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Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχθηκε αναφορά από γονέα, επειδή το πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης του παιδιού του περιλάµβανε στοιχεία, από τα οποία
προέκυπτε εµµέσως η υιοθεσία του.
Σύµφωνα µε το νόµο (Ν. 2447/1996 άρ.9 εδ.α’), απαγορεύεται η δηµοσίευση
στοιχείων ικανών να αποκαλύψουν την υιοθεσία και τα ατοµικά χαρακτηριστικά της.
Επιπλέον το γεγονός της υιοθεσίας αποτελεί ευαίσθητο προσωπικό δεδοµένο, για
την επεξεργασία του οποίου ισχύουν οι προστατευτικές διατάξεις του Ν. 2472/1997.
Ο Συνήγορος, µε αφορµή ανάλογες υποθέσεις στο παρελθόν, είχε προκαλέσει µε
επιστολή του την παρέµβαση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Αστικής και ∆ηµοτικής
Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών. Έκτοτε το ζήτηµα αποκάλυψης της
υιοθεσίας σε πιστοποιητικά γεννήσεως και οικογενειακής κατάστασης (και
συγκεκριµένα στα πεδία: τρόπος κτήσης ιθαγένειας και δηµοτικότητας) φαινόταν να
έχει επιλυθεί.
Κατά τη διερεύνηση της νέας υπόθεσης, διαπιστώθηκε ότι µε τη γενικευµένη
εφαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος του Εθνικού
∆ηµοτολογίου έχουν εισαχθεί και νέα πεδία προς συµπλήρωση στα εκδιδόµενα
πιστοποιητικά. Από τα πεδία αυτά µπορεί να αποκαλυφθεί εµµέσως το γεγονός της
υιοθεσίας ανηλίκου, χωρίς το Τµήµα Εθνικού ∆ηµοτολογίου του Υπουργείου να έχει
προβεί σε έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου, για την αποφυγή των τέτοιων
προβληµάτων.
Μετά την παρέµβαση της Αρχής, το ανωτέρω Τµήµα του Υπουργείου (το οποίο
είχε επίσης ανταποκριθεί θετικά σε πρόταση του Συνηγόρου για τη µη
δηµοσιοποίηση και άλλων προσωπικών δεδοµένων µη συναφών µε τη χρήση των εν
λόγω πιστοποιητικών), έδωσε οδηγίες στην υπηρεσία ∆ηµοτολογίου του
εµπλεκόµενου ∆ήµου και η υπόθεση διευθετήθηκε. Επίσης, δεσµεύθηκε για την
αποστολή εγκυκλίου προς τους ∆ήµους της χώρας, σχετικά µε θέµατα που αφορούν
ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, όταν ολοκληρωθεί η προσαρµογή του
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Εθνικού ∆ηµοτολογίου.
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