Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Παιδιού

Αποδοχή προτάσεων

Αλλαγή επιθέτου, λόγω υιοθεσίας
σε απολυτήριο τίτλο

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας ανταποκρίνεται
σε πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη
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1. Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε αναφορά από πρώην µαθήτρια Λυκείου, η οποία
υιοθετήθηκε µετά την έκδοση του απολυτήριου τίτλου και επιθυµούσε τη χορήγηση
σε αυτήν αποδεικτικού απόλυσης µε τα νέα στοιχεία της ταυτότητάς της. Το Λύκειο
στο οποίο είχε φοιτήσει εξέδωσε αποδεικτικό αναγράφοντας ταυτόχρονα τα παλιά και
τα νέα στοιχεία ταυτότητάς της.
2. Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι η µε αρ.Γ2/3875/22-6-2001 εγκύκλιος του
Υπουργείου Παιδείας, στο βαθµό που όριζε ότι στα αποδεικτικά απόλυσης πρέπει να
αναγράφεται ο λόγος επέλευσης της µεταβολής των στοιχείων του µαθητή και να
φαίνονται και τα παλαιότερα στοιχεία, παραβίαζε τις διατάξεις του άρ.1559 ΑΚ, που
κατοχυρώνει τη µυστικότητα της υιοθεσίας, του νόµου 2447/1996, που επιβάλλει
καθήκον εχεµύθειας στον υπάλληλο που λαµβάνει γνώση της υιοθεσίας κατά την
άσκηση των καθηκόντων του και του νόµου 2472/1997, για την προστασία από
παράνοµη δηµοσιοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων.
3. Για το λόγο αυτό, η Αρχή πρότεινε στο Υπουργείο Παιδείας να προβεί στην έκδοση
νέας εγκυκλίου, η οποία να καθιστά σαφές ότι, ειδικά προκειµένου για µεταβολές
στοιχείων των µαθητών µετά την έκδοση δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, τα
αποδεικτικά σπουδών (πιστοποιητικά ευρείας χρήσης) θα πρέπει να αναγράφουν
µόνο τα νέα στοιχεία ταυτότητας, χωρίς µνεία του λόγου µεταβολής (δηλαδή της
υιοθεσίας).
4. Το Υπουργείο Παιδείας, µε βάση την πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη,
προκάλεσε σχετικό ερώτηµα προς το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, το οποίο
συντάχθηκε πλήρως µε τη θέση που είχε διατυπώσει η Αρχή, µε την υπ’αρ.399/10
Γνωµοδότησή του.
5. Η γνωµοδότηση του ΝΣΚ έγινε δεκτή από την Υπουργό Παιδείας και η αρµόδια
∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης προέβη στην έκδοση νέας εγκυκλίου
(αρ.πρωτ.19823/Γ2 από 16/2/2011), όπως είχε προτείνει η Αρχή.
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