
ΘΕΡΑ ΑΡΥΘΕΠΘΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ 

ΘΕΡΟ ΚΑΘΕΔΡΘΚΟ ΝΑΟ ΑΓΘΟΤ ΘΕΡΑΠΟΝΣΟ ΖΩΓΡΑΦΟΤ 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΑΜΙΑΣ 
Απιή πεξίπηωζε 

 

Α) Τελ Αζηπλνκηθή ζαο ηαπηόηεηα,  

 

Β) Πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (λα έρεη εθδνζεί ζε ρξνληθό δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν 

ηωλ 3 κελώλ), 

 

Γ) Βεβαίωζε Βαπηίζεωο (εάλ ε Βάπηηζε έρεη ηειεζζεί ζε Ναό άιιεο Ιεξάο Μεηξνπόιεωο, ε Βεβαίωζε πξέπεη λα 

θέξεη ηελ ζεώξεζε ηεο νηθείαο Ι. Μεηξνπόιεωο, θαη απηό γηα λα απνθεπρζεί ε πεξίπηωζε πνπ θάπνηνο έρεη 

βαπηηζηεί ζε Παιαηνεκεξνινγεηηθέο Παξαηάμεηο). Σε πεξίπηωζε πνπ πξνζθνκηζζεί Βεβαίωζε/Πηζηνπνηεηηθό 

Βαπηίζεωο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ηνπ εμωηεξηθνύ, απηό πξέπεη λα θέξεη ζεώξεζε ηεο Ιεξάο Σπλόδνπ ηεο 

Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο. 

 

Γ) 2 κάξηπξεο (ελήιηθα πξόζωπα, ζπγγελείο ή νηθνγελεηαθνί θίινη)  κε ηηο αζηπλνκηθέο ηνπο ηαπηόηεηεο. 

 

Επηπιένλ ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο απαηηνύληαη ηα αληίζηνηρα πξόζζεηα δηθαηνινγεηηθά: 

 

 

Πεξίπηωζε 

 

Πξόζζεηα Δηθαηνινγεηηθά 

 

Έρεη πξνεγεζεί Πνιηηηθόο Γάκνο κε ην ίδην πξόζωπν Λεμηαξρηθή πξάμε ηειέζεωο πνιηηηθνύ γάκνπ 

Υθίζηαηαη Γηαδεπθηήξην από Πνιηηηθό Γάκν 
Λεμηαξρηθή πξάμε Πνιηηηθνύ Γάκνπ κε ηελ ιύζε ηνπ 

από ην ιεμηαξρείν 

Υθίζηαηαη Γηαδεπθηήξην από Θξεζθεπηηθό Γάκν 

Πξωηόηππν Γηαδεπθηήξην από ηελ νηθεία Μεηξόπνιε 

ηνπ πξνεγεζέληνο Γάκνπ κε ηελ έλδεημε  

«ΓΙΑ ΓΑΜΟΝ»  

Υθίζηαηαη Σύκθωλν Σπκβίωζεο ζε ηζρύ κε ην ίδην 

πξόζωπν 
Τν Σύκθωλν Σπκβίωζεο 

Πεξίπηωζε Φεξείαο 

Λεμηαξρηθή Πξάμε Θαλάηνπ ηνπ/ηεο ζπδύγνπ θαη 

Πηζηνπνηεηηθό ηειεζζέληνο γάκνπ κε ηνλ/ηελ 

ζαλόληα/ζαλνύζα, από ηελ νηθεία Μεηξόπνιε όπνπ είρε 

ηειεζζεί ή Λεμηαξρηθή Πξάμε Γάκνπ 

 

Όια ηα ωο άλω πξέπεη λα είλαη επηθπξωκέλα.  

(Σα Εθθιεζηαζηηθά Ννκηθά Πξόζωπα Δεκνζίνπ Δηθαίνπ ΔΕΝ εκπίπηνπλ ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Νόκνπ 4250/2014 

(θαη θαηά ζπλέπεηα εμαθνινπζνύλ λα δεηνύλ ηελ ππνβνιή πξωηνηύπωλ ή 

λνκίκωο επηθπξωκέλωλ αληηγξάθωλ εγγξάθωλ)) 

Σεκείωζε: 

Σε πεξίπηωζε αλαζύζηαζεο Γάκνπ (δειαδή έρεη πξνεγεζεί ζξεζθεπηηθόο γάκνο 

κεηαμύ δύν πξνζώπωλ πνπ έρνπλ πάξεη δηαδύγην θαη επηζπκνύλ λα μαλαπαληξεπηνύλ) 

ΓΔΝ ρξεηάδεηαη Πηζηνπνηεηηθό Αγακίαο. 

 

Όηαλ ζπγθεληξωζνύλ ηα παξαπάλω έγγξαθα, ζα θάλεηε ειεθηξνληθή αίηεζε γηα ηελ έθδνζε ηνπ 

Πηζηνπνηεηηθνύ Αγακίαο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αξρηεπηζθνπήο  

Εδώ: http://iaath.gr/content/pistopoiitiko-agamias 

 

Καηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηνλ ππεύζπλν εθεκέξην, ζα πξέπεη λα παξαζηείηε απηνπξνζώπωο γηα ηελ ππνγξαθή θαη 

παξαιαβή ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ, καδί κε ηνπο κάξηπξεο όπωο αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηνπ εγγξάθνπ. 

Εθ ηνπ Θεξνύ Νανύ 

 

Σει. Θεξνύ Νανύ 2107773855 

http://iaath.gr/content/pistopoiitiko-agamias

