμφων (βλ. ἀνωτέρω). 
5) Παράβολο χαρτοσήμου των 15 €( ὄχι παράβολο δημοσίου). 
6) Κληρικόσημο τῶν 0,50 €, τό  ὁποῖο θά ἔχει ἐπικολλήσει ὁ ἴδιος ὁ ἐφημέριος ἐπάνω στήν 
αἴτηση «περί ἐκδόσεως ἀδείας γάμου». 
 
● Ὅταν ὁ ἕνας ἐκ τῶν δύο μελλονύμφων προέρχεται ἀπό ἄλλη ἐνορία, τότε προσκομίζει 
πιστοποιητικό ἀγαμίας ἀπό τήν ἐνορία του. 



● Ὅταν καί οἱ δύο μελλόνυμφοι προέρχονται ἀπό ἐνορίες διαφορετικές πρός αὐτήν πού θά 
τελεσθεῖ ὁ γάμος, τότε προσκομίζουν ὁ καθένας πιστοποιητικά ἀγαμίας ἀπό τίς ἐνορίες τους. 
● Ὁ ἐφημέριος θά πρέπει νά διερευνᾶ ἄν ὁ(ἡ) παράνυμφος ἔχει τελέσει μόνο πολιτικό γάμο. 

 
Δ) ΕΙΔΙΚΕΣ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

1) Γάμος Ὀρθοδόξου μεθ’ ἑτεροδόξου 
Γιά τήν τέλεση γάμου ὀρθοδόξου μέ ἑτερόδοξο(-η) ὁφείλει τό ἑτερόδοξο μέλος νά 

προσκομίσει :  
α) Πιστοποιητικά τῆς ἁρμόδιας ἐκκλησιαστικῆς ἤ καί πολιτικῆς ἀρχῆς ἀπό τά ὁποῖα νά φαίνεται 
τό δόγμα στό ὁποῖο ἀνήκει καί ἡ ἀγαμία του. Τά πιστοποιητικά πρέπει νά εἶναι μεταφρασμένα 
στήν ἑλληνική γλῶσσα ἀπό τό προξενεῖο ἤ ἀπό ἐπίσημο μεταφραστικό γραφεῖο. 
β) Τή Δήλωση βαπτίσεώς του ( ἐπισήμως μεταφρασμένη στήν ἑλληνική), προκειμένου νά 
διαπιστωθεῖ ἐάν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ἀποδέχεται ἤ ὄχι τό βάπτισμά του. Ἐάν τό 
ἀποδέχεται τότε τελεῖται ὁ γάμος, ἐάν ὅμως ὄχι, τότε πρέπει νά προηγηθεῖ κατήχηση καί βάπτισμα 
καί στή συνέχεια νά τελεσθεῖ ὁ γάμος. 
γ) Δήλωση τοῦ Ν. 15599/86 ἐνώπιον τοῦ ἐφημερίου ὅτι τά τέκνα πού θά γεννηθοῦν ἀπό τό γάμο 
του(-ης) μετά τῆς(τοῦ) ὀρθοδόξου θά βαπτισθοῦν καί θά ἀνατραφοῦν κατά τό ὀρθόδοξο δόγμα. 
2) Προηγηθείς πολιτικός γάμος 
Ἐάν οἱ μελλόνυμφοι ἔχουν τελέσει προγενεστέρως μεταξύ των πολιτικό γάμο ἀπαιτεῖται ἡ 
ληξιαρχική πράξη τοῦ τελεσθέντος πολιτικοῦ γάμου. 
3) Προηγηθείς διαλυμένος πολιτικός γάμος 
Ἐάν ὁ ἕνας ἀπό τούς μελλονύμφους ἔχει τελέσει πολιτικό γάμο, ὁ ὁποῖος ἔχει λυθεῖ καί σκοπεύει 
νά νυμφευθεῖ μέ ἄλλο πρόσωπο, ἀπαιτεῖται τό διαζευκτήριο τοῦ τελεσθέντος πολιτικοῦ γάμου. Οἱ 
πολιτικοί γάμοι προσμετρῶνται  στή διαδοχική πολυγαμία. Δηλαδή, ἐάν ὁ μελλόνυμφος τέλεσε 
πολιτικό γάμο ὁ ὁποῖος λύθηκε, τότε ὁ θρησκευτικός γάμος του θά ἀριθμηθεῖ ὡς δεύτερος μέ τή 
διευκρίνιση ὅτι ὁ προηγούμενος γάμος ἦταν πολιτικός. Φυσικά θά ἱερολογηθεῖ ὡς πρῶτος. Στή 
περίπτωση πού τέλεσε τρεῖς πολιτικούς γάμους ὁ ἐνδιαφερόμενος γιά τήν ἀπόκτηση τῆς ἄδειας 
γάμου πρέπει νά ἀπευθύνεται διά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στήν Ἱερά Σύνοδο.  
4) Γάμος ἐκ χηρείας 
 Στή περίπτωση χηρείας τοῦ ἑνός ἐκ τῶν δύο ἤ καί τῶν δύο μελλονύμφων, προκειμένου νά 
συνάψουν δεύτερο ἤ τρίτο γάμο, ἐπισυνάπτεται: α) ἡ ληξιαρχική πράξη θανάτου καί β) ἡ 
ληξιαρχική πράξη γάμου ἤ πιστοποιητικό γάμου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως βάσει τοῦ ὁποίου ὁ 
ἐφημέριος θά ἀριθμήσει τό νέο γάμο. 
Ἡ προσκόμιση τῶν παραπάνω δικαιολογητικῶν δέν εἶναι ἀπαραίτητη ὅταν προσκομίζεται 
πιστοποιητικό ἄλλης Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀπό τό ὁποῖο προκύπτει ὅτι ὁ(ἡ) μελλόνυμφος ἔρχεται 
σέ δεύτερο ἤ τρίτο γάμο λόγω χηρείας. 
5) Γάμος ἀνασυσταθείς 
Ὅταν δύο σύζυγοι, ἔχοντας διαζευχθεῖ μεταξύ των, θελήσουν νά ἐπανασυνδεθοῦν, τότε δέν 
τελεῖται νέος γάμος ἀλλά μόνον ἡ εἰδική Ἱερά Ἀκολουθία «ἐπί ἀνασυστάσει γάμου 
διαζευχθέντων». Στή περίπτωση αὐτή ἀπαιτεῖται : α)Αἴτηση τοῦ ἐφημερίου περί «ἐκδόσεως 
ἀδείας ἀνασυστάσεως γάμου», β) Αἴτηση τῶν δύο συζύγων πρός τήν Ἱερά Μητρόπολη -διά τοῦ 
ἐφημερίου- γιά ἀνασύσταση τοῦ γάμου των, γ) Ἡ - μέσω τοῦ ἐφημερίου- κατάθεση τῶν 
διαζευκτηρίων τους στήν Ἱερά Μητρόπολη. 
6) Γάμοι ἀλλοδαπῶν 
Ὁ ἀλλοδαπός πού πρόκειται νά τελέσει γάμο ἐντός τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικράτειας θά πρέπει νά 
προσκομίσει:  1) Πιστοποιητικά τῆς ἁρμόδιας ἐκκλησιαστικῆς ἤ καί πολιτικῆς ἀρχῆς ἀπό τά 



ὁποῖα νά φαίνεται τό δόγμα στό ὁποῖο ἀνήκει καί ἡ ἀγαμία του. Τά πιστοποιητικά πρέπει νά εἶναι 
μεταφρασμένα στήν ἑλληνική γλῶσσα ἀπό τό προξενεῖο ἤ ἀπό ἐπίσημο μεταφραστικό γραφεῖο. 
Ἐάν ὁ ἐνδιαφερόμενος δέν ἔχει βαπτισθεῖ κατά τό Ὀρθόδοξο δόγμα, τότε πρέπει νά προηγηθεῖ 
κατήχηση καί βάπτισμα καί στή συνέχεια νά τελεσθεῖ ὁ γάμος. 2) Τήν ἄδεια παραμονῆς του στήν 
Ἑλλάδα. 
7) Ἠλικία μελλονύμφων 
Σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 1350 τοῦ Α.Κ. οἱ μελλόνυμφοι πρέπει νά ἔχουν συμπληρωμένο τό 18ο ἔτος 
τῆς ἡλικίας τους. Σέ ἀντίθετη περίπτωση ἀπαιτεῖται ἡ ἔγγραφη συγκατάθεση καί τῶν δύο γονέων 
τοῦ(τῆς) ἀνηλίκου, ἡ ὁποία καί θά κατατεθεῖ στήν Ἱερά Μητρόπολη γιά νά δοθεῖ ἡ - κατόπιν 
αἰτήσεώς των - ἔγκριση τῆς Ἱεράς Συνόδου  τῆς τελέσεως τοῦ γάμου.  

* * * * 
Ἀφοῦ συγκεντρώσετε μετά προσοχῆς ὅλα τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά καί τά 

καταθέσετε στό Γραφεῖο Γάμων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (γιά τίς Ἀρχιερατικές Περιφέρειες 
Χαλκίδος, Μεσσαπίων καί Διρφύων) ἤ στούς κατά τόπους Ἀρχιερατικούς Ἐπιτρόπους (γιά τίς 
ὑπόλοιπες Ἀρχιερατικές Περιφέρειες) θά λαμβάνετε τό Σημείωμα πρός τέλεσιν Γάμου, ἀπό τό 
ὁποῖο θά κόβετε  τό ἀπόκομμα πού ὑπάρχει στό κάτω μέρος τοῦ ἐντύπου, θά τό συμπληρώνετε, θά 
τό ὑπογράφετε καί σφραγίζετε καί, μετά τή τέλεση τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου, θά τό ἀποστέλλετε 
ΑΜΕΣΩΣ στήν Ἱερά Μητρόπολη καί ὄχι μέ καθυστέρηση, ὅπως συνέβαινε ἕως τώρα.  

Γιά κάθε διευκρίνιση ἤ πληροφορία μπορεῖτε νά ἀπευθύνεσθε στόν Διευθυντή τοῦ 
Γραφείου Γάμων Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. Νικηφόρο Εὐσταθίου (τηλ. 22210-25078 & 22210-
63030) ἤ στόν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρ. Εὐάγγελο Μαχαίρα (τηλ. 22210-25078). 

Μέ τήν πεποίθηση τῆς ἀκριβοῦς τηρήσεως ὅλων τῶν παραπάνω διατελῶ,  
 

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 
 


