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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ  ∆ ΙΕΥΘΥΝΣΗ                                        
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
& ΕΚΛΟΓΩΝ                                                     
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ &                                                             
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Τµήµα Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης                   
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Ταχ. Κώδικας : 10563 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες  : 213 136 1008,1332,1369    
   
 
 
ΘΕΜΑ: Ληξιαρχική πράξη γάµου της µητέρας σας χχχχχχχχ. 
Σχετ.   : Η από 3-11-2016 ηλεκτρονική σας επιστολή µε τα συνηµµένα σε αυτήν δικαιολογητικά. 
 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουµε ότι η εγγραφή της µητέρας σας στο 
 δηµοτολόγιο του ∆ήµου χχχχχ, στην οικογενειακή µερίδα χχχ (πρώην χχχ) διενεργήθηκε (το χχχ) 
χωρίς την απαιτούµενη - κατά νόµο -  ληξιαρχική πράξη γάµου,  παρά µόνο µε το πιστοποιητικό της  
Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας (χχχ).  

Το γεγονός αυτό,  όµως,  καταδεικνύει ότι για την ελληνική έννοµη τάξη και  κατ’ επέκταση 
την ελληνική διοίκηση,  η χχχχχ  αναγνωρίζεται  επί µακρόν χρονικό διάστηµα (µεγαλύτερο της  
δεκαετίας)  ως  έγγαµη, σύζυγος του χχχχχ και µετά το θάνατο του,  χήρα αυτού. 

Προς επίρρωση των ανωτέρω,  σειρά από διοικητικά έγγραφα  πιστοποιούν αυτήν την 
έννοµη σχέση,  όπως πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,  ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας, 
εκκαθαριστικά φορολογικών δηλώσεων καθώς και ασφαλιστικό βιβλιάριο του ΙΚΑ.  

Εν όψει των ανωτέρω και στο πλαίσιο των αρχών που διέπουν τη δράση της διοίκησης  - 
ήτοι την αρχή της χρηστής διοίκησης και της προστατευόµενης εµπιστοσύνης του διοικούµενου 
προς αυτήν -  δεν τίθεται  ζήτηµα αποδείξεως αυτής της έννοµης σχέσης,  δεδοµένου ότι η 
δηµοτολογική εγγραφή της µητέρας σας  πιστοποιεί και αποδεικνύει άνευ άλλου τινός  την 
οικογενειακή της κατάσταση ως χήρα του χχχχχ,  χωρίς να απαιτείται εκ των υστέρων σύνταξη 
ληξιαρχικής πράξης γάµου. 

Όσον αφορά τη σύνταξη χηρείας την οποία διεκδικεί η µητέρα σας αρµόδιο να σας 
απαντήσει είναι το αρµόδιο ασφαλιστικό ταµείο (ΙΚΑ) στο οποίο κοινοποιείται το παρόν. 

 

                  Η  Προϊσταµένη της 

 ∆ιεύθυνσης   

 
 

Ουρανία Σταυροπούλου   
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 
ΙΚΑ –ΕΤΑΜ 
χχχχχχχχχ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:  
∆/νση Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης               
-Τµήµα Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης    
-  Τµήµα Ειδικού Ληξιαρχείου  
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