
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή για το διορισμό συγγενή αποβιώσα-
ντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού 
καθήκοντος στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

2 Καθορισμός τύπου απολυτήριων τίτλων Επαγγελ-
ματικού Λυκείου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3 Διόρθωση σφάλματος στην 89552/Δ1/01-06-
2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1710/15-06-2016 (τεύχος Β’).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./64/ΟΙΚ. 17751 (1)
Κατανομή για το διορισμό συγγενή αποβιώσα-

ντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού 

καθήκοντος στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α’/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α’/2012).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 
218/Α’/13-12-1994), όπως ισχύει μετά την αντικατάστα-
σή του από το αρ. 18 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α’/
15-3-2006).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ 21/06-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Χριστόφορο Βερναρδάκη» (ΦΕΚ 2144/Β’/2015).

4. Το Π.δ. 73 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνη-
σης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών» (ΦΕΚ 116/Α’/2015).

5. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β’/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
1 του Ν. 3812/2009.

7. Το υπ’ αριθμ. έγγραφο Φ.471.11/307/992284/Σ.1780/
27.5.2016 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή στο ΥΠΕΘΕ/ΓΕΣ της Κανατά Αγγελικής, 
σε κενή οργανική θέση μόνιμου πολιτικού προσωπικού 
του κλάδου ΔΕ Κοινωνικών Υπηρεσιών/Βοηθών Νοσο-
κόμων, ως συγγενή αποβιώσαντος κατά και ένεκα της 
εκτέλεσης υπηρεσιακού καθήκοντος σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218/
Α’/13-12-1994), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 1 Ιουλίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 105797/Δ4 (2)
  Καθορισμός τύπου απολυτήριων τίτλων Επαγ-

γελματικού Λυκείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 1566/1985 (Α’/167) «Δομή και λειτουργία της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις»,

β. του εδαφίου θ της παρ. 2 του άρθρου 43 του 
Ν. 4186/2013 (Α’/193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

11 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129

23265
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γ. της υπουργικής απόφασης 80033/Γ2/2006 (Β’/1286) 
«Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρε-
σιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές - μετεγγραφές- φοίτη-
ση μαθητών, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, 
που αφορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει,

δ. του Π.δ. 73/2015 (Α’/116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών»,

ε. του Π.δ. 56/2016 (Α’/91) «Φοίτηση και αξιολόγηση 
των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου»,

2. Την υπ’ αριθμ. 20/09-06-2016 πράξη του Δ.Σ. του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον τύπο των τίτλων των Επαγγελ-
ματικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Δημόσιας και Ιδιωτικής), σύμφωνα με τα συνημμένα 

υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 
απόφασης αυτής:

1. Απολυτήριο Δημοσίου Επαγγελματικού Λυκείου
2. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Επαγγελματικού 

Λυκείου
3. Απολυτήριο Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου
4. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Επαγγελματικού 

Λυκείου
5. Πτυχίο Δημοσίου Επαγγελματικού Λυκείου
6. Αποδεικτικό Πτυχίου Δημοσίου Επαγγελματικού 

Λυκείου
7. Πτυχίο Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου
8. Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού Επαγγελματικού 

Λυκείου
9. Αποδεικτικό Σπουδών Δημοσίου Επαγγελματικού 

Λυκείου
10. Αποδεικτικό Σπουδών Ιδιωτικού Επαγγελματικού 

Λυκείου
11. Πιστοποιητικό Σπουδών με βαθμούς Δημοσίου 

Επαγγελματικού Λυκείου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ …….. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. …..  

…………ΕΠΑΛ …..  
ΟΔΟΣ….. ΤΚ….. ΠΟΛΗ….. 

                                              Τηλέφωνο: ……………… 
Fax: ……… Email: …………………….. 

(Το παρόν αποτελεί ΤΙΤΛΟ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Δ.Ε. του Ν. 4186/2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Βεβαιώνεται ότι .. 
εικονιζόμεν… είναι 

… ίδι.. που 
αναφέρεται στον 

τίτλο 
…. Διευθυντ…. 

 
 

Σχολικό έτος  
2015-2016 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 
ΑΡΙΘΜΟΙ: 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

…-…/…/…. 
 

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ: …….                     ……………….. 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ 
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ……/…..  
ΔΗΜΟΥ 
ΝΟΜΟΥ 

………… 
…………  

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
    ……… 

 

…. μαθήτ………………….. του …….. και της ……. το γένος ……, παρακολούθησε κατά το σχολικό έτος …-… τα 

μαθήματα της Γ’ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (Ειδικότητα: ……. του Τομέα …..) και αφού εξετάστηκε σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις, κρίθηκε από το Σύλλογο των Διδασκόντων (Πράξη…) άξι… απόλυσης, με Γενικό Βαθμό 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ '……' …… και  …… (….,…..) και διαγωγή ……………. 

Η αναλυτική βαθμολογία τ… στα μαθήματα της Γ’ τάξης είναι: 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

• ……………………………………… 

……………………………………… 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

• ……………………………………… 

……………………………………… 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

 

 

 

 

 
 
 

 
(……) 

 
 

(……) 
 
 

(……) 
 
 
 

(……) 
 
 

(……) 

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

• ……………………………………… 

……………………………………… 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

• ……………………………………… 

……………………………………… 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

• ……………………………………….. 

   ………………………………………

 
 
 

(……) 
 
 

(……) 
 
 

(……) 
 
 
 

(……) 
 
 

(……) 
 
 

(……)

 
 

Τόπος ……. /…./2016 
 

... Διευθυντ… ... Υποδιευθυντ.. ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

 
Ονοματεπώνυμο 

Ειδικότητα 

 
Ονοματεπώνυμο 

Ειδικότητα 
 
                                                                                                  Ο συντάκτης του τίτλου 
 
 

Ονοματεπώνυμο 
Ειδικότητα 

  

................... 
................. 
Θέση για 
Φωτ/φία 

................... 
............... 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………………. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ………..  
………. ΕΠΑΛ ……….  
ΟΔΟΣ………. ΤΚ ……… ΠΟΛΗ 
Τηλέφωνο: ………………… 

Fax: ………… Email:……………….. 

(Το παρόν αποτελεί ΤΙΤΛΟ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Δ.Ε. του Ν. 4186/2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχολικό έτος 

 
 
 
 
 
 
 

Βεβαιώνεται ότι .. 
εικονιζόμενο.. είναι 

.. ίδι.. που 
αναφέρεται στον 

τίτλο 
…. Διευθυντ… 

 
 

2015-2016 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΑΡΙΘΜΟΙ: 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:                   

  

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ: …… ………… 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:                   ……. ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ 
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ …….                        ………… 
ΔΗΜΟΥ 
ΝΟΜΟΥ 

…………
………  

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
       ………… 

…. μαθητ ……………………του ………… και της ………… το γένος …………, παρακολούθησε κατά το σχολικό έτος 

2015-2016 τα μαθήματα της Γ’ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (Ειδικότητα: …………του Τομέα ………… ) και αφού 

εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κρίθηκε από το Σύλλογο των Διδασκόντων (Πράξη …………) άξι… 

απόλυσης, με Γενικό Βαθμό ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ …………και διαγωγή …………. 

Η αναλυτική βαθμολογία του/της στα μαθήματα της Γ’ τάξης είναι: 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

• ……………………………………… 

……………………………………… 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

• ……………………………………… 

……………………………………… 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

 

 

 

 

 
 
 

(……) 
 
 

(……) 
 
 

(……) 
 
 
 

(……) 
 
 

(……) 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

• ……………………………………… 

……………………………………… 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

• ……………………………………… 

……………………………………… 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

• ……………………………………….. 

   ………………………………………

 
 
 

(……) 
 
 

(……) 
 
 

(……) 
 
 
 

(……) 
 
 

(……) 
 
 

(……)

Στο όνομα τ… ιδί… έχει εκδοθεί Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου με Αριθμό Πρωτοκόλλου ….-…./…./….. Το 
Αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από την Αρ.Πρωτ. αίτηση τ… ενδιαφερομ…. . 
 

Τόπος  … /…/2016 
 

... Διευθυντ.. ... Υποδιευθυντ… ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
 
 
 
 

Ονοματεπώνυμο 
Ειδικότητα 

 
Ονοματεπώνυμο 

Ειδικότητα 
 

                                                                                                  
Ο συντάκτης του τίτλου 

 
Ονοματεπώνυμο 
Ειδικότητα 

  

................... 
................. 
Θέση για 
Φωτ/φία 

................... 
............... 
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Ιδιωτικό ΕΠΑΛ ……………………… 
ΟΔΟΣ………. ΤΚ ……… ΠΟΛΗ 

                                               Τηλέφωνο: ………………… 
Fax: ………… Email:……………….. 

................... 
................. 
Θέση για 
Φωτ/φία 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ …………………………………… (…………), η οποία συστάθηκε ................... 
με την αριθ ………………… απόφαση του Προϊσταμένου …………………….(Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε.)………… 

(Το παρόν αποτελεί ΤΙΤΛΟ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Δ.Ε. του Ν. 4186/2013) 
 
 
 
 

 
Σχολικό έτος 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

............... 
 

Βεβαιώνεται ότι 
….εικονιζόμεν… 
είναι .. ίδι.. που 
αναφέρεται στον 

τίτλο 
Θεωρήθηκε και 
Επικυρώθηκε 

 2015-2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ:  
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ..-../../2016 ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ: 

ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: 

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…..…………………………….. 

 

………………………… 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ 
………………………… 
 
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

ΝΟΜΟΥ …………………………… …………………. 
 

…. μαθ…. …………………. του ……………….. και της ………………… το γένος , παρακολούθησε κατά το σχολικό 

έτος 2015-2016 τα μαθήματα της Γ’ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (Ειδικότητα: …………………………. του Τομέα 

……………………………… ) και αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κρίθηκε από το Σύλλογο των 

Διδασκόντων (Πράξη ………..) άξι… απόλυσης, με Γενικό Βαθμό ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

'……………' ………… και …… ………. (….,….) και διαγωγή ………………………... 

Η αναλυτική βαθμολογία του/της στα μαθήματα της Γ’ τάξης είναι: 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

• ……………………………………… 

……………………………………… 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

• ……………………………………… 

……………………………………… 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

 

 
 
 

(……) 
 
 

(……) 
 
 

(……) 
 
 
 

(……) 
 
 

(……) 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

• ……………………………………… 

……………………………………… 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

• ……………………………………… 

……………………………………… 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

• ……………………………………….. 

   ………………………………………

 
 
 

(……) 
 
 

(……) 
 
 

(……) 
 
 
 

(……) 
 
 

(……) 
 
 

(……)
    

Τόπος……………… …/../2016 
 

Το παρόν έχει ισχύ αντίστοιχου Απολυτηρίου Δημοσίου Επαγγελματικού Λυκείου του Ν. 4186/2013 
 

Θεωρήθηκε και Επικυρώθηκε 
 

…  Διευθ…… 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 

Τα μέλη 
 
 
 

 …. Προϊσταμεν… της Δ/νσης  
 
        Ονοματεπώνυμο 

 
Ονοματεπώνυμο 

Ειδικότητα 

 
 

                                                    Ο συντάκτης του τίτλου 
                                                                                       Ονοματεπώνυμο 
                                                                                                                 Ειδικότητα 
  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ23270 Τεύχος Β’ 2129/11.07.2016

 
Ιδιωτικό ΕΠΑΛ ………….. 

ΟΔΟΣ………. ΤΚ ………   
ΠΟΛΗ 

                                             Τηλέφωνο: ………………… 
Fax: ………… Email:……………….. 

................... 
................. 
Θέση για 
Φωτ/φία 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ …………………………………… (…………), η οποία συστάθηκε  
με την αριθ ………………… απόφαση του Προϊσταμένου …………………….(Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε.)………… 

(Το παρόν αποτελεί ΤΙΤΛΟ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Δ.Ε. του Ν. 4186/2013) 
 
 
 
 

Σχολικό έτος 

 
 

Βεβαιώνεται ότι .. 
εικονιζόμεν.. είναι .. 
ίδι..που αναφέρεται 

στον τίτλο 
Θεωρήθηκε και 
Επικυρώθηκε 

2015-2016 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΣΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΙ: 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 

 

ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ: ……                      ……………… 

ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: ……  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ 
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ: ……                       ……………… 
ΔΗΜΟΥ: ……  ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
ΝΟΜΟΥ: ……                                                       ……………… 

 

…. μαθητ…. ……… ……… του …….. και της ……… το γένος , παρακολούθησε κατά το σχολικό έτος 2015-2016 τα 

μαθήματα  της  Γ’ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (Ειδικότητα: ……… του Τομέα ………) και αφού εξετάστηκε 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κρίθηκε από το Σύλλογο των Διδασκόντων (Πράξη ….) άξι.. απόλυσης, με Γενικό 

Βαθμό ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ‘………’ ……. και …… ΔΕΚΑΤΑ (….) και διαγωγή ……………. 

Η αναλυτική βαθμολογία του/της στα μαθήματα της Γ' τάξης είναι: 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

• ……………………………………… 

……………………………………… 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

• ……………………………………… 

……………………………………… 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

 
 
 

(……) 
 
 

(……) 
 
 

(……) 
 
 

(……) 
 
 

(……) 
 
 
 

(……) 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

• ……………………………………… 

……………………………………… 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

• ……………………………………… 

……………………………………… 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

 
 
 

(……) 
 
 

(……) 
 
 

(……) 
 
 

(……) 
 
 

(……) 
 
 

(……) 

 

Στο όνομα τ.. ιδί… έχει εκδοθεί Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου με Αριθμό Πρωτοκόλλου …./../2016. Το Αποδεικτικό 
αυτό εκδίδεται ύστερα από την Αρ.Πρωτ. … . αίτηση τ… ενδιαφερομ….. . 

 
                             Τόπος ../../2016 

 
Θεωρήθηκε και Επικυρώθηκε ... Διευθυντ… ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

 
 

... Προιστάμεν… της Δ/νσης 
Ονοματεπώνυμο 

 
Ονοματεπώνυμο 

Ειδικότητα 
 
 

Ο συντάκτης του 
τίτλου 

                                                                                        Ονοματεπώνυμο 
                                                                                                                  Ειδικότητα 
  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23271Τεύχος Β’ 2129/11.07.2016

 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………….. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ……        

………….. ΕΠΑΛ ……….. 
ΟΔΟΣ………. ΤΚ ……… ΠΟΛΗ 

Τηλέφωνο: ………………… 
Fax: ………… Email:……………….. 

 (Ν. 4186/2013) 
 
ΠΤΥΧΙΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχολικό 
έτος 

 
 
 
 
 
 
 

Βεβαιώνεται ότι ο/η 
εικονιζόμενος/η 
είναι .. ίδι.. που 
αναφέρεται στον 

τίτλο 
Ο/Η Διευθ….. 

 
 

2015-2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ: 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ...-../../2016 ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ: …………….. ………………… 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:                         …………….. ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ 

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ …………/… ………………… 
ΔΗΜΟΥ …………….. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
ΝΟΜΟΥ …………….. ………………… 

 
…. μαθ…. ………………… ………………… του ………………… και της ………………… το γένος …………………, 

ολοκλήρωσε τη φοίτησή του/της κατά το σχολικό έτος 2015-2016 στην Γ’ τάξη και αφού εξετάστηκε σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις στα μαθήματα της ειδικότητας …………………του Τομέα …………………, κρίθηκε από το 

Σύλλογο των Διδασκόντων (Πράξη …….) άξι… απόλυσης, με Γενικό Βαθμό ΠΤΥΧΙΟΥ '…………' ………………… 

και ………… ……… (…,..) και διαγωγή …………………….. 

 
 
 

Τόπος…… …/../2016 
 

…. Διευθ….                    …. Υποδιευθυντ…… ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
 
 
 
 

Ονοματεπώνυμο 
Ειδικότητα 

 
Ονοματεπώνυμο 

Ειδικότητα 
 
 

Ο συντάκτης του τίτλου 
 
 

Ονοματεπώνυμο 
Ειδικότητα 

 
  

................... 
................. 
Θέση 
για 

Φωτ/φία 
................... 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ23272 Τεύχος Β’ 2129/11.07.2016

 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ …………… 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. …….. 
…… ΕΠΑΛ …..  
ΟΔΟΣ…. ΤΚ …. ΠΟΛΗ 

                          Τηλέφωνο: ………………… 
Fax: ……….. Email: …………………… 

                                                   (Ν. 4186/2013) 
 
 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχολικό έτος 

 
 
 
 
 
 
 

Βεβαιώνεται ότι .. 
εικονιζόμεν..είναι .. 
ίδι..που αναφέρεται 

στον τίτλο 
.. Διευθυντ… 

2015-2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ: 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:                   

  

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ: …… …………. 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:         …… ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ 
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ……..                       …………… 

ΔΗΜΟΥ 
ΝΟΜΟΥ 

………  
……. 

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
    …….. 

 
…… μαθητ… ……. …… του ……. και της ……. το γένος …….., ολοκλήρωσε τη φοίτησή του/της κατά το σχολικό έτος 2015-2016 στην Γ’ τάξη και 

αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στα μαθήματα της ειδικότητας ……………. του Τομέα ……… κρίθηκε από το Σύλλογο των 

Διδασκόντων (Πράξη… . . ) άξι.. απόλυσης, με Γενικό Βαθμό ΠΤΥΧΙΟΥ '…..' ……. και ….. ΔΕΚΑΤΑ (….) και διαγωγή ………. 

  

 
Στο όνομα τ… ιδί… έχει εκδοθεί πτυχίο με Αριθμό Πρωτοκόλλου …../…./……. Το αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από αίτηση τ… ενδιαφερόμεν….  

 
                                                                             Τόπος …… /…../2016 

 
 
 
 

... Διευθυντ… ... Υποδιευθυντ.. ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
 
 
 
 

Ονοματεπώνυμο 
Ειδικότητα 

 
Ονοματεπώνυμο 

Ειδικότητα 
 
 

Ο συντάκτης του 
τίτλου 

 
 

Ονοματεπώνυμο 
Ειδικότητα 

 
  

................... 
................. 
Θέση για 
Φωτ/φία 

................... 
............... 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23273Τεύχος Β’ 2129/11.07.2016

 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ …….. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ……….. 

Ιδιωτικό ΕΠΑΛ ………………… 
ΟΔΟΣ………. ΤΚ ………    
ΠΟΛΗ………………… 
Τηλέφωνο: ………………… 

Fax: ………… Email:……………….. 

(Ν. 4186/2013) 
 

ΠΤΥΧΙΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχολικό έτος

 
 
 
 
 
 
 

Βεβαιώνεται ότι 
ο/η 

εικονιζόμενος/η 
είναι .. ίδι.. που 
αναφέρεται στον 

τίτλο 
Θεωρήθηκε 

και 
Επικυρώθηκ

ε 

2015-2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ: 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ …..-../../2016 ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ: …………………. …………………. 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:                   …………………… ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ 

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ                                    …………………… ……………………… 
ΔΗΜΟΥ                                                 …………………… ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
ΝΟΜΟΥ                                                …………………… ………… 

 

…. μαθη…. ……………. ……………. του ……………. και της ……………. το γένος , ολοκλήρωσε τη φοίτησή 
της/του κατά το σχολικό έτος 2015-2016 στην Γ’ τάξη και αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις στα μαθήματα της ειδικότητας …………….……………. του Τομέα …………….……………., κρίθηκε από 
το Σύλλογο των Διδασκόντων (Πράξη…….) άξι… απόλυσης, με Γενικό Βαθμό ΠΤΥΧΙΟΥ '…………..' ………… και 

…………… ………… (….,…) και διαγωγή …………………... 

 
 
 

Τόπος………………  ../../2016 
 

Θεωρήθηκε και Επικυρώθηκε …. Διευθ…. ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
 
 
 
 
            … Προϊσταμεν… της Δ/νσης  
 
                          Ονοματεπώνυμο 

 
 Ονοματεπώνυμο 

Ειδικότητα 

 
 

Ο συντάκτης του τίτλου 
 
 

Ονοματεπώνυμο 
Ειδικότητα 

 
  

................... 
................. 
Θέση 
για 

Φωτ/φία 
................... 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ23274 Τεύχος Β’ 2129/11.07.2016

 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ …… 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. …….. 

Ιδιωτικό ΕΠΑΛ ……………….. 
ΟΔΟΣ….. ΤΚ……ΠΟΛΗ…….. 

Τηλέφωνο: ………… 
Fax: ………… Email: …………………. 

(Ν. 4186/2013) 
 
 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Σχολικό έτος

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Βεβαιώνεται ότι .. 
εικονιζόμεν..είναι .. 

ίδι.. που 
αναφέρεται στον 

τίτλο 
Θεωρήθηκε 

και 
Επικυρώθηκε 

2015-2016 
 

ΑΡΙΘΜΟΙ: 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:                      …………….                                ……………..  
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:                        ……………. ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ 
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:                               …………….                                ……………….. 
ΔΗΜΟΥ:                                                   ……………….. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
ΝΟΜΟΥ:                                                   ……………….    ………. 

 

…. μαθητ ……. …… του …… και της …… το γένος , ολοκλήρωσε τη φοίτησή τ… κατά το σχολικό έτος 2015-2016 στην Γ’ τάξη και αφού 

εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στα μαθήματα της ειδικότητας ……………. του Τομέα ………….., κρίθηκε από το Σύλλογο των 

Διδασκόντων (Πράξη …..) άξι.. απόλυσης, με Γενικό Βαθμό ΠΤΥΧΙΟΥ '……' …. και …. …..  (….) και διαγωγή ……….. 
 

 
Στο όνομα τ… ιδί.. έχει εκδοθεί πτυχίο με Αριθμό Πρωτοκόλλου ……-…../…./…... Το αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από αίτηση τ… ενδιαφερομεν…  

 
                         Τόπος …./…./….2016 

 
 
 
 

Θεωρήθηκε και Επικυρώθηκε ...Διευθυντ…. ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
 
 
 
 

… Προιστάμεν… της Δ/νσης 
Ονοματεπώνυμο 

 
Ονοματεπώνυμο 

Ειδικότητα 
 
 

Ο συντάκτης του τίτλου 
 
 

Ονοματεπώνυμο 
Ειδικότητα 

 
  

................... 
................. 
Θέση για 
Φωτ/φία 

................... 
............... 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23275Τεύχος Β’ 2129/11.07.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. …… 

… ……. ΕΠΑΛ ….  
ΟΔΟΣ…. ΤΚ…. ΠΟΛΗ…. 

                          Τηλέφωνο: ……………… 
Fax: ……….. Email: ……………………. 

                                                    (Ν. 4186/2013) 
 
 
 

Αποδεικτικό σπουδών (ΕΠΑ.Λ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχολικό έτος 
  Ημ/νία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015-2016 
              ../../2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ: 
Πρωτόκολλο:                                                            
Αριθμός μητρώου: 
Αριθμός μητρώου αρρένων: 
Αριθμός δημοτολογίου: 
Δήμος / Κοινότητα:                         
Νομός:                                                                                                                                                                                                                          

 
 
…….. 
……. 
…….. 
…….. 
…….. 
…….

 
 
Θρήσκευμα:                                                                                                
Έτος  γέννησης: 

 
 
…………. 

………… 

 
…. μαθητ… …….. ….. του …… και της …… το γένος ……., φοίτησε κατά το σχολικό έτος 2015-2016 στην Γ’ Τάξη και αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις στα μαθήματα  της  Ειδικότητας  …………κρίθηκε από το Σύλλογο των Διδασκόντων (Πράξη ….) άξιος/α απόλυσης με Γ.Μ.Ο. '…….' 
……. και …… ΔΕΚΑΤΑ (…..) και διαγωγή …………….. 

 

Η αναλυτική βαθμολογία  τ…. σε κάθε μάθημα 
είναι: 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

• ……………………………………… 

……………………………………… 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

• ……………………………………… 

……………………………………… 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

 

 

 

 

 
 
 

 
(……) 

 
 

(……) 
 
 

(……) 
 
 
 

(……) 
 
 

(……) 

 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

• ……………………………………… 

……………………………………… 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

• ……………………………………… 

……………………………………… 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

• ……………………………………….. 

   ………………………………………

 
 
 

(……) 
 
 

(……) 
 
 

(……) 
 
 
 

(……) 
 
 

(……) 
 
 

(……)

 
Το παρόν εκδίδεται ύστερα από αίτηση  τ… ενδιαφερόμεν… προκειμένου να το χρησιμοποιήσει: ......................................... 
 

…. Διευθυντ…. Οι Εκπαιδευτικοί 
 
 
 
 

Ονοματεπώνυμο 
Ειδικότητα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……… 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ……….. 

Ιδιωτικό ΕΠΑΛ ……………….. 
ΟΔΟΣ………. ΤΚ ……… 

ΠΟΛΗ………………. 
Τηλέφωνο: ………………… 

Fax: ………… Email:……………….. 
(Ν. 4186/2013) 

 
 
 

Αποδεικτικό σπουδών (ΕΠΑ.Λ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχολικό έτος 
Ημ/νία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015-2016 
../../2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ: 
Πρωτόκολλο: 
Αριθμός μητρώου: 
Αριθμός μητρώου αρρένων: 
Αριθμός δημοτολογίου: 
Δήμος / Κοινότητα: 
Νομός: 

 
 

.............

.. 
………
………
………
………
………
………
…… 

 
 
Θρήσκευμα: 
Έτος γέννησης: 

 
 
  ……………… 
../../…. 

… μαθ………. …………………….. του ……………….. και της …………… το γένος , φοίτησε κατά το σχολικό έτος 2015-2016 στην Γ’ Τάξη και αφού 
εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στα μαθήματα της Ειδικότητας ………………… κρίθηκε από το Σύλλογο των Διδασκόντων (Πράξη …….) 
άξιος/α απόλυσης, με Γ.Μ.Ο. '…………' ………. και …………………….. (….,..) και διαγωγή …………………... 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

• ……………………………………… 

……………………………………… 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

• ……………………………………… 

……………………………………… 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

 

 

 

 

 
 
 

(……) 
 
 

(……) 
 
 

(……) 
 
 
 

(……) 
 
 

(……) 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

• ……………………………………… 

……………………………………… 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

• ……………………………………… 

……………………………………… 

• ……………………………………….. 

   ……………………………………… 

• ……………………………………….. 

   ………………………………………

 
 
 

(……) 
 
 

(……) 
 
 

(……) 
 
 
 

(……) 
 
 

(……) 
 
 

(……)

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Το παρόν εκδίδεται ύστερα από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης  προκειμένου να το χρησιμοποιήσει: ......................................... 
 

Θεωρήθηκε και Επικυρώθηκε Οι Εκπαιδευτικοί 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

…Προϊστάμεν… της Δ/νσης 
Ονοματεπώνυμο 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………….. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ………   

…………… ΕΠΑΛ…………… 
ΟΔΟΣ……Τ.Κ……….ΠΟΛΗ…….. 

Τηλέφωνο: ……………. 
Fax: …………… Email: ………………………… 

(Ν. 4186/2013) Σχολικό έτος 
Ημ/νία 

2015-2016 
../../2016 

ΑΡΙΘΜΟΙ: 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:  
ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ: 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: 
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ: 
ΔΗΜΟΥ: 
ΝΟΜΟΥ: 

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ: 
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 

 

Πιστοποιητικό σπουδών 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
… μαθητ …………………………., του ……………….., και  της ………………., το γένος ……………….., γράφτηκε κατά το σχολικό έτος 2015-2016, στην …  
τάξη  και παρακολούθησε τα μαθήματα της τάξης αυτής μέχρι ................................ 
Η αναλυτική βαθμολογία σε κάθε μάθημα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία είναι: 
 

 
 

 Α Τετράμηνο Β Τετράμηνο 
Μάθημα Αριθμητικώς Ολογράφως Αριθμητικώς Ολογράφως 
………………….. …. ………………….. …. ………………….. 
………………….. …. ………………….. …. ………………….. 
………………….. …. ………………….. …. ………………….. 
………………….. …. ………………….. …. ………………….. 
………………….. …. ………………….. …. ………………….. 
………………….. …. ………………….. …. ………………….. 
………………….. …. ………………….. …. ………………….. 
………………….. …. ………………….. …. ………………….. 
………………….. …. ………………….. …. ………………….. 
………………….. …. ………………….. …. ………………….. 
………………….. …. ………………….. …. ………………….. 
………………….. …. ………………….. …. ………………….. 
………………….. …. ………………….. …. ………………….. 
………………….. …. ………………….. …. ………………….. 
………………….. …. ………………….. …. ………………….. 
…………………..-(Ε) …. ………………….. …. ………………….. 
…………………..-(Θ) …. ………………….. …. ………………….. 
…………………..-(Ε) …. ………………….. ….  
…………………..-(Θ) …. ………………….. …. ………………….. 
…………………..-(Ε) …. ………………….. …. ………………….. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………….. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ………   

…………… ΕΠΑΛ…………… 
ΟΔΟΣ……Τ.Κ……….ΠΟΛΗ…….. 

Τηλέφωνο: ……………. 
Fax: …………… Email: ………………………… 

(Ν. 4186/2013) Σχολικό έτος 
Ημ/νία 

2015-2016 
../../2016 

ΑΡΙΘΜΟΙ: 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:  
ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ: 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: 
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ: 
ΔΗΜΟΥ: 
ΝΟΜΟΥ: 

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ: 
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 

 

Πιστοποιητικό σπουδών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αριθμός μητρώου αρρένων:         Δήμος Εγγραφής:                ….. 
Αριθμός δημοτολογίου:         …./….                                           
Μητρώου Αρρένων Μαθητή  
(Τοποθεσία): 
 
  
…μαθητ…. ……………….., του ……………., και της ………….., το γένος ……………, γράφτηκε  κατά το σχολικό έτος 2015-2016, στην …τάξη και 
παρακολούθησε τα μαθήματα της τάξης αυτής μέχρι ................................ 
Η αναλυτική βαθμολογία σε κάθε μάθημα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία είναι: 
Το παρόν εκδίδεται ύστερα από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για : ........................................ 
 
  
    … Διευθυντ……      Οι Εκπαιδευτικοί 
   
  
 
 
 
 
 
                                          Ονοματεπώνυμο  
                                           Ειδικότητα 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 29 Ιουνίου 2016 

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)
      Στην 89552/Δ1/01-06-2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε 

στο ΦΕΚ 1710/15-06-2016 (τεύχος Β’), στη σελίδα 19959, στην Α’ στήλη, στον 3 στίχο εκ των κάτω, διορθώνεται: 
το εσφαλμένο: «ΦΕΚ 1123» 
στο ορθό «ΦΕΚ 1122».

(Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη 
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02021291107160016*
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