ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ)
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ
Κωλύεται ο Γάμος Ορθοδόξου Χριστιανού με Αλλόθρησκο (Μουσουλμάνοι- Βουδιστές - Ινδουιστές κ.α).
Επιτρέπεται κατ’ οικονομία η τέλεση γάμου (λεγόμενος μικτός γάμος)
με ετεροδόξους χριστιανούς (Ρωμαιοκαθολικοί - Προτεστάντες - Μονοφυσίτες), υπό καθορισμένες προϋποθέσεις π.χ. να έχουν λάβει βάπτισμα
στο όνομα της Αγίας Τριάδος - να βαπτίσουν τα τέκνα τους κατά το Ορθόδοξο Δόγμα κ.α.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΑΜΟΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΠΛΑΓΙΟΥ ΑΓΧΙΣΤΕΙΑ
Ο πρώην σύζυγος δεν δύναται να συνάψει γάμον μετά του αδελφού,
θείου ή ανεψιού του τέως συζύγου, ούτε με τον ανδράδελφο η ανδραδέλφη (κουνιάδο ή κουνιάδα).

ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ή ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΓΧΙΣΤΕΙΑ
Κωλύεται ο γάμος συγγενών εξ’ αίματος, μέχρι και του δευτέρου βαθμού, του ενός των συζύγων μετά συγγενούς εξ’ αίματος μέχρι και του
δευτέρου βαθμού του ετέρου συζύγου. Συνεπώς δεν δύναται να συναφθεί γάμος μεταξύ γονέως ή παππού, τέκνου ή εγγονού και αδελφού ενός
εκάστου των συζύγων μετά των αυτών συγγενών του ετέρου συζύγου,
του κωλύματος υφισταμένου και μετά την λύση η ακύρωση του γάμου.

Κωλύεται η σύναψη ετέρου γάμου πριν να λυθεί αμετάκλητα ή να ακυρωθεί οποιοσδήποτε υφιστάμενος τύπος γάμου. Κωλύεται ο τέταρτος
γάμος, (προϋπάρξαντος τρίτου εγκύρου). Το κώλυμα αυτό υφίσταται για
την τέλεση θρησκευτικού γάμου και όχι πολιτικού.

ΥΙΟΘΕΣΙΑ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ

Συγγένεια εξ’ αίματος λέμε τη σχέση εκείνη η οποία προκύπτει από τη
γέννηση. Σ’ αυτή δύο πρόσωπα συνδέονται μεταξύ τους, είτε γιατί ο ένας
προέρχεται από τον άλλο, είτε γιατί έχουν τον ίδιο πρόγονο.
Η συγγένεια εξ αίματος λογίζεται ή «κατ’ ευθεία γραμμή», δηλαδή προπάππους, παππούς, πατέρας, γιός, εγγονός, ή «κατά πλαγία γραμμή», δηλαδή αδελφός, θείος, εξάδελφος πρώτος, κ.ο.κ. Οι κατ’ ευθεία γραμμή
συγγενείς διακρίνονται σε «ανιόντες» (πατέρας, παππούς, προπάππος
κτλ.) και σε «κατιόντες» (γιός, εγγονός, δισέγγονος κτλ.).
Κωλύεται ο γάμος μετά συγγενών εξ’ αίματος, κατ’ ευθεία μεν γραμμή
απεριορίστως και με τους ανιόντες και με κατιόντες συγγενείς.
Εκ πλαγίου δε μέχρι και του τετάρτου βαθμού (Α΄ ξαδέλφια - άρθ. 1356
Αστ. Κώδικα). Τα παιδιά των πρώτων εξαδέλφων παντρεύονται. Επίσης
λ.χ. η κόρη του πρώτου εξαδέλφου δύναται να νυμφευθεί με τον πρώτο
εξάδελφο του πατέρα της.
Δύο αδέλφια μπορούν να νυμφευθούν δύο πρώτα ξαδέλφια.

Η πνευματική συγγένεια δημιουργείται με την τέλεση του Ιερού Μυστηρίου του Βαπτίσματος. Έτσι κωλύεται ο γάμος του/της αναδόχου μετά του/της αναδεκτού, του πατρός ή της μητρός αυτού και τανάπαλιν.
Το κώλυμα τούτο αναφέρει ο ΝΓ΄ (53ος) Κανών της Πενθέκτης εν Τρούλλω Οικουμενικής Συνόδου, και η απαγόρευση συνάψεως γάμου μεταξύ
πνευματικών συγγενών επεκτείνεται μέχρι και του δευτέρου βαθμού,
δηλαδή μέχρι του πατέρα ή της μητέρας του ή της αναδέκτου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν λογίζονται πνευματικοί αδελφοί κατά το νόημα του κανόνος εκείνοι που έχουν κοινό ανάδοχο.

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΕΞ ΑΓΧΙΣΤΕΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ «Ο γάμος στην Ορθόδοξη Εκκλησία» Πρακτικά Δ΄ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Αθήνα 2004.
πρωτοπρεσβυτέρου Ματζουνέα Ευαγγέλου† «Το δίκαιο του γάμου» Αθήνα
1988.
Μπούμη Παναγιώτου «Ο κανονικός γάμος» (Θέσεις και προϋποθέσεις) ΟΕΔΒ
Αθήνα 1991 σελ. 100-114.

Αγχιστεία ονομάζεται η συγγενική σχέση μεταξύ δύο οικογενειών η οποία προκύπτει από ένα γάμο. Και επειδή ο άνδρας και η γυναίκα που
σύναψαν το γάμο θεωρούνται σαν ένα και το αυτό σώμα γι’ αυτό οι γονείς ή τα παιδιά ή και τα αδέλφια του ενός θεωρούνται και ως γονείς ή
παιδιά ή αδέλφια και του άλλου κ.ο.κ.
Κωλύεται ο γάμος μετά συγγενών εξ’ αγχιστείας κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε μέχρι και του τρίτου βαθμού. π.χ. κωλύεται ο γάμος πατρός και υιού με μητέρα και θυγατέρα (α’ βαθμός
κατ’ ευθεία γραμμή αγχιστείας), παππού και εγγονής με μάμμη και εγγονή (β΄ βαθμός).
Εξαιρετικά όμως απαγορεύεται μέχρι και τον τέταρτο βαθμό, όπως στην
περίπτωση κατά την οποία επιθυμούν δύο αδελφοί να παντρευτούν δύο
αδερφές (νδ΄ Κανών της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου). Η συγγένεια
εξ αγχιστείας υφίσταται και μετά την διάλυση του γάμου.
Συγγένεια επίσης, όσον αφορά στα κωλύματα του γάμου, υφίσταται
και μεταξύ τέκνου γεννημένου εκτός γάμου των γονέων του (εξώγαμου) ή
των κατιόντων αυτού και του εξ αναγνωρίσεως πατρός του ή των εξ αίματος συγγενών αυτού. Επίσης το μη αναγνωρισμένο τέκνο, επέχει θέση
γνησίου απέναντι της μητέρας του και των προς την μητέρα συγγενών.
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Κωλύεται ο γάμος εκείνου που υιοθέτησε ή των κατιόντων συγγενών του
και εκείνου που υιοθετήθηκε. Το κώλυμα υφίσταται και μετά την λύση
της υιοθεσίας (άρθ. 1360 Αστ. Κώδικα).

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ)

Διεύθυνση: Πελοπίδα 205 & Πεισιστράτου 24 τ.κ 12137
Τηλ.: 2105713578 - Fax.:2105781204
Web site: www.tropaioforos.gr - e-mail: tropaioforos2011@yahoo.gr
Facebook: Άγιος Γεώργιος Νέας Ζωής
Ώρες γραφείου Ιερού Ναού:
Δευτέρα-Παρασκευή 9.30π.μ - 12.00μ.μ - 6.00μ.μ - 7.00μ.μ

ΚΟΥΡΑ ή ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ
Απαγορεύεται ο θρησκευτικός γάμος κληρικού παντός βαθμού ή κεκαρμένου μοναχού/μοναχής της Ορθοδόξου Εκκλησίας. (Εγκύκλιος
2320/19-5-1982 Ι.Σ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΑΓΑΜΙΑΣ
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Το Πιστοποιητικό Αγαμίας και η συνημμένη υπεύθυνη δήλωση εκδίδονται ξεχωριστά για καθέναν από τους δύο μελλονύμφους. Είναι το
πρώτο βήμα για να προχωρήσετε στην έκδοση αδείας γάμου. Αποδεικνύει, ότι ο μελλόνυμφος/η είναι άγαμος/η καθώς και ότι δεν έχει καμία
συγγένεια με τον μέλλοντα/ουσα σύζυγο. Εκδίδεται από την Ενορία όπου
διαμένει τα τελευταία 3 χρόνια. Εάν ο/η μελλόνυμφος δεν γεννήθηκε
στην Αθήνα και διαμένει στην Ενορία για διάστημα κάτω των 3 ετών θα
προσκομίζει Πιστοποιητικό Αγαμίας από την Ενορία της καταγωγής του/
της.
Το άσχετο της συγγενείας των μελλονύμφων πιστοποιεί ο εφημέριος,
στηριζόμενος στην ενυπόγραφη δήλωση δύο μαρτύρων (ενήλικα πρόσωπα, συγγενείς ή οικογενειακοί φίλοι), οι οποίοι υπογράφουν ενώπιόν του
το εκδιδόμενο Πιστοποιητικό Αγαμίας.

Το πιστοποιητικό αγαμίας εκδίδεται ΜΟΝΟ
παρουσία του ενδιαφερόμενου/ης, ο οποίος/ή -α
προσέρχεται στο γραφείο του Ιερού Ναού
με την αστυνομική του/της ταυτότητα.
Δεν χορηγείται πιστοποιητικό αγαμίας με εξουσιοδότηση.
Για την έκδοση του
πιστοποιητικού αγαμίας απαιτείται:
1) Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως (πρόσφατο, να έχει εκδοθεί σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 3 μηνών) από τον Δήμο,
όπου είναι εγγεγραμμένος/η.

2) Δύο μάρτυρες με τις αστυνομικές τους ταυτότητες οι οποίοι θα βεβαιώσουν το άγαμο ή τον βαθμό γάμου του αιτούντος/σης.
3) Βεβαίωση Βαπτίσεως. Το παραπάνω δικαιολογητικό εκδίδεται μόνο
από τον Ιερό Ναό στον οποίο έχει τελεσθεί το μυστήριο της Βαπτίσεως
σας και όχι από Κ.Ε.Π, Ληξιαρχεία Δήμων κ.α. Εάν η Βάπτιση έχει τελεσθεί σε Ναό εκτός της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου, η βεβαίωση θα
πρέπει να φέρει την θεώρηση της οικείας Ι. Μητροπόλεως και αυτό προκειμένου να αποφευχθεί η περίπτωση κάποιος να έχει βαπτιστεί σε Παλαιοημερολογητικές Παρατάξεις. Σε περίπτωση που προσκομισθεί Βεβαίωση/Πιστοποιητικό Βαπτίσεως Ορθοδόξου Εκκλησίας του εξωτερικού,
αυτό πρέπει να φέρει θεώρηση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4) Η υπεύθυνη δήλωση (αρ. 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) συμπληρώνεται από
τον Ιερέα και δεν χρειάζεται να την προσκομίσει ο/η ενδιαφερόμενος/η.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Καλό θα είναι να έχει υπάρξει προσυνεννόηση με τον
Εφημέριο ώστε να μην είναι απασχολημένος προκειμένου να εξυπηρετηθείτε άμεσα.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ:
Προσκομίζεται Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξεως Πολιτικού Γάμου εάν
έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος μεταξύ των μελλονύμφων.

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ:

ΑΝΗΛΙΚΟΙ:

ΠΡΟΣΟΧΗ:

β) Σε περίπτωση λυθέντος πολιτικού γάμου, για την τέλεση θρησκευτικού

Για την έκδοση Πιστοποιητικού Αγαμίας για ανήλικο απαιτούνται.
1) Υπεύθυνη δήλωση των γονέων ή κηδεμόνων, ότι συγκατατίθενται στην
τέλεση του Ιερού Μυστηρίου.
2) Αίτηση του Ιερέως προς την οικεία αυτού εκκλησιαστική αρχή.
Τα έντυπα αυτά πρέπει να μεταβιβαστούν προς την Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου προκειμένου:
α) να σταλεί διαβιβαστικό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περιστερίου προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.
β) έγκριση της Ιεράς Συνόδου για την έκδοση του πιστοποιητικού αγαμίας.

γάμου υποβάλλεται η Ληξιαρχική Πράξη του πολιτικού γάμου με την
ένδειξη της λύσεως αυτού, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής αποφάσεως, η οποία λύει τον τελεσθέντα πολιτικό γάμο.

ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ
ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ:

Όλα τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται θα πρέπει να είναι πρωτότυπα και όχι φωτοαντίγραφα.
Για την χορήγηση του πιστοποιητικού αγαμίας θα πρέπει να διαμένετε
στη ενορία μας για τουλάχιστον τρία χρόνια.

ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ:
α) Στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά το Διαζευκτήριο πρέπει να αναγράφει την ένδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ» και να προσδιορίζει και τον βαθμό αυτού.

γ) Εάν το Διαζευκτήριο κατατέθηκε για την τέλεση πολιτικού γάμου ζητείται βεβαίωση από το Ληξιαρχείο, όπου τελέσθηκε ο πολιτικός γάμος, ότι
παρακρατήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Ληξιαρχείου ως δικαιολογητικό για την τέλεση του πολιτικού γάμου ή κατατίθεται φωτοαντίγραφο
από το πρωτότυπο, επικυρωμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Ληξιαρχείου.

Για όσους ζητούν πιστοποιητικό αγαμίας και διαμένουν στο εξωτερικό
μόνιμα, τούτο θα εκδίδεται, αφού προσκομισθεί η Υπεύθυνη Δήλωση του
Ν.Δ. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο/η, θεωρημένου
του γνησίου της υπογραφής, από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας διαμονής του. (ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΙΕΡΕΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΟΣΕΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΑΜΙΑΣ).

δ) Στις περιπτώσεις που τελείται Γάμος μικτός (ορθοδόξου - ετεροδόξου) ή

ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:

με αλλοδαπό ορθόδοξο, ο οποίος/η οποία τυγχάνει διαζευγμένος/η ή εκ
χηρείας, θα προσκομίζεται - ανάλογα με την περίπτωση - διαζευκτήριο ή
άλλο επίσημο έγγραφο δημοσίας αρχής, από το οποίο θα πιστοποιείται το
γεγονός της διαζεύξεως η της χηρείας.

Οποιαδήποτε έγγραφα προέρχονται από το εξωτερικό πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών στην ελληνική, και ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημέρα έκδοσή τους.
Έγγραφα τα οποία προέρχονται από Εκκλησιαστική Αρχή του εξωτερικού
μεταφρασμένα ή στην ελληνική γλώσσα χρειάζονται θεώρηση από το
Γραφείο Επικυρώσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
(Ιερά Μονή Πετράκη, οδ. Ιασίου 1, Αθήνα τηλ. 210-7272212 -13).

ε) Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί σύμφωνο συμβίωση με άλλο πρόσωπο απαιτείται η λύση του συμφώνου και η προσκόμιση του.

ΕΚ ΧΗΡΕΙΑΣ:
1) Επικυρωμένη ληξιαρχική πράξη θανάτου, από την οποία πιστοποιείται η
χηρεία.

2) Πιστοποιητικό ή φωτοαντίγραφο της ληξιαρχικής πράξεως του τελεσθέντος γάμου.

3) Πιστοποιητικό τελεσθέντος γάμου (Α΄ή Β΄) με τον/την σύζυγο που απέθανε. Εκδίδεται από την Ιερά Μητρόπολη όπου τελέσθηκε το μυστήριο.

4) Στην περίπτωση πού είχε τελεστεί πολιτικός γάμος, απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη γάμου, που εκδίδει το οικείο Δημαρχείο πού να δείχνει και τον
βαθμό του γάμου που τελέστηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γάμοι δεν τελούνται:
Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, δηλ. από την Κυριακή
της Τυρινής μέχρι το Πάσχα. Από 1-15 και 29 Αυγούστου. 14 Σεπτεμβρίου (Ύψωσις Τιμίου Σταυρού). Από 18-24 Δεκεμβρίου.
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, πρέπει να έχουν αποκλειστική
προτεραιότητα στη ζωή των ορθοδόξων χριστιανών. Εξαίρεση μπορεί να
γίνει μόνο για σοβαρούς λόγους, όπως λ.χ. εγκυμοσύνη, αποδημία, στράτευση, απαγωγή, σοβαρή νόσος συγγενών των μελλονύμφων και ΜΟΝΟΝ
κατόπιν ειδικής αδείας της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου.

5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.Δ. 1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι
θα δηλώνουν ότι μετά την χηρεία των «είναι άγαμοι και δεν έχουν τελέσει
άλλο θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και προτίθενται να συνάψουν δεύτερο (Β) ή τρίτο (Γ) γάμο», ανάλογα με την περίπτωση. (Χορηγείται από τον Ιερέα).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση εξαφανίσεως, το έτερο μέλος μπορεί να συνέλθει σε Γάμο μετά την παρέλευση 4 ετών από της εξαφανίσεως.

Εάν υφίσταται Σύμφωνο Συμβίωσης σε ισχύ με το ίδιο πρόσωπο πρέπει
να προσκομισθεί.
-1-

-2-

-3-

