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Αριθ. Πρωτ.: 19823/Γ2
Βαθ. Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς:
1. ∆ιευθύνσεις ∆.Ε. και Γραφεία ∆.Ε. &
Ε.Ε. της χώρας. Έδρες τους.
2. Γυµνάσια, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ. της
χώρας. Έδρες τους.
Κοιν:
1. Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις
Π.Ε. και ∆.Ε. της χώρας. Έδρες τους.
2. Προϊσταµένους Επιστηµονικής και
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
3. Γραφεία Σχολικών Συµβούλων
(µέσω των ∆ιευθύνσεων ∆.Ε.)
4. Συνήγορος του Πολίτη
Ανεξάρτητη Αρχή
Χατζηγιάννη Μέξη 5,
115 28 Αθήνα
(Υπόψη κας Μπλιάτη)
5. «ΈΠΑΦΟΣ Ε.Π.Ε.»
Μονής Κύκκου 2 και Μεσογείων 123,
115 26 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «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.
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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.∆.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»...

Εσωτερική διανοµή:

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

∆ιεύθυνση Σπουδών ∆.Ε., Τµήµατα Β΄ και Γ΄
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
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