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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΓΑΜΟΥ 
 

1. Πιστοποητικά αγαμίας από την Ενορία της κατοικίας σας. Θα 
χρειασθεί να εχετε μαζί σας δύο υπεύθυνες δηλώσεις και δύο μάρτυρες 
με τους οποιους δεν πρέπει να έχετε συγγένεια.  
 

2. Στην περίπτωση που η Ενορία σας βρίσκεται εκτός των ορίων της 
Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού θα 
επικυρώνεται το πιστοποητικό από την Ιερά Μητρόπολη που ανήκει ο 
Ναός σας. 

 

3. Δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα την οποία θα φέρετε ολόκληρη. 
(Εάν έχει προηγηθεί μεταξύ σας πολιτικός Γάμος δεν χρειάζεται 
Δημοσίευση). 

 

4. Ένα παράβολο χαρτοσήμου των 15 ευρώ από οποιαδήποτε Εφορία. 
 

5. Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., αριθμός δημοτολογίου και των δύο μελονύμφων. 
 

6. Πιστοποιητικά Βαπτίσεως ή Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως, όπου θα 
φαίνεται ότι είστε Βαπτισμένοι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. 

 
Όταν αυτά συγκεντρωθούν,  θα επικοινωνήσετε αποκλειστικά με τον 
Ἐφημέριο Ιερέα στο 210-2850060  για να σας πούμε πότε θα έλθετε στο 
Γραφείο του Ναού μας για τα περαιτέρω. 

 
Η ώρα η καλή και ευλογημένη! 
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