ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΤΛΟΥ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΣΕ ΤΙΤΛΟ
Γ2/19823/16-02-2011 Υπ. Παιδείας
«Αλλαγή επιθέτου λόγω υιοθεσίας σε απολυτήριο τίτλο»
Σας ενημερώνουμε για το περιεχόμενο της υπ΄ αρίθμ. 399/10 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Τμήμα Γ΄) που έγινε δεκτή από την κα Υπουργό, αναφορικά με την αλλαγή επιθέτου λόγω υιοθεσίας σε απολυτήριο τίτλο, ύστερα από
σχετικό έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη:
«(…) δεν είναι δυνατή η έκδοση νέου απολυτήριου τίτλου σε καμμιά περίπτωση αλλαγής των στοιχείων απολυθέντων μαθητών και επομένως και στην περίπτωση επελθούσας μεταβολής λόγω υιοθεσίας, αφού δεν προβλέπεται η έκδοση άλλου απολυτηρίου τίτλου σπουδών σε αντικατάσταση πρωτοτύπου.
Στα αποδεικτικά, όμως, απόλυσης που εκδίδονται μετά την υιοθεσία πρέπει να αναγράφονται μόνον τα νέα
στοιχεία ταυτότητας που απέκτησε ο υιοθετούμενος δια της νομίμου διαδικασίας, χωρίς καμμία αναφορά των
παλαιών και χωρίς μνεία του λόγου μεταβολής, εφόσον δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την κοινοποίηση των στοιχείων αυτών. Έτσι διασφαλίζεται το απόρρητο της υιοθεσίας και το καθήκον εχεμύθειας που επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Η αναγραφή των προβλεπόμενων από την ανωτέρω εγκύκλιο (3875/Γ2/22-06-01 εγκύκλιο του
Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ) στοιχείων (του γεγονότος της υιοθεσίας και των παλαιότερων στοιχείων του μαθητή) στο αποδεικτικό απόλυσης υπερακοντίζει τον σκοπό του νόμου για τον οποίο εκδίδεται το έγγραφο αυτό, που είναι η βεβαίωση της επιτυχούς φοίτησης του μαθητή στο συγκεκριμένο σχολικό έτος και είναι αντίθετη προς τη νομοθετικά κατοχυρωμένη αρχή της μυστικότητας της υιοθεσίας. <
Επισημαίνεται ότι η σύνδεση του αποδεικτικού απόλυσης με τα ως άνω στοιχεία με τον απολυτήριο τίτλο που
έχει εκδοθεί προ της υιοθεσίας μπορεί να διασφαλιστεί με αναφορά στο αποδεικτικό απόλυσης του απολυτηρίου και του μητρώου φοίτησης του μαθητή με παράλληλη καταχώρηση με επισημειωματική πράξη στο μητρώο
της επελθούσας μεταβολής των στοιχείων, λόγω της υιοθεσίας. Έτσι αποφεύγεται η αναφορά του γεγονότος
της υιοθεσίας στο αποδεικτικό απόλυσης που είναι πιστοποιητικό ευρείας χρήσης και τηρούνται οι νομοθετικές
διατάξεις που επιβάλλουν την μυστικότητα και την μη δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων αυτής»...
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γ2/44151/11-04-2011 Υπ. Παιδείας
«Αναγραφή επισημειωματικής πράξης στα αποδεικτικά απόλυσης των αλλοδαπών μαθητών»
ΣΧΕΤ: η με αρ.πρωτ. 3875/Γ2/22-06-2001 Εγκύκλιος.
Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων στην Υπηρεσία μας, σχετικά με την αναγραφή των ονοματεπωνυμικών στοιχείων με λατινικούς χαρακτήρες στα αποδεικτικά απόλυσης, σας γνωρίζουμε ότι:
Είναι δυνατόν να αναγράφονται με επισημειωματική πράξη τα εν λόγω στοιχεία των αλλοδαπών μαθητών στα
αποδεικτικά απόλυσης με λατινικούς χαρακτήρες όπως αυτά αναγράφονται στο διαβατήριό τους.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ2/3874/22-06-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αλλαγή στοιχείων αλλοδαπών μαθητών
Σχετικά με την αλλαγή των στοιχείων αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το Π.Δ. 104/79, μέχρι την έξοδο των μαθητών από το σχολείο, μπορεί να γίνει αποκατάσταση στο
σωστό τυχόν εσφαλμένων στοιχείων της ταυτότητάς τους με αίτηση του κηδεμόνα τους ή των ιδίων αν είναι
ενήλικοι.
Η αποκατάσταση αυτή ενεργείται από το διευθυντή του σχολείου με κόκκινη γραφή και με βάση το δελτίο ταυτότητας του μαθητή ή όταν αυτό λείπει, σύμφωνα με το πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή της οικείας Κοινότητας. Η διόρθωση σφραγίζεται και μονογραφείται από το Διευθυντή του σχολείου.
Ειδικά για τους αλλοδαπούς μαθητές, για να γίνει αποκατάσταση τυχόν εσφαλμένων στοιχείων ταυτότητας μαθητή, που περιέχονται στο ατομικό του δελτίο, αυτή μπορεί να γίνει μέχρι την αποφοίτησή του από το σχολείο
ύστερα από αίτηση του ίδιου, αν είναι ενήλικος ή του κηδεμόνα του. Στην αίτηση αυτή θα αναγράφεται ότι τα
συγκεκριμένα στοιχεία ταυτότητας, τα οποία περιέχονται στο ατομικό δελτίο του μαθητή, είναι εσφαλμένα, τα
νέα στοιχεία, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα εσφαλμένα, είναι πράγματι τα ορθά και τόσο τα εσφαλμένα όσο
και τα νέα ορθά στοιχεία αφορούν τον ίδιο μαθητή.
Παράλληλα ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίζει πρόσφατο πιστοποιητικό από το οποίο θα φαίνονται τα ξένα
στοιχεία ταυτότητας του μαθητή, που είναι γραμμένος στο σχολείο με ελληνικά ή ελληνοποιημένα ή λανθασμένα στοιχεία ταυτότητας, και βεβαίωση των αρχών της χώρας από την οποία προέρχεται.

Γ2/3875/22-06-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αλλαγή στοιχείων σε απολυτήριους τίτλους
Σχετικά με την αλλαγή στοιχείων στους απολυτήριους τίτλους που έχουν εκδοθεί, πρόβλημα που συχνά απασχολεί τις σχολικές μονάδες, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
Σε κάθε περίπτωση, όπως αλλαγή κυρίου ονόματος λόγω βάπτισης, αλλαγή επιθέτου λόγω υιοθεσίας, αλλαγή
αριθμού μητρώου αρρένων, διόρθωση ονομάτων λόγω λανθασμένης μετάφρασης για τους αλλοδαπούς, διόρθωση στοιχείων που λανθασμένα έχουν καταχωρισθεί κατά την πρώτη εγγραφή, άλλος απολυτήριος τίτλος δεν
εκδίδεται.
Στα αποδεικτικά απόλυσης όμως, που θα εκδοθούν μετά τις τυχόν αλλαγές, θα αναγράφονται τα διορθωμένα
στοιχεία με επισημειωματική πράξη, με την οποία θα φαίνεται ο τρόπος και ο λόγος της αλλαγής των στοιχείων
αυτών.
Παράλληλα θα συντάσσεται σχετικό πρακτικό στο βιβλίο πράξεων του συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών
και θα διορθώνονται τα στοιχεία και στο μητρώο επίσης με επισημειωματική πράξη.
Επισημαίνουμε ότι στο αποδεικτικό απόλυσης, στο πρακτικό και στο μητρώο των μαθητών είναι απαραίτητο να
φαίνονται και τα παλαιότερα στοιχεία και η διόρθωσή τους.

