
 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ 

1. Πιστοποιητικό αγαμίας (εκδίδεται από την ενορία όπου ανήκει ο 

καθένας σας)   

2. Αναγγελία του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα της Ελλάδας. 

(Απαραίτητη η προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας. ) * 

3. Παράβολο χαρτοσήμου 30€ (από δημόσιο ταμείο ή εφορία). *  

4. Πιστοποιητικό γέννησης και των δύο.   

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και των δύο.   

6. Εάν είστε ήδη παντρεμένοι με πολιτικό γάμο χρειάζεται το έγγραφο 

πιστοποίησης του πολιτικού γάμου.   

7. Εάν είστε ανύπαντροι θα χρειαστούν δύο υπεύθυνες δηλώσεις που να το 

επιβεβαιώνουν.   

8. Σε περίπτωση διαζυγίου, χρειάζεται το διαζευκτήριο.   

9. Φωτοτυπία τις ταυτότητες σας.   

10. ΑΦΜ κ ΑΜΚΑ (όχι σε επίσημα έγγραφα)   

  

Για την τέλεση ορθόδοξου γάμου θα πρέπει ο ένας από τους δύο συζύγους να είναι 

βαπτισμένος χριστιανός ορθόδοξος.  

*τις συγκεκριμένες υπηρεσίες μπορούμε να τις διεκπεραιώσουμε εμείς για εσάς και να 

σας ενημερώσουμε για το αντίστοιχο κόστος   

 

ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟ 

 

Εάν κάποιος από τους συζύγους είναι καθολικός ή άλλης θρησκείας:  

1. θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό βαπτίσεως   

2. βεβαίωση αγαμίας από την εκκλησία του δόγματος του ή την 

αντίστοιχη αρχή του τόπου του.   

  



 

 

Για τους αλλοδαπούς συζύγους θα πρέπει όλα τα παραπάνω έγγραφα να είναι 

επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά και να φέρουν τα αντίστοιχα APOSTILLES.   

ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ 

Για την τέλεση θρησκευτικού ορθόδοξου γάμου ο κουμπάρος  θα πρέπει να είναι 

βαπτισμένος χριστιανός ορθόδοξος. Εάν είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να φέρει αντίστοιχο 

έγγραφο που να πιστοποιεί ότι είναι βαπτισμένος χριστιανός ορθόδοξος.   

 

Στην Αρχιεπισκοπή, για την έκδοση της άδειας γάμου θα πληρώσετε 50€ και 200€ 

για την εκκλησία.    

Σας παρακαλούμε, μόλις συλλέξετε όλα τα έγγραφα να μας τα στείλετε σε 

αντίγραφο για να τα ελέγξουμε με την αρχιεπισκοπή Μήλου.   

 

Απαγορευμένες ημερομηνίες τέλεσης θρησκευτικού γάμου: 

• Την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της Μεγάλης Εβδομάδος. 

• Η 5η και 6η Ιανουαρίου, παραμονή και εορτή των Θεοφανείων. 

• Η περίοδος της νηστείας του 15Αυγουστου. 

• Η 28η και 29η Αυγούστου – παραμονή και ανήμερα της εορτής του Τιμίου 

Προδρόμου. 

• Η 13η και 14η Σεπτεμβρίου – παραμονή και ανήμερα της εορτής της Παγκοσμίου 

Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού – 

• Το διάστημα από 17ης έως 25ης Δεκεμβρίου. 

Επίσης, καλό είναι να αποφεύγεται η τέλεση Γάμου την παραμονή και ανήμερα της 

πανηγύρεως του Ιερού Ναού. 

 

Τα απαραίτητα σκεύη για το μυστήριο του γάμου είναι: 

1. Οι βέρες 

2. Τα στέφανα 

3. 2 λαμπάδες 

4. Το δισκοπότηρο (ένας επάργυρος δίσκος με ρύζι και κουφέτα, ένα ποτήρι του 

κρασιού και μία κανάτα με μαυροδάφνη) 

 


