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    Α Π Ο Φ Α Σ Η    ΑΡ.    52/2002 
 
 Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση 
του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 22-4-2002 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  **** προσφυγή του  Α  σχετικά 
µε την αναγραφή στο πιστοποιητικό γεννήσεως που εκδίδουν οι ∆ήµοι του άρθρου του νόµου µε 
βάση το οποίο το θετό τέκνο αποκτά την ελληνική ιθαγένεια. 
 Μετά από εντολή του Προέδρου χρέη εισηγητή στην υπόθεση ανέλαβε το µέλος της Αρχής 
κ. Α. Παπαχρίστου  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 παρ. 2 
2. Τις διατάξεις του ν.2447/1996 και ειδικότερα των άρθρων  8 και 9  
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.2 και 4 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης <<περί υιοθεσίας 

ανηλίκων>>(κύρωση µε το νόµο 1049/1980) 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.1438/1984 
5. Τις  διατάξεις του άρθρου 1584 του Αστικού Κώδικα 
6. Την από **** προσφυγή του Α 

 
 
    
 
 
 
 
 
 



 
   ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 

Από τα στοιχεία της κατατεθείσας προσφυγής, και τη διαδικασία που έλαβε χώρα την 
22.4.2002 προέκυψαν τα εξής: 
 

1. Ο κύριος  Α προσέφυγε στην Αρχή ζητώντας να µην αναγράφεται στο Πιστοποιητικό 
γεννήσεως, που εκδίδουν οι ∆ήµοι, το άρθρο του νόµου, µε βάση το οποίο το θετό τέκνο 
αποκτά την ελληνική ιθαγένεια. 

2. Ο  νόµος 2447/1996, σύµφωνα και µε  το άρθρο 20 παρ. 2 και 4 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης 
<<περί υιοθεσίας ανηλίκων>> (κύρωση µε το νόµο 1049/1980), καθιερώνει τον απόρρητο 
χαρακτήρα της υιοθεσίας των ανηλίκων. Κατά συνέπεια, δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτεται 
από δηµόσιο έγγραφο, όπως το πιστοποιητικό γέννησης ή το πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, το γεγονός της υιοθεσίας. Για τούτο,  µάλιστα, το άρθρο 8 του νόµου 
2447/1996, περιλαµβάνει ειδικές εγγυήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η µυστικότητα της 
υιοθεσίας , τόσο κατά τη διάρκεια της σχετικής διαδικασίας , όσο και µετά την απαγγελία 
της. Καθιερώνεται, επιπλέον, και ειδική υποχρέωση εχεµύθειας, ως προς την υιοθεσία 
ανηλίκων, για κάθε δηµόσιο λειτουργό ή υπάλληλο, που έλαβε γνώση αυτής (άρθρο 9 του 
ίδιου νόµου). 

3. Σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 4 του νόµου 2472/1997, η υιοθεσία αποτελεί προσωπικό 
δεδοµένο, που η ανακοίνωση του σε τρίτους, χωρίς τη συναίνεση του υιοθετηθέντος, 
απαγορεύεται, εκτός αν συντρέχουν οι όροι του άρθρου 5 παρ.2 

4. Η αναγραφή του άρθρου του νόµου, µε βάση το οποίο το θετό τέκνο αποκτά την ελληνική 
ιθαγένεια, αποκαλύπτει, εµµέσως, την ιδιότητά του, ως υιοθετηµένου τέκνου. Κατά 
συνέπεια, παραβιάζει το απόρρητο της υιοθεσίας και αντιβαίνει τόσο στα άρθρα 8 και 9 του 
νόµου 2447/1996, όσο και στα άρθρα 2 και 4 του νόµου 2472/1997.  

5. Η σηµείωση <<ΑΡ.1 ΠΑΡ.2.Ν.1438/1984>> έναντι της ένδειξης << Κτήση Ελληνικής 
Ιθαγένειας>> αποκαλύπτει εµµέσως το γεγονός της υιοθεσίας, χωρίς αυτό να είναι αναγκαίο 
αφού το ανήλικο θετό τέκνο εξοµοιώνεται πλέον πλήρως µε το βιολογικό τέκνο των γονέων 
του(άρθρο 1584 Αστικού Κώδικα, µετά το νόµο 2447/1996).Για τούτο, άλλωστε, το ίδιο το 
πιστοποιητικό γεννήσεως, το οποίο αναφέρει το άρθρο του νόµου µε το οποίο κτάται η 
ελληνική ιθαγένεια από το θετό τέκνο, αναγράφει στο τέλος, µε κεφαλαία µάλιστα 
γράµµατα, <<ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΣΗ>>.Κατά συνέπεια, η αναγραφή του παραπάνω 
άρθρου στα πιστοποιητικά γεννήσεως και στα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης δεν 
εµπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 5 του νόµου 2472/1997, ενώ ακόµη, είναι αντίθετη 
προς την αρχή της µυστικότητας της υιοθεσίας, που θεσπίζεται τόσο από την Ευρωπαϊκή 
Σύµβαση για την υιοθεσία ανηλίκων, όσο και από τον νόµο 2447/1996. 

6. Το γεγονός της υιοθεσίας, ως λόγος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο 
αλλοδαπό τέκνο, µπορεί να αναγράφεται, εφόσον υπάρχει σχετική νοµοθετική επιταγή, στα 
οικεία βιβλία του ∆ήµου, µε πλήρη πάντως διασφάλιση του απορρήτου της υιοθεσίας. 

 
    Για τους λόγους αυτούς 
     
Η ΑΡΧΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να µην αναγράφεται. 
 
 Ο Πρόεδρος της Αρχής Ο Εισηγητής  Η Γραµµατέας    
 
 Κων/νος ∆αφέρµος  Α. Παπαχρίστου Ε. Τσιγγάνου 


