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    Α Π Ο Φ Α Σ Η    ΑΡ.    143/2001 
 
 Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση 
του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 29-10-2001 στο κατάστηµα της αποτελούµενη από 
τον κ. Κ ∆αφέρµο,Πρόεδρο, και τους κ.κ. Ν. Αλιβιζάτο,Ε. Κιουντούζη, Α.Παπαχρίστου, Σ.Λύτρα  
και Β. Παπαπετρόπουλο , µέλη, προκειµένου να εξετάσει την από  **** καταγγελία της κυρίας Α  
σχετικά µε την αναγραφή του γεγονότος της υιοθεσίας ανηλίκου στα πιστοποιητικά οικογενειακής 
κατάστασης για µεταδηµότευση. 
 Μετά από εντολή του Προέδρου χρέη εισηγητή στην υπόθεση ανέλαβε το τακτικό µέλος της 
Αρχής κ. Α. Παπαχρίστου και βοηθού εισηγητή η κ. Κ. Καρβέλη που ήταν παρούσα χωρίς 
δικαίωµα ψήφου, και χρέη γραµµατέα η κ. Ε. Τσιγγάνου.    
 
Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω:  
 

1. Τις διατάξεις του ν.2472/97 και ειδικότερα των άρθρων 2,4 και 5 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1559 ΑΚ και των άρθρων 8 και 9 του ν.2447/1996 
3. Την µε αριθµό πρωτοκόλλου *** προσφυγή της κυρίας Α 
4. Την από 2.10.2001 απάντηση του ∆ήµου Β 
5. Τις υπ' αριθµόν 9/2001/226/6.2.2001 και 65/2001/910/3.5.2001 Αποφάσεις της Αρχής 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 



   ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 
 

1. Από την προσφυγή της κυρίας Α και από την απάντηση του ∆ήµου Β προκύπτει ότι τα 
πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης που εκδίδονται από τους ∆ήµους για 
µεταδηµότευση  αναφέρουν και τον τρόπο κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας . Αντίστοιχα, 
τα πιστοποιητικά ελληνικής ιθαγένειας, που εκδίδονται επίσης από τους ∆ήµους αναφέρουν 
και αυτά τον τρόπο κτήσης της ιθαγένειας . Αυτό προβλέπεται από το άρθρο 25 παρ.1 εδ. β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας(Π.∆. 497/1991). 
Όταν η ελληνική ιθαγένεια έχει αποκτηθεί λόγω υιοθεσίας (τρόπος κτήσης της ιθαγένειας :η 
υιοθεσία του ανηλίκου), το γεγονός αυτό ( η υιοθεσία) αναγράφεται στο Βιβλίο των 
∆ηµοτολογίων, καθώς και στα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, που εκδίδονται 
για µεταδηµότευση. Η αναγραφή της υιοθεσίας στα πιστοποιητικά αυτά γίνεται όχι µε τη 
λέξη  <<υιοθεσία>> , αλλά µε αναφορά του οικείου άρθρου (<<άρθρο 27 του Κ.Ε.Ι.>>). 

2. Ο  νόµος 2447/1996, σύµφωνα και προς το άρθρο 20 παρ. 2 και 4 της Ευρωπαϊκής 
Σύµβασης <<περί υιοθεσίας ανηλίκων>> (κύρωση µε το ν.1049/1980), καθιερώνει τον 
απόρρητο χαρακτήρα της υιοθεσίας. Κατά συνέπεια, δεν επιτρέπεται από το δηµόσιο 
έγγραφο να αποκαλύπτεται σε τρίτους,το γεγονός της υιοθεσίας ανηλίκου. 

3. Κατά τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του ν.2472/1997, η υιοθεσία αποτελεί προσωπικό 
δεδοµένο, του οποίου η ανακοίνωση σε τρίτους , χωρίς τη συναίνεση του προσώπου, δεν 
είναι επιτρεπτή, παρά µόνο αν συντρέχουν οι όροι της παρ.2 του άρθρου 5. 

4. Η αναγραφή της υιοθεσίας, ως τρόπου κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, στα οικεία βιβλία 
των ∆ηµοτολογίων είναι αναγκαία για την τήρηση του νόµου (Κ.Ε.Ι.) και, εποµένως, 
επιτρέπεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 περιπτ. Α και δ.  
 

5. Η αναγραφή, όµως του γεγονότος της υιοθεσίας τόσο στα πιστοποιητικά οικογενειακής 
κατάστασης, όσο και στα πιστοποιητικά ελληνικής ιθαγένειας δεν εµπίπτει στις εξαιρέσεις 
του άρθρου 5 του ν.2472/1997 και, ακόµη, είναι αντίθετη προς τη νοµοθετικά 
κατοχυρωµένη αρχή της µυστικότητας της υιοθεσίας. 

6. Η ενηµέρωση του ∆ήµου, στον οποίο µεταδηµοτεύει το θετό τέκνο, για την υιοθεσία, ως   
νοµική βάση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, θα πρέπει να γίνεται υπηρεσιακώς, µε 
απόρρητη  αλληλογραφία των δύο ∆ήµων. Κατά συνέπεια, το πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης του θετού τέκνου έστω και αν εκδίδεται για µεταδηµότευση, δεν επιτρέπεται να 
αναφέρει την υιοθεσία, ούτε αµέσως, ούτε εµµέσως (µε τη µνεία της σχετικής νοµοθετικής 
διάταξης, από την οποία ευχερώς προκύπτει η υιοθεσία). 
 

7. ∆εδοµένου ότι το ανήλικο θετό τέκνο εξοµοιώνεται πλήρως µε το βιολογικό τέκνο των 
γονέων, ουδείς νοµικός λόγος υφίσταται για την αναγραφή στο πιστοποιητικό ελληνικής 
ιθαγένειας του γεγονότος της υιοθεσίας. Η διάταξη του άρθρου 25 (Π.∆. 497/1991) 
αντίκειται τόσο στη νοµοθετικά κατοχυρωµένη µυστικότητα της υιοθεσίας, όσο και  στο 
ν.2472/1997 αφού αποκαλύπτεται, χωρίς λόγο, το προσωπικό δεδοµένο της υιοθεσίας. 

 
    
    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
Η Αρχή ΚΡΙΝΕΙ ότι τόσο τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης που εκδίδουν οι ∆ήµοι για 
µεταδηµότευση, όσο και τα πιστοποιητικά ελληνικής ιθαγένειας, που επίσης εκδίδουν, δεν 
επιτρέπεται να αναφέρουν, ούτε αµέσως ούτε εµµέσως, το γεγονός της υιοθεσίας ανηλίκου. Η 
ενηµέρωση του βιβλίου των δηµοτολογίων θα γίνεται υπηρεσιακώς µε απόρρητη αλληλογραφία 
των δύο ∆ήµων. 
 
 Ο Πρόεδρος της Αρχής Ο Εισηγητής  Η Γραµµατέας    
 
 Κων/νος ∆άφερµος  Α. Παπαχρίστου Ε. Τσιγγάνου 


