ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
εκκλησια τησ ελλαδοσ
ιερα µητροπολισ ιωαννινων
ΕΝΟΡΙΑ
Ἀριθ. Πρωτ. ………………..

Ἐν ……………………………………………………. τῇ ……………………….…………………………………… 20……..

Πρὸς τὸν
Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἰωαννίνων
κ.κ. ΜΑΞΙΜΟΝ.
Ἐν τῷ ἐνοριακῷ Ἱερῷ Ναῷ ……………………………………………………………………………
ἐνορίας ………………………………………………………………………………….……..….. Ἰωαννίνων,
ἔνθα ἐφημερεύω, πρόκειται νὰ στεφθῶσι:
ΑΝΗΡ
ΓΥΝΗ
ΕΠΩΝΥΜΟΝ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜ/ΜΟΝ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜ/ΜΟΝ ΜΗΤΡΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
ΔΗΜΟΤΗΣ
ΑΡΙΘ. ΔΗΜ/ΓΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΒΑΘΜΟΣ ΓΑΜΟΥ
Ἐπειδὴ δὲ συγκατατίθενται ἀμφότερα τὰ πρόσωπα οὐδὲν δὲ κώλυμα ὑφίσταται πρὸς
γάμου κοινωνίαν, παρακαλῶ ὅπως ἐκδώσητε τὴν οἰκείαν δι’ αὐτοὺς ἄδειαν.
Μετὰ βαθυτάτου σεβασμοῦ
Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΙΣ

Οἱ ὡς ἄνω μελλόνυμφοι, ἐν γνώσει τῶν ὑπὸ τοῦ
νόμου ἐπὶ ψευδεῖ δηλώσει ἐπιβαλλομένων ποινῶν,
δηλοῦμεν ὑπευθύνως ὅτι τυγχάνομεν ἐλεύθεροι παντὸς
ἐκ γάμου δεσμοῦ καὶ ὅτι οὐδεμίαν πρὸς ἀλλήλους
συγγένειαν ἔχομεν ἐξ αἵματος ἀγχιστείας ἤ ἐκ τοῦ
Θείου Βαπτίσματος, ὑπευθύνως δὲ προσεπιβεβαιοῦσι τὰ
ἄνωτέρω καὶ συνυπογεγραμένοι δύο μάρτυρες.

Πιστοποιῶ ὑπὸ τὴν ἀπόλυτον προσωπικήν μου
εὐθύνην, ὅτι οἱ ὡς ἄνω μελόνυμφοι τυγχάνοντες
ἄγαμοι καὶ ἄσχετοι πάσης συγγενείας, δύνανται
ἀκωλύτως νὰ ἔλθωσιν εἰς γάμου κοινωνίαν καὶ
ἐπικυρῶ τὸ γνήσιον τῆς ὑπογραφῆς αὐτῶν καὶ τῶν
μαρτύρων.

ΟΙ ΜΕΛΟΝΥΜΦΟΙ
ΑΝΗΡ ………………………………………………..
ΓΥΝΗ ………………………………………………...
ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
1. ΟΝ/ΜΟΝ………………………………………….
ΥΠΟΓΡΑΦΗ…………………….…………………...
2. ΟΝ/ΜΟΝ..………………………………………...
ΥΠΟΓΡΑΦΗ.………………………………………...

Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

============================================
ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΟΝ:
1) Ἡ συμπλήρωσις ἐν τῇ παρούσῃ τῶν ἐτῶν γεννήσεως τῶν μελλονύμφων ἐξάγεται ὑπὸ προσωπικὴν εὐθύνην τῶν
ἐφημερίων παρὰ τοῦ Μητρώου Ἀρρένων καὶ τοῦ Δημοτολογίου τοῦ οἰκείου Δήμου ἤ Κοινότητος.
2) Εἰς περίπτωσιν νυμφεύσεως ἀνηλίκου ἀπαιτεῖται εἰσαγγελικὴ ἀπόφασις.
3) Ἡ δημοσίευσις τοῦ γάμου εἰς ἐφημερίδας ἀφορᾷ πόλεις ἄνω τῶν 5.000 κατοίκων.
4) Εἰς πόλεις κάτω τῶν 5.000 κατοίκων καὶ εἰς τὰ χωρία, πρὸ τῆς τελέσεως τοῦ Γάμου, ὁ Ἱερεὺς ἐπ’ Ἐκκλησίας καὶ ἐν
Κυριακῇ θὰ γνωστοποιήσῃ τὸν γάμον, ἀναγιγνώσκων τ’ ἀνωτέρῳ μεθ’ ὅ τοιχοκολλεῖ τὴν γνωστοποίησιν εἰς τὴν
θύραν τοῦ Ναοῦ ἐπὶ δεκαπενθήμερον. Μετὰ δεκαπέντε (15) ἡμέρας ὑποβάλλει τὸ ἐγγυητικὸν εἰς τὴν Ι. Μητρόπολιν,
δι’ ἔκδοσιν ἀδείας Γάμου, ἐπισυνάπτων ὑπογεγραμμένη καὶ τὴν γνωστοποίησιν.
5) Ἐπὶ δευτερογάμων νὰ προσκομίζωνται ληξιαρχικαὶ πράξεις θανάτου ἤ διαζύγια ἰσχυρὰ διὰ γάμον.
Προκειμένου περὶ μελλονύμφου ἐξ ἄλλης Μητροπολιτικῆς περιφέρειας δέον οὗτος νὰ προσκομίζῃ
πιστοποιητικὸν κεκυρωμένον ὑπὸ τῆς Μητροπόλεώς του.

