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Θέμα:  Αλλαγή στοιχείων των μαθητών 

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, 

σας στέλνουμε, για ενημέρωση και διευκόλυνσή σας, συγκεντρωμένο τόσο το νομικό πλαίσιο που 

διέπει θέματα αλλαγής στοιχείων των μαθητών όσο και υποδείγματα εγγραφών επισημειωματικής 

πράξης. Όπως θα διαπιστώσετε τα έγγραφα, που επισυνάπτονται, απευθύνονται στις σχολικές 

μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θεωρούμε, όμως, ότι μπορούν να τύχουν εφαρμογής και 

από τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον έως ότου υπάρξει κάποια 

άλλη οδηγία από το ΥΠΠΕΘ. 

Όταν τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, ο οποίος έχει αποφοιτήσει από το Σχολείο, έχουν αλλάξει 

(π.χ. αλλαγή  κυρίου ονόματος λόγω βάπτισης, αλλαγή επιθέτου λόγω υιοθεσίας, αλλαγή αριθμού 

μητρώου αρρένων, διόρθωση ονομάτων λόγω λανθασμένης μετάφρασης για τους αλλοδαπούς, 

κ.ά.), πρέπει να συνταχθεί επισημειωματική πράξη με την οποία θα πιστοποιείται η αλλαγή του 

στοιχείου, από το λανθασμένο στο ορθό, δυνάμει ποιου εγγράφου γίνεται η αλλαγή και για ποιο 

λόγο. Προκειμένου να γίνει ορθά και νομότυπα η όλη διαδικασία, πρέπει να συγκληθεί ο Σύλλογος 

Διδασκόντων, κατά την συνεδρίαση του οποίου συντάσσεται σχετικό Πρακτικό, περί των αλλαγών 

και αναγράφεται στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων.  

Στη συνέχεια διορθώνονται και τα στοιχεία του μαθητή στο Βιβλίο Μητρώου, με ανάλογη 

καταγραφή της επισημειωματικής Πράξης.   



 Σε όλα τα ανωτέρω βιβλία και έγγραφα, που εκδίδονται βάσει αυτών, είναι απαραίτητη η 

αναγραφή και των παλαιών στοιχείων, καθώς και η διόρθωσή τους με επισημειωματική πράξη.  

Προσοχή: Στα αποδεικτικά απόλυσης μαθητή που εκδίδονται μετά την υιοθεσία πρέπει να 

αναγράφονται μόνο τα νέα στοιχεία ταυτότητας που απέκτησε ο υιοθετούμενος με τη νόμιμη 

διαδικασία, χωρίς καμία αναφορά των παλαιών και χωρίς να σημειώνεται ο λόγος μεταβολής 

εφόσον δηλώνεται ότι δεν επιθυμείται η κοινοποίηση των στοιχείων αυτών. Έτσι διασφαλίζεται το 

απόρρητο της υιοθεσίας και το καθήκον εχεμύθειας που επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. 

Τέλος, τονίζουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν εκδίδεται νέος απολυτήριος τίτλος.  

 
            Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης 

 
 
                                                                                                        Δημήτρης Ι. Οικονομόπουλος                             
                                                                                                                        Δάσκαλος 
   

            
     

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να μεταφερθείτε στο Παράρτημα και να δείτε το 
αναφερόμενο έγγραφο 
 
 
Συνημμένα: 

1. Αρ. Πρ.: Γ2/3875/22-5-2001/ΥΠΠΕΘ με θέμα «Αλλαγή στοιχείων σε απολυτήριους τίτλους» 

2. Αρ. Πρ.: Γ2/19823/16-2-2011/ΥΠΠΕΘ με θέμα «Αλλαγή επιθέτου λόγω υιοθεσίας σε 

απολυτήριο τίτλο» 

3. Αρ. Πρ.: Γ2/44151/11-4-2001/ΥΠΠΕΘ με θέμα «Αναγραφή επισημειωματικής πράξης στα 

αποδεικτικά απόλυσης των αλλοδαπών μαθητών» 

4. Αντίγραφο απόφασης Συλλόγου Διδασκόντων για αλλαγή ή διόρθωση στοιχείων μαθητή. 

5. Αντίγραφο απόφασης Συλλόγου Διδασκόντων για αλλαγή ή διόρθωση στοιχείων λόγω 

αναγνώρισης ή υιοθεσίας μαθητή. 

6. Αντίγραφο Μητρώου και Προόδου μαθητών με επισημειωματική πράξη 

7. Βεβαίωση φοίτησης με ενσωματωμένη επισημειωματική πράξη 

 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Να διατηρηθεί μέχρι .................. 

Βαθμός Ασφαλείας .......... …… 

Μαρούσι,        16/02/2011 

Αριθ. Πρωτ.:   19823/Γ2 

Βαθ. Προτερ.  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

 

 
 

 
Προς:  

1. Διευθύνσεις Δ.Ε. και Γραφεία Δ.Ε. & 

Ε.Ε. της χώρας. Έδρες τους. 

2. Γυμνάσια, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ. της 

χώρας. Έδρες τους. 

 

Κοιν: 

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις            

Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους. 

2. Προϊσταμένους Επιστημονικής και 

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

3. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων 

(μέσω των Διευθύνσεων Δ.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.  
    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»... 
    
    
 Εσωτερική διανομή:               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε., Τμήματα Β΄ και Γ΄  
                          
         ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



….ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ …………………….. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Νο …/….-……-201… 

ΘΕΜΑ: Αλλαγή Επωνύμου Μαθητή  

Στ…. …………….……. και στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου σήμερα                        

..….-………-201…, ημέρα ………….………. και ώρα …..……….. ο Σύλλογος Διδασκόντων συνήλθε σε 

έκτακτη συνεδρίαση και ασχολήθηκε με την διόρθωση επωνύμου της μαθήτριας 

…………………………………………….. με αριθμό Βιβλίου Μητρώου & Προόδου  ……… στο ορθό 

……………………………………………. μετά την κατάθεση από την ενδιαφερόμενη μεταφρασμένου 

αντιγράφου αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης γέννησης στην οποία αναγράφεται το ορθό 

επώνυμο.  

Ο σύλλογος διδασκόντων αφού έλαβε υπόψη τις κείμενες διατάξεις     

α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο μ ό φ ω ν α 

Να τροποποιηθεί, με επισημειωματική πράξη, στο Βιβλίο Μητρώου & Προόδου το επώνυμο 

της παραπάνω μαθήτριας, από ………………………………..σε …………………………………, σύμφωνα με το 

παραπάνω μεταφρασμένο αντίγραφο αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης γέννησης της. 

Το Πρακτικό αυτό αφού γράφτηκε και διαβάστηκε, υπογράφεται ως ακολούθως. 

….. Δ/ντ……... του Σχολείου                                        Οι Εκπαιδευτικοί 

 

 

 

      ………………………… ………………. 

……………….. 

………...…..…. 

…………..…... 

………..……… 



….ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ …………………….. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Νο …/….-……-201… 

ΘΕΜΑ: Αλλαγή Επωνύμου Μαθητή λόγω αναγνώρισης ή υιοθεσίας  

Στ…. …………….……. και στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου σήμερα                        

..….-………-201…, ημέρα ………….………. και ώρα …..……….. ο Σύλλογος Διδασκόντων συνήλθε σε 

έκτακτη συνεδρίαση και ασχολήθηκε με την αλλαγή επωνύμου του μαθητή 

………………………………………………….. με αριθμό Βιβλίου Μητρώου & Προόδου ………… ο οποίος 

μετά την αναγνώρισή του (ή την υιοθεσία του)  από τ…. …………………………………………………… με 

την υπ’ αρ. ………………………………….. πράξη αναγνώρισης (ή υιοθεσίας)  του συμβολαιογράφου 

………………………………..(Τόπος)  ……………………………………………. (Ονοματεπώνυμο) λαμβάνει το 

επώνυμο ……………………………………………. (Αρ. πρ. αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης του Δήμου 

…………………………………..     …………../……….-……….-20…….).   

Ο σύλλογος διδασκόντων   αφού έλαβε υπόψη τις κείμενες διατάξεις: 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο μ ό φ ω ν α 

Να τροποποιηθεί, με επισημειωματική πράξη, στο Βιβλίο Μητρώο & Προόδου όπως και στα 

υπόλοιπα Βιβλία που τηρούνται στο Σχολείο μας το επώνυμο του παραπάνω μαθητή από 

………………………………….. σε ……………………………………, και να αναγραφεί το όνομα τού πατρός και 

της μητέρας σύμφωνα με το παραπάνω απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης του Δήμου 

……………………………………. 

Το Πρακτικό αυτό αφού γράφτηκε και διαβάστηκε, υπογράφεται ως ακολούθως. 

      ….. Δ/ντ……... του Σχολείου                                          Οι Εκπαιδευτικοί 

 

        ………………………… ………………. 

……………….. 

……………….. 



 



 

 

 

 


