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                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
                                                                    ----------- 

 

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. &  Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  Μυτιλήνη, 22-2-2016 

    ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  Αριθ. πρωτ. 995 

                               ΤΜΗΜΑ : Α΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
                                                                     ----------- 

  

 

 

 

ΠΡΟΣ 

Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. της 

Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης 

Βορείου Αιγαίου 

 

(Δια των Δ/νσεων Εκπ/σης) 

 

 

Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 26    

Τ.Κ. – Πόλη : 81100, Μυτιλήνη  

Email : mail@vaigaiou.pde.sch.gr    

Ιστοσελίδα : http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch   

Πληροφορίες : Μακαρώνης Ιωάννης                                              

Τηλέφωνο : 22510-48162  

Fax : 22510-48155  

ΘΕΜΑ : «Βεβαιώσεις παρακολούθησης αλλοδαπών μαθητών σε ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα». 

ΣΧΕΤ.   :  1. Ο ν.4332/2015 (ΦΕΚ 76Α/09-07-2015).  

                 2. Η με αρ. πρωτ.130181/18258/25-08-2015 (ΑΔΑ:ΩΞΙΑ465ΦΘΕ-ΓΙΠ)  εγκύκλιος  του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.  

                 3. Η με αρ. πρωτ.Φ1/143059/Δ2/14-9-2015 (ΑΔΑ:7ΒΨΕ465ΦΘ3-Α5Ι)  εγκύκλιος  του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 

                 4. Το με αρ. πρωτ. 3950/22-9-2015 έγγραφό μας.  

                 5. Το με αρ. πρωτ. 5695/26-11-2015 έγγραφό μας. 

 

Σχετικά με την ορθή σύνταξη βεβαιώσεων επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπών μαθητών, σε 

ελληνικά σχολεία, σε εφαρμογή των παραπάνω σχετικών, σας αποστέλλουμε, συνημμένα, νέα φόρμα 

βεβαίωσης φοίτησης. Η συμπλήρωση της φόρμας πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου 

να αποφευχθούν λάθη, με βάση τα παρακάτω: 

1. Η βεβαίωση φοίτησης εκδίδεται με ημερομηνία και αρ. πρωτοκόλλου και αντίγραφο της τηρείται 

πάντα στο αρχείο της σχολικής μονάδας. 

2. Τα στοιχεία του ονόματος του μαθητή αναγράφονται πάντα με κεφαλαία γράμματα. 

3. Τα ονόματα των αλλοδαπών μαθητών δεν ελληνοποιούνται και δεν κλίνονται.  

4. Τα στοιχεία του ονόματος του μαθητή (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) αναγράφονται 

στα λατινικά σύμφωνα με τα επίσημά τους έγγραφα (διαβατήριο, πιστοποιητικό γέννησης 

θεωρημένο & επίσημα μεταφρασμένο, ληξιαρχική πράξης γέννησης για τους γεννηθέντες στην 

Ελλάδα). 

5. Σε περίπτωση που η βεβαίωση εκδίδεται για μαθητή που φοίτησε σε σχολική μονάδα της οποίας 

το αρχείο φυλάσσεται στο σχολείο σας (είτε λόγω συγχώνευσης, είτε λόγω κατάργησης, είτε λόγω 

αλλαγής τύπου κλπ), στις βεβαιώσεις αυτές θα αναφέρεται για κάθε σχολικό έτος η σχολική 

μονάδα που φοίτησε ο μαθητής. 
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6. Τυχόν διορθώσεις στις εν λόγω βεβαιώσεις, όπως σβησίματα, διορθωτικό κ.ά., απαιτείται να 

φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.  

7. Για περιπτώσεις αλλαγής στοιχείων αλλοδαπού μαθητή πριν ή μετά την έκδοση απολυτήριου 

τίτλου, λόγω υιοθεσίας, μετάφρασης δικαιολογητικών, αναγραφής επισημειωματικής πράξης κλπ. 

θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στα έγγραφα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που σας 

αποστέλλουμε συνημμένα. 

Παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή των παραπάνω και σας υπενθυμίζουμε ότι στην 

ιστοσελίδα μας http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch στη θέση «Ενημέρωση - Κτήση ελληνικής 

ιθαγένειας» είναι αναρτημένα για χρήση, τα παρακάτω έντυπα: 

1. Αίτηση για πιστοποιητικό ιθαγένειας από κηδεμόνα.  

2. Αίτηση για πιστοποιητικό ιθαγένειας του ιδίου. 

3. Βεβαίωση παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα.  

 

 

   

 

 

           Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  Δ/ΝΤΗΣ 

     Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

 

             Αριστείδης Καλάργαλης 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : εννέα (9) έγγραφα (1 word & 8 pdf) 
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       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

                  ----- 

 

       ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
    Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
            ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
    ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
    ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

                ----- 
 

Ταχ. ∆/νση:   Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη:  151 80 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα:   http: // www.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: Α. Βάρλα - Κ. Πισλή 
Τηλέφωνο: 210 344 3272 - 2242 
Φαξ: 210 344 3390                                   
                                                                                                     

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

Βαθµός Ασφαλείας .......... …… 

Μαρούσι,        16/02/2011 

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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ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑIΔΕ IΑΙ

ΔΙΑ 810ν ΜλΘΗΙΗΙ ΚλΙ ΘΡΗΙΚΕΥΜΑ ΤΩΝ

ΕΝ Ι ΑΙΟΙ ΔIQIΚΗ ΤιΙΙ:Οl ΤΟΜ ΕΑΙ

ΠΡΩΤΟ8λΘΜ ΙΑΙ ιCAΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒλθΜIΑl

Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!

Δ ΙΕΥΘΥΝΙΗ ιηΟΥΔΩΝ AEYTEPQ8AOMJAJ
εΚΠΑIΔΕΥΣΗ!

ΤΜΗΜΑΤλβ'& Γ

Ταχ Δ!VΑη " Α , Πo"Θ..δρloυ 37
Τ.Κ . - Πόkη : 15180, Μιψοι;ιΟΙ

Ισtooι:.Uδα : tιnD:I!WWW.mInedugov&,

ΠληPOΦOρi.ε,, : Β6ρλα Α . Δ IOuρiλαc;;

τηιtΦωνο: 110 344 ~212. 3276
Φαξ : 2 10 :Μ4 3253

πroΣ:

Βαθμός ΑσΦαλcίας:

Να διατηρηθείμέχρι:

Μαρούσι, 11- 04·20 11

Αριθμ.Πρωτ . : 44 1 5 1 /Γ2

1. Πι.ριΦερειοιιΙς Δ/'ΙΙΟε ι(, Π . Ε & Δ Ι

τητ; χώρας. Έδρει; τους

2. ΓραΦεία 1Io~U(ώooι Ιuμβοu)"ων τ ης

XΏΡOc; . 'Εδρες του<; .

3. ΔιΕυθύvoι. ιι.; Δ . Ε . & ΓραΦεία Δ Ε . ,

Ε .Ε . '(ης χώρας. 'Εδρε<; τσικ ,
4 . Σlολι ..ές μονό.δι.( Δ.Ε .• Ε .Ε . τητ

χώρας . Έδρες τους.

(μloω ΔΙCυθύνσCων ΔΕ . &

Γραφι(ων Δ Ε . ΕΕ .)

ΕΙΕΜΑ: _ΑναΥραφή επ:ιαημειωμm:ιιι:r\c; nρά.ξης στα α.rι:oδειιnιιι:ά απόλυσης των

αλλοδαπών μαθητών • .

ΣΧπ, η μΕ Ωρ.>φωτ. 'Β7S/Γ1./22-«.-2001 Ey.ύι<λιoc;.

Κατόηι" σχετικών ερωτημάτων στη" Υπηρεσία μας. σχετιχά με την α..,αι,φαΦή lω"

o"oματεηω..,υμιιc.ώ" στοιχείων με λατινUtούc; χαρακτήρες στα αποδε ικτικά απόλυση ", ου ,

Υ"ωρΙζου με ότι;

Είναι δυ"ατό" να αναyρά.ΦoVΤαι μΕ επιαημι:ιωματική πράξη τα εν λόνω στοιχε ία ι ι..ι "

αλλοδαπών μαθητώv στα αποδεικτικά απόλυσης με λατινικού ς χαρακτήρε τ; όπως αο ιο

avaypάΦovtaL στο διαβατήριό τουτ,

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ XPIΠOΦlΛOΠOνΛoy

1. Γρ . κας YΦuπoυρyoύ

3. Γρ . 1( . Ειδικού ΓραμματΙα

4. Δ!wJη Ιπου6ώ... Δ.Ε . -τμή μα τα 8 "& Γ ·



                 

                  Πώς γίνεται η επισηµειωµατική πράξη.  

Όταν τα στοιχεία του ενδιαφερόµενου 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 η λεγόµενη επισηµειωµατική πράξη, επί των αποδεικτικών 

απόλυσης, µε την οποία θα πιστοποιείται η αλλαγή του στοιχείου, από το 

λανθασµένο στο ορθό, δυνάµει ποίου εγγράφου γίνεται η αλλαγή και για 

ποιο λόγο. Προκειµένου να γίνει ορθά και νοµότυπα η όλη διαδικασία, 

πρέπει να συγκληθεί ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων, κατά την συνεδρίαση του 

οποίου συντάσσεται σχετικό Πρακτικό, περί των αλλαγών και 

αναγράφεται στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου ∆ιδασκόντων.  

 Ταυτόχρονα διορθώνονται και τα στοιχεία του µαθητή στο Βιβλίο 

Μητρώου, µε ανάλογη καταγραφή της επισηµειωµατικής Πράξης.   

  Σε όλα τα ανωτέρω έγγραφα είναι απαραίτητη η αναγραφή και 

των παλαιών στοιχείων, καθώς και η διόρθωσή τους.  

 Τέλος τονίζουµε ότι σε καµµία περίπτωση δεν εκδίδεται νέος 

απολυτήριος τίτλος.  
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Να διατηρηθεί μέχρι  

Βαθμός ασφαλείας 

 

             Μαρούσι, 27-09-2010 

             Αριθ. Πρωτ. 120323/Γ2              

             Βαθμός Προτερ.  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

 

 

 

            1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 

                 της χώρας  

                 (έδρες τους).  

ΠΡΟΣ:      2.  Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας  

                 (έδρες τους). 

            3.  Γραφεία Π.Ε. , Δ. Ε. & Ε. Ε. 

                 (έδρες τους).  

            4.  Σχολικές μονάδες της χώρας. 

                 (μέσω των Δ/νσεων και των Γραφείων 

Π.Ε., Δ.Ε. & Ε.Ε.) 

 

 

 

Θέμα : «Εγγραφές αλλοδαπών μαθητών» 

 

 Ύστερα από ερωτήματα που υποβάλλονται στις Διευθύνσεις μας σχετικά με την εγγραφή 

αλλοδαπών μαθητών στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

σας υπενθυμίζουμε τα εξής: 

1. Για την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών ισχύουν οι διατάξεις του άρ. 3 του Π.Δ. 182/1984 

(60 Α΄) όπου ορίζεται ότι εγγράφονται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος. Επίσης, 

σύμφωνα με το άρ. 72 του Ν. 3386/2005 (212 Α΄), ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών 

μπορούν να εγγραφούν έστω κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα.  

2. Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους προβλέπονται στο άρ. 10 του Π.Δ. 104/1979      

(23 Α΄) και στη με αρ. πρ. 91109/Γ2/10-07-2008 εγκύκλιο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. Τα εν λόγω 

δικαιολογητικά πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα, έτσι όπως αναφέρεται στη με 

αρ. πρ. Γ2/7268/02-10-1995 εγκύκλιο. Σε περίπτωση που οι μαθητές δεν προσκομίσουν 

έγκυρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία που 

περιγράφεται στις Γ2/7268/02-10-1995 και 48946/Γ2/18-05-2005 εγκυκλίους. Σας 

υπενθυμίζουμε ότι δύνανται να εγγραφούν με ελλιπή δικαιολογητικά στις περιπτώσεις 

που περιλαμβάνονται στο άρ. 72 του Ν. 3386/2005 (212 Α΄).   

3. Τέλος, για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εκτός των ανωτέρω, ισχύουν και οι διατάξεις 

του Π.Δ. 201/1998 (161 Α΄). 

 

Εσωτερική Διανομή:                           Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

1. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα κ. Κοντογιάννη                                                     

2. Γραφείο Ειδικής Γραμματέως κας Δραγώνα 

3. Δ/νση Σπουδών Π.Ε., Τμήμα Α΄ 

4. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., Τμήμα Γ΄            ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 

                ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

                 Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

               ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. 

            ----- 

 
 

 

    Ταχ. Δ/νση: Ανδρ. Παπανδρέου 37 

    Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι 

    Ιστοσελίδα:www.minedu.gov.gr 

    e-mail: spudonpe@ypepth.gr 

                  t05sded@ypepth.gr              

  Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος – Α. Βάρλα  

    Τηλέφωνο: 210 344 2248 & 210 344 3272 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
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