
ΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

ΕΞΑΡΧΙΑ  ΚΕΝΤΡΩΑΣ  ΕΥΡΩΠΗΣ 
 

ΑΙΤΗΣΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΣΙΝ ΓΑΜΟΥ 
ΕΝΟΡΙΑ: Ἁγίων Πάντων ἐν Μονάχῳ     Ἀριθμ. Αἰτήσεως:  ____ 

 

 Πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Γερμανίας καί Ἒξαρχον Κεντρῴας Εὐρώπης. 

 

 Ὁ ὑποφαινόμενος Ἱερεύς πιστοποιῶ ὃτι οἱ ὑπό τά κάτωθι στοιχεῖα ἀναφερόμενοι μελλόνυμφοι εἶναι 

ἐλεύθεροι παντός κωλύματος καί ἂσχετοι συγγενείας καί δύνανται νά ἒλθωσιν, ὁ μέν εἰς    

ἐκκλησιαστικοῦ, ἡ δέ εἰς         ἐκκλησιαστικοῦ Γάμου κοινωνίαν: 

     Ἑ λ λ η ν ι σ τ ί   Γ ε ρ μ α ν ι σ τ ί 

Ἀνήρ: Ἐπώνυμον:  _______________________  ______________________   

 Ὂνομα:   _______________________  ______________________   

 Ὂνομα πατρός:  _______________________  ______________________ 

 Ὂνομα μητρός:  _______________________  ______________________ 

  Τό γένος:  _______________________  ______________________ 

 Ἡμερομηνία γεννήσεως: _______________________  ______________________ 

 Τόπος γεννήσεως:  _______________________  ______________________ 

 Δόγμα:   _______________________  ______________________ 

 Ὑπηκοότητα:  _______________________  ______________________ 

 Ἐπάγγελμα:  _______________________  ______________________ 

 Διεύθυνσις:  __________________________________________________________ 

Γυνή: Ἐπώνυμον:  _____________________  ____________________ 

 Ὂνομα:   _______________________  ______________________ 

 Ὂνομα πατρός:  _______________________  ______________________ 

 Ὂνομα μητρός:  _______________________  ______________________ 

  Τό γένος:  _______________________  ______________________ 

 Ἡμερομηνία γεννήσεως: _______________________  ______________________ 

 Τόπος γεννήσεως:  _______________________  ______________________ 

 Δόγμα:   _______________________  ______________________ 

 Ὑπηκοότητα:  _______________________  ______________________ 

 Ἐπάγγελμα:  _______________________  ______________________ 

 Διεύθυνσις:  __________________________________________________________ 

 

 Ἐξαιτοῦμαι ὃθεν ὑπ’ εὐθύνην μου ὃπως ἐκδοθῇ ἡ ἀπαιτουμένη Ἐπισκοπική Ἂδεια Γάμου. 

  Ἐν Μονάχῳ,  τῇ        Εὐπειθέστατος 

          Ο ΑΙΤΩΝ ΙΕΡΕΥΣ 

 

 

Ὁ Γάμος θά τελεσθῇ τήν  

 

 ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ:     Αὒξων Ἀριθμός:       
 

 Ἐγκρίνεται ἡ ὡς ἂνω αἲτησις καί χορηγεῖται ἡ ἂδεια πρός τέλεσιν Γάμου. 

  

 Ἐν Βόννῃ,  τῇ          Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 

 

 

 

 



 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΔΗΛΩΣΙΣ 
 

 Οἱ κάτωθι ὑπογεγραμμένοι δηλοῦμεν, ὃτι εἲμεθα ἂγαμοι καί ἂσχετοι συγγενείας καί ὃτι τά τέκνα 

μας θά βαπτισθοῦν σύμφωνα μέ τό Ὀρθόδοξον Δόγμα. 

 Wir, die Unterzeichnenden, erklären hiermit, dass wir unverheiratet sind, dass zwischen uns keine 

Verwandschaft besteht  und dass wir die aus unserer Ehe entstehenden Kinder nach dem Ritus und Dogma der 

Griechisch-Orthodoxen Kirche taufen lassen werden. 

 

Der Pfarrer / Ὁ Ἐφημέριος, Die Erklärenden / Οἱ Μελλόνυμφοι,    Die Trauzeugen/ Οἱ Παράνυμφοι:  
 

 

 

 

    1)          1)      

 

 

 

 

    2)          2)      

 

               

 

1ος  ΠΑΡΑΝΥΜΦΟΣ  Ἑλληνιστί    Γερμανιστί 
Ὂνομα:   ____________________   ______________________ 

Ἐπώνυμον:   ____________________   ______________________ 

Ὂνομα πατρός:  ____________________   ______________________ 

Ἡμερομηνία γεννήσεως: ____________________   ______________________ 

Ὑπηκοότητα:   ____________________   ______________________ 

Ἐπάγγελμα:   ____________________   ______________________ 

Διεύθυνσις:   __________________________________________________________ 

2ος ΠΑΡΑΝΥΜΦΟΣ 

Ὂνομα:   ____________________   ______________________ 

Ἐπώνυμον:   ____________________   ______________________ 

Ὂνομα πατρός:  ____________________   ______________________ 

Ἡμερομηνία γεννήσεως: ____________________   ______________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

 


