
 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΙΤΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. (ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ) 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΕΠΑ.Λ. 

1. Απολυτήριο Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016 

2. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016 

3. Πτυχίο Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016 

4. Αποδεικτικό Πτυχίου Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016 

5. 
Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 
4386/2016 

6. 
Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 
4386/2016 

7. 
Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 
4386/2016 

8. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016 

ΕΣΠΕΡΙΝΑ 
ΕΠΑ.Λ. 

9. Απολυτήριο Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4547/2018 

10. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4547/2018 

11. Πτυχίο Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4547/2018 

12. Αποδεικτικό Πτυχίου Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4547/2018 

13. 
Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 
4547/2018 

14. 
Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Δημόσιου  Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 
4547/2018 

15. 
Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 
4547/2018 

16. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημόσιου Εσπερινού  Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4547/2018 

ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΑΠΟ 
ΞΕΝΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΕΠΑ.Λ. 

17. 
Απολυτήριο Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016 για μαθητές 
από ξένα σχολεία 

18. 
Αποδεικτικό Απόλυσης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016 
για μαθητές από ξένα σχολεία 

19. 
Πτυχίο Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016 για μαθητές από 
ξένα σχολεία 

20. 
Αποδεικτικό Πτυχίου Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016 για 
μαθητές από ξένα σχολεία 

21. 
Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 
4386/2016 για μαθητές από ξένα σχολεία 

22. 
Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 
4386/2016 για μαθητές από ξένα σχολεία 

23. 
Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 
4386/2016 για μαθητές από ξένα σχολεία 

ΕΣΠΕΡΙΝΑ 
ΕΠΑ.Λ. 

24. 
Απολυτήριο Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4547/2018 για μαθητές 
από ξένα σχολεία 

25. 
Αποδεικτικό Απόλυσης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4547/2018 για 
μαθητές από ξένα σχολεία 

26. 
Πτυχίο Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4547/2018 για μαθητές από 
ξένα σχολεία 

27. 
Αποδεικτικό Πτυχίου Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4547/2018 για 
μαθητές από ξένα σχολεία 

28. 
Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 
4547/2018 για μαθητές από ξένα σχολεία 

29. 
Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 
4547/2018 για μαθητές από ξένα σχολεία 

30. 
Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 
4547/2018 για μαθητές από ξένα σχολεία 

  



 

 

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

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

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

 

   

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

....... ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. …….………. 
Οδός - αριθμός – Τ.Κ. 
Τηλέφωνο:………… 

E-mail: ……………………… 

(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν. 4386/2016) 

 

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

           στον τίτλο 
         

             ….. ΔΙΕΥΘΥΝT….... 

 Σχολικό έτος  ……...-…….… 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………... 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:              ………… 

ΔΗΜΟΣ: ……….... ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                  ………… 

ΝΟΜΟΣ: ………….  

 

… μαθητ…..  ……………..……….………… του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της (ονοματεπώνυμο μητέρας) 

παρακολούθησε κατά το σχολικό έτος …..-….. τα μαθήματα της Τρίτης (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 Βαθμό 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ [Γ.Μ.Ο.* απόλυσης] ‘……..……..’ ………… και ………. (……)  

και διαγωγή ………………... 

Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Γ' τάξης είναι: 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  
 …………………………………….………….. 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………….…….. 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

 

*Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δεν υπολογίζεται κατά την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο. 
 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 
 

… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ 
 
 
 
 
 
 

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 

 



 

 

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

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

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

 

   

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

....... ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. …….………. 
Οδός - αριθμός – Τ.Κ. 
Τηλέφωνο:………… 

E-mail: ……………………… 

(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν. 4386/2016) 

 

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

           στον τίτλο 
         

             ….. ΔΙΕΥΘΥΝT….... 

 Σχολικό έτος  ……...-…….… 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………... 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:              ………… 

ΔΗΜΟΣ: ……….... ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                  ………… 

ΝΟΜΟΣ: ………….  

 

… μαθητ…..  ……………..……….………… του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της (ονοματεπώνυμο μητέρας) 

παρακολούθησε κατά το σχολικό έτος …..-….. τα μαθήματα της Τρίτης (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 Βαθμό 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ [Γ.Μ.Ο.* απόλυσης] ‘……..……..’ ………… και ………. (……)  

και διαγωγή ………………....   

Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Γ' τάξης είναι: 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  
 …………………………………….………….. 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………….…….. 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

 

*Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δεν υπολογίζεται κατά την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο. 
 

Στο όνομα τ…. ιδί….. έχει εκδοθεί Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου με αρ. πρωτ. ……………………………. 
Το αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από την με αρ. πρωτ. ………………………… αίτηση τ …… ενδιαφερόμεν…… 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ 
 
 
 
 

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 

 



 

 

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

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

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

 

   

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

....... ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. …….………. 
Οδός - αριθμός – Τ.Κ. 
Τηλέφωνο:………… 

E-mail: ……………………… 

(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν. 4386/2016) 

) 

 

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

           στον τίτλο 
         

             ….. ΔΙΕΥΘΥΝT….... 

 Σχολικό έτος  ……...-…….… 

ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………... 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:              ………… 

ΔΗΜΟΣ: ……..….. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                  ………… 

ΝΟΜΟΣ: ………….  

 

 

… μαθητ…..  ……………..……….………… του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της (ονοματεπώνυμο μητέρας) 

ολοκλήρωσε τη φοίτησή τ.... κατά το σχολικό έτος ……-……. στην Τρίτη (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 Βαθμό ΠΤΥΧΙΟΥ '……………….' …………  

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

 
 
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 
 

… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 

 



 

 

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

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

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

 

   

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

....... ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. …….………. 
Οδός - αριθμός – Τ.Κ. 
Τηλέφωνο:………… 

E-mail: ……………………… 

(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν. 4386/2016) 

) 

 

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

           στον τίτλο 
         

             ….. ΔΙΕΥΘΥΝT….... 

 Σχολικό έτος  ……...-…….… 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………... 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:              ………… 

ΔΗΜΟΣ: ……..….. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                  ………… 

ΝΟΜΟΣ: ………….  

 

 

….. μαθητ….. ……...…………..……..……… του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της (ονοματεπώνυμο μητέρας) 

ολοκλήρωσε τη φοίτησή τ….... κατά το σχολικό έτος ……-……. στην Τρίτη (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 Βαθμό ΠΤΥΧΙΟΥ '……………….' ………… 

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

   
Στο όνομα τ…. ιδί…… έχει εκδοθεί Πτυχίο με αρ. πρωτ. …………………………..  
 

Το αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από την με αρ. πρωτ. ………………………… αίτηση τ …… ενδιαφερόμεν…… 

 
 
 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 
 

… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 

 



 

 

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

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

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

 

   

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

....... ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. …….………. 
Οδός - αριθμός – Τ.Κ. 
Τηλέφωνο:………… 

E-mail: ……………………… 

(Το παρόν αποτελεί αποδεικτικό σπουδών Δ.Ε. του ν. 4386/2016) 

 

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

           στον τίτλο 
         

             ….. ΔΙΕΥΘΥΝT….... 

 Σχολικό έτος  ……...-…….… 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………... 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:              ………… 

ΔΗΜΟΣ: ……….... ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                  ………… 

ΝΟΜΟΣ: ………….  

 

… μαθητ…..  ……………..……….………… του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της (ονοματεπώνυμο μητέρας) 

παρακολούθησε κατά το σχολικό έτος …..-….. τα μαθήματα της Τρίτης (Γ') τάξης Επαγγελματικού Λυκείου 

(Ειδικότητα: ………………………. του Τομέα: …………………….) και αφού εξετάστηκε, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, δεν κρίθηκε από το Σύλλογο των Διδασκόντων (Πράξη ……..……….) άξι….. απόλυσης. 

Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Γ' τάξης είναι: 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  

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

(…..,…..) 
 …………………………………….………….. 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………….…….. 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

 

Το αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από την με αρ. πρωτ. ………………………… αίτηση τ …… ενδιαφερόμεν…… 
 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ 
 
 
 
 
 
 

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 

 



 

 

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

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

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

 

   

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

....... ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. …….………. 
Οδός - αριθμός – Τ.Κ. 
Τηλέφωνο:………… 

E-mail: ……………………… 

(Το παρόν αποτελεί αποδεικτικό σπουδών Δ.Ε. του ν. 4386/2016) 

 

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

           στον τίτλο 
         

             ….. ΔΙΕΥΘΥΝT….... 

 Σχολικό έτος  ……...-…….… 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………... 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:              ………… 

ΔΗΜΟΣ: ……….... ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                  ………… 

ΝΟΜΟΣ: ………….  

 

… μαθητ…..  ……………..……….………… του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της (ονοματεπώνυμο μητέρας) 

παρακολούθησε κατά το σχολικό έτος …..-….. τα μαθήματα της Δεύτερης (Β') τάξης Επαγγελματικού Λυκείου 

(Τομέας: …………………….) και αφού εξετάστηκε, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κρίθηκε/δεν κρίθηκε από το 

Σύλλογο των Διδασκόντων (Πράξη ……..……….) άξι….. προαγωγής με Γ.Μ.Ο.* '……..……..' ………… και ………. 

(……) και διαγωγή ………………...  

Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Β' τάξης είναι: 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 

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

(…..,…..) 
 …………………………………….………….. 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………….…….. 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

 

*Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δεν υπολογίζεται κατά την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο. 

 
Το αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από την με αρ. πρωτ. ………………………… αίτηση τ …… ενδιαφερόμεν…… 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ 
 
 
 
 
 

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 

 



 

 

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

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

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

 

   

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

....... ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. …….………. 
Οδός - αριθμός – Τ.Κ. 
Τηλέφωνο:………… 

E-mail: ……………………… 

(Το παρόν αποτελεί αποδεικτικό σπουδών Δ.Ε. του ν. 4386/2016) 

 

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

           στον τίτλο 
         

             ….. ΔΙΕΥΘΥΝT….... 

 Σχολικό έτος  ……...-…….… 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………... 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:              ………… 

ΔΗΜΟΣ: ……..….. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                  ………… 

ΝΟΜΟΣ: ………….  

 

… μαθητ…..  ……………..……….………… του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της (ονοματεπώνυμο μητέρας) 

παρακολούθησε κατά το σχολικό έτος …..-….. τα μαθήματα της Πρώτης (Α') τάξης Επαγγελματικού Λυκείου και αφού 

εξετάστηκε, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κρίθηκε/δεν κρίθηκε από το Σύλλογο των Διδασκόντων (Πράξη 

……..……….) άξι….. προαγωγής με Γ.Μ.Ο.* '……..……..' ………… και ………. (……) και διαγωγή ………………...  

Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Α' τάξης είναι: 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

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

(…..,…..) 
 …………………………………….………….. 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………….…….. 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 

 

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

(…..,…..) 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 

 

 

*Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δεν υπολογίζεται κατά την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο. 

 
Το αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από την με αρ. πρωτ. ………………………… αίτηση τ …… ενδιαφερόμεν…… 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ 
 
 
 
 
 
 

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 

 



 

 

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

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

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

 

   

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

....... ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. …….………. 
Οδός - αριθμός – Τ.Κ. 
Τηλέφωνο:………… 

E-mail: ……………………… 

(Το παρόν αποτελεί πιστοποιητικό σπουδών Δ.Ε. του ν. 4386/2016) 

 

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

           στον τίτλο 
         

             ….. ΔΙΕΥΘΥΝT….... 

 Σχολικό έτος  ……...-…….… 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………... 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:              ………… 

ΔΗΜΟΣ: ……….... ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                  ………… 

ΝΟΜΟΣ: ………….  

 

…… μαθητ… ………………..…………………………………....……. του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της 

(ονοματεπώνυμο μητέρας) γράφτηκε κατά το σχολικό έτος ……..-…… στη(ν) ……. τάξη του ….. Ημερήσιου 

Επαγγελματικού Λυκείου …………………………….. και παρακολούθησε τα μαθήματα της τάξης αυτής μέχρι 

…../……/……. Η αναλυτική βαθμολογία τ….. σε κάθε μάθημα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία είναι: 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ  Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ  
     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται ύστερα από την με αρ. πρωτ. ………………………… αίτηση τ …… ενδιαφερόμεν…… 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ 
 
 
 

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 

 



 

 

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

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

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

 

   

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

....... ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. …….………. 
Οδός - αριθμός – Τ.Κ. 
Τηλέφωνο:………… 

E-mail: ……………………… 

(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν. 4547/2018) 

 

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

           στον τίτλο 
         

             ….. ΔΙΕΥΘΥΝT….... 

 Σχολικό έτος  ……...-…….… 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………... 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:              ………… 

ΔΗΜΟΣ: ……….... ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                  ………… 

ΝΟΜΟΣ: ………….  

 

… μαθητ…..  ……………..……….………… του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της (ονοματεπώνυμο μητέρας) 

παρακολούθησε κατά το σχολικό έτος …..-….. τα μαθήματα της Τρίτης (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 Βαθμό 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ [Γ.Μ.Ο. απόλυσης] ‘……..……..’ …………… και ………. (……) και 

διαγωγή ………………....  

Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Γ' τάξης είναι: 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  
 …………………………………….………….. 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………….…….. 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 
 

… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ 
 
 
 
 
 
 
 

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 

 



 

 

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

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

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

 

   

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

....... ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. …….………. 
Οδός - αριθμός – Τ.Κ. 
Τηλέφωνο:………… 

E-mail: ……………………… 

(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν. 4547/2018) 

 

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

           στον τίτλο 
         

             ….. ΔΙΕΥΘΥΝT….... 

 Σχολικό έτος  ……...-…….… 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………... 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:              ………… 

ΔΗΜΟΣ: ……..….. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                  ………… 

ΝΟΜΟΣ: ………….  

 

… μαθητ…..  ……………..……….………… του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της (ονοματεπώνυμο μητέρας) 

παρακολούθησε κατά το σχολικό έτος …..-….. τα μαθήματα της Τρίτης (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 Βαθμό 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ [Γ.Μ.Ο. απόλυσης] ‘……..……..’ …………… και ………. (……) και 

διαγωγή ………………....  

Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Γ' τάξης είναι: 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  
 …………………………………….………….. 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………….…….. 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

 

Στο όνομα τ…. ιδί….. έχει εκδοθεί Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου με αρ. πρωτ. ……………………………. 
Το αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από την με αρ. πρωτ. ………………………… αίτηση τ …… ενδιαφερόμεν…… 

 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ 
 
 
 
 
 

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 

 



 

 

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

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

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

 

   

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

....... ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. …….………. 
Οδός - αριθμός – Τ.Κ. 
Τηλέφωνο:………… 

E-mail: ……………………… 

(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν. 4547/2018) 

) 

 

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

           στον τίτλο 
         

             ….. ΔΙΕΥΘΥΝT….... 

 Σχολικό έτος  ……...-…….… 

ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………... 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:              ………… 

ΔΗΜΟΣ: ……..….. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                  ………… 

ΝΟΜΟΣ: ………….  

 

 

… μαθητ…..  ……………..……….………… του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της (ονοματεπώνυμο μητέρας) 

ολοκλήρωσε τη φοίτησή τ.... κατά το σχολικό έτος ……-……. στην Τρίτη (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 Βαθμό ΠΤΥΧΙΟΥ '……………….' …………  

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

 
 
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 
 

… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 

 



 

 

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

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

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

 

   

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

....... ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. …….………. 
Οδός - αριθμός – Τ.Κ. 
Τηλέφωνο:………… 

E-mail: ……………………… 

(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν. 4547/2018) 

) 

 

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

           στον τίτλο 
         

             ….. ΔΙΕΥΘΥΝT….... 

 Σχολικό έτος  ……...-…….… 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………... 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:              ………… 

ΔΗΜΟΣ: ……..….. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                  ………… 

ΝΟΜΟΣ: ………….  

 

 

….. μαθητ….. ……...…………..……..……… του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της (ονοματεπώνυμο μητέρας) 

ολοκλήρωσε τη φοίτησή τ….... κατά το σχολικό έτος ……-……. στην Τρίτη (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 Βαθμό ΠΤΥΧΙΟΥ '……………….' ………… 

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

   
Στο όνομα τ…. ιδί…… έχει εκδοθεί Πτυχίο με αρ. πρωτ. …………………………..  
 

Το αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από την με αρ. πρωτ. ………………………… αίτηση τ …… ενδιαφερόμεν…… 
 
 
 
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 
 

… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 

 



 

 

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

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

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

 

   

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

....... ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. …….………. 
Οδός - αριθμός – Τ.Κ. 
Τηλέφωνο:………… 

E-mail: ……………………… 

(Το παρόν αποτελεί αποδεικτικό σπουδών Δ.Ε. του ν. 4547/2018) 

 

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

           στον τίτλο 
         

             ….. ΔΙΕΥΘΥΝT….... 

 Σχολικό έτος  ……...-…….… 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………... 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:              ………… 

ΔΗΜΟΣ: ……..….. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                  ………… 

ΝΟΜΟΣ: ………….  

 

… μαθητ…..  ……………..……….………… του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της (ονοματεπώνυμο μητέρας) 

παρακολούθησε κατά το σχολικό έτος …..-….. τα μαθήματα της Τρίτης (Γ') τάξης Επαγγελματικού Λυκείου 

(Ειδικότητα: ………………………. του Τομέα: …………………….) και αφού εξετάστηκε, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, δεν κρίθηκε από το Σύλλογο των Διδασκόντων (Πράξη ……..……….) άξι….. απόλυσης. 

Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Γ' τάξης είναι: 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  

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

(…..,…..) 
 …………………………………….………….. 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………….…….. 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

 

Το αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από την με αρ. πρωτ. ………………………… αίτηση τ …… ενδιαφερόμεν…… 

 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ 
 
 
 
 
 
 

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 

 



 

 

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

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

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

 

   

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

....... ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. …….………. 
Οδός - αριθμός – Τ.Κ. 
Τηλέφωνο:………… 

E-mail: ……………………… 

(Το παρόν αποτελεί αποδεικτικό σπουδών Δ.Ε. του ν. 4547/2018) 

 

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

           στον τίτλο 
         

             ….. ΔΙΕΥΘΥΝT….... 

 Σχολικό έτος  ……...-…….… 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………... 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:              ………… 

ΔΗΜΟΣ: ……..….. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                  ………… 

ΝΟΜΟΣ: ………….  

 

… μαθητ…..  ……………..……….………… του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της (ονοματεπώνυμο μητέρας) 

παρακολούθησε κατά το σχολικό έτος …..-….. τα μαθήματα της Δεύτερης (Β') τάξης Επαγγελματικού Λυκείου 

(Τομέας: …………………….) και αφού εξετάστηκε, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κρίθηκε/δεν κρίθηκε από το 

Σύλλογο των Διδασκόντων (Πράξη ……..……….) άξι….. προαγωγής με Γ.Μ.Ο. '……..……..' ………… και ………. 

(……) και διαγωγή ………………...  

Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Β' τάξης είναι: 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 

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

(…..,…..) 
 …………………………………….………….. 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………….…….. 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

 

 

Το αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από την με αρ. πρωτ. ………………………… αίτηση τ …… ενδιαφερόμεν…… 

 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ 
 
 
 
 
 
 

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 

 



 

 

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

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

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

 

   

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

....... ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. …….………. 
Οδός - αριθμός – Τ.Κ. 
Τηλέφωνο:………… 

E-mail: ……………………… 

(Το παρόν αποτελεί αποδεικτικό σπουδών Δ.Ε. του ν. 4547/2018) 

 

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

           στον τίτλο 
         

             ….. ΔΙΕΥΘΥΝT….... 

 Σχολικό έτος  ……...-…….… 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………... 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:              ………… 

ΔΗΜΟΣ: ……..….. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                  ………… 

ΝΟΜΟΣ: ………….  

 

… μαθητ…..  ……………..……….………… του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της (ονοματεπώνυμο μητέρας) 

παρακολούθησε κατά το σχολικό έτος …..-….. τα μαθήματα της Πρώτης (Α') τάξης Επαγγελματικού Λυκείου και αφού 

εξετάστηκε, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κρίθηκε/δεν κρίθηκε από το Σύλλογο των Διδασκόντων (Πράξη 

……..……….) άξι….. προαγωγής με Γ.Μ.Ο.* '……..……..' ………… και ………. (……) και διαγωγή ………………...  

Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Α' τάξης είναι: 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

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

(…..,…..) 
 …………………………………….………….. 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………….…….. 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..)   

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

(…..,…..) 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 

 

 

*Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δεν υπολογίζεται κατά την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο. 

 

Το αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από την με αρ. πρωτ. ………………………… αίτηση τ …… ενδιαφερόμεν…… 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ 
 
 
 
 
 

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 

 



 

 

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

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

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

 

   

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

....... ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. …….………. 
Οδός - αριθμός – Τ.Κ. 
Τηλέφωνο:………… 

E-mail: ……………………… 

(Το παρόν αποτελεί πιστοποιητικό σπουδών Δ.Ε. του ν. 4547/2018) 

 

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

           στον τίτλο 
         

             ….. ΔΙΕΥΘΥΝT….... 

 Σχολικό έτος  ……...-…….… 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………... 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:              ………… 

ΔΗΜΟΣ: ……….... ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                  ………… 

ΝΟΜΟΣ: ………….  

 

…… μαθητ… ………………..…………………………………....……. του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της 

(ονοματεπώνυμο μητέρας) γράφτηκε κατά το σχολικό έτος ……..-…… στη(ν) ……. τάξη του ….. Εσπερινού 

Επαγγελματικού Λυκείου …………………………….. και παρακολούθησε τα μαθήματα της τάξης αυτής μέχρι 

…../……/……. Η αναλυτική βαθμολογία τ….. σε κάθε μάθημα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία είναι: 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ  Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ  
     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται ύστερα από την με αρ. πρωτ. ………………………… αίτηση τ …… ενδιαφερόμεν…… 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 
… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ 

 
 
 

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 

 



 

 

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

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

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

 

   

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

....... ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. …….………. 
Οδός - αριθμός – Τ.Κ. 
Τηλέφωνο:………… 

E-mail: ……………………… 

(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν. 4386/2016) 

 

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

           στον τίτλο 
         

             ….. ΔΙΕΥΘΥΝT….... 

 Σχολικό έτος  ……...-…….… 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………... 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:              ………… 

ΔΗΜΟΣ: ……….... ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                  ………… 

ΝΟΜΟΣ: ………….  

 

… μαθητ…..  ……………..……….………… του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της (ονοματεπώνυμο μητέρας) 

παρακολούθησε κατά το σχολικό έτος …..-….. τα μαθήματα της Τρίτης (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 Βαθμό 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ [Γ.Μ.Ο.* απόλυσης] ‘……..……..’ …………… και ………. (……) και 

διαγωγή ………………....  

Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Γ' τάξης είναι: 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  
 …………………………………….………….. 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………….…….. 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

 

*Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δεν υπολογίζεται κατά την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο. 
 

Ο παρών τίτλος απόλυσης Δ.Ε. χορηγείται στ….... ενδιαφερόμεν……...... σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 137 του 
ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/07-05-2019).  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 
 

… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ 
 
 
 
 

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 

 



 

 

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

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

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

 

   

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

....... ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. …….………. 
Οδός - αριθμός – Τ.Κ. 
Τηλέφωνο:………… 

E-mail: ……………………… 

(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν. 4386/2016) 

 

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

           στον τίτλο 
         

             ….. ΔΙΕΥΘΥΝT….... 

 Σχολικό έτος  ……...-…….… 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………... 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:              ………… 

ΔΗΜΟΣ: ……….... ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                  ………… 

ΝΟΜΟΣ: ………….  

 

… μαθητ…..  ……………..……….………… του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της (ονοματεπώνυμο μητέρας) 

παρακολούθησε κατά το σχολικό έτος …..-….. τα μαθήματα της Τρίτης (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 Βαθμό 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ [Γ.Μ.Ο.* απόλυσης] ‘……..……..’ …………… και ………. (……) και 

διαγωγή ………………....  

Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Γ' τάξης είναι: 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  
 …………………………………….………….. 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………….…….. 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

 

*Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δεν υπολογίζεται κατά την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο. 
 

Στο όνομα τ…. ιδί….. έχει εκδοθεί Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου με αρ. πρωτ. ……………………………. 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 137 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/07-05-2019). 

Το αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από την με αρ. πρωτ. ………………………… αίτηση τ …… ενδιαφερόμεν…… 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ 
 
 
 
 

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 

 



 

 

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

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

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

 

   

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

....... ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. …….………. 
Οδός - αριθμός – Τ.Κ. 
Τηλέφωνο:………… 

E-mail: ……………………… 

(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν. 4386/2016) 

) 

 

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

           στον τίτλο 
         

             ….. ΔΙΕΥΘΥΝT….... 

 Σχολικό έτος  ……...-…….… 

ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………... 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:              ………… 

ΔΗΜΟΣ: ……..….. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                  ………… 

ΝΟΜΟΣ: ………….  

 

 

… μαθητ…..  ……………..……….………… του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της (ονοματεπώνυμο μητέρας) 

ολοκλήρωσε τη φοίτησή τ.... κατά το σχολικό έτος ……-……. στην Τρίτη (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 Βαθμό ΠΤΥΧΙΟΥ '……………….' …………  

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

 
 

Το παρόν πτυχίο ειδικότητας χορηγείται στ…….. ενδιαφερόμεν…………. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 137 του 
ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/07-05-2019).  
 

 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 
 

… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 

 



 

 

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

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

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

 

   

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

....... ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. …….………. 
Οδός - αριθμός – Τ.Κ. 
Τηλέφωνο:………… 

E-mail: ……………………… 

(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν. 4386/2016) 

) 

 

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

           στον τίτλο 
         

             ….. ΔΙΕΥΘΥΝT….... 

 Σχολικό έτος  ……...-…….… 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………... 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:              ………… 

ΔΗΜΟΣ: ……..….. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                  ………… 

ΝΟΜΟΣ: ………….  

 

 

….. μαθητ….. ……...…………..……..……… του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της (ονοματεπώνυμο μητέρας) 

ολοκλήρωσε τη φοίτησή τ….... κατά το σχολικό έτος ……-……. στην Τρίτη (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 Βαθμό ΠΤΥΧΙΟΥ '……………….' ………… 

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

   
Στο όνομα τ…. ιδί…… έχει εκδοθεί Πτυχίο με αρ. πρωτ. ………………………….. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
137 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/07-05-2019). 
  

Το αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από την με αρ. πρωτ. ………………………… αίτηση τ …… ενδιαφερόμεν…… 

 
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 
 

… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 

 



 

 

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

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

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

 

   

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

....... ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. …….………. 
Οδός - αριθμός – Τ.Κ. 
Τηλέφωνο:………… 

E-mail: ……………………… 

(Το παρόν αποτελεί αποδεικτικό σπουδών Δ.Ε. του ν. 4386/2016) 

 

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

           στον τίτλο 
         

             ….. ΔΙΕΥΘΥΝT….... 

 Σχολικό έτος  ……...-…….… 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………... 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:              ………… 

ΔΗΜΟΣ: ……….... ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                  ………… 

ΝΟΜΟΣ: ………….  

 

… μαθητ…..  ……………..……….………… του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της (ονοματεπώνυμο μητέρας) 

παρακολούθησε κατά το σχολικό έτος …..-….. τα μαθήματα της Τρίτης (Γ') τάξης Επαγγελματικού Λυκείου 

(Ειδικότητα: ………………………. του Τομέα: …………………….) και αφού εξετάστηκε, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, δεν κρίθηκε από το Σύλλογο των Διδασκόντων (Πράξη ……..……….) άξι….. απόλυσης. 

Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Γ' τάξης είναι: 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  

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

(…..,…..) 
 …………………………………….………….. 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………….…….. 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

 

Το παρόν αποδεικτικό σπουδών Δ.Ε. χορηγείται στ….. ενδιαφερόμεν….. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 137 του 
ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/07-05-2019).  
 

Το αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από την με αρ. πρωτ. ………………………… αίτηση τ …… ενδιαφερόμεν…… 
 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ 
 
 
 
 
 

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 

 



 

 

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

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

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

 

   

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

....... ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. …….………. 
Οδός - αριθμός – Τ.Κ. 
Τηλέφωνο:………… 

E-mail: ……………………… 

(Το παρόν αποτελεί αποδεικτικό σπουδών Δ.Ε. του ν. 4386/2016) 

 

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

           στον τίτλο 
         

             ….. ΔΙΕΥΘΥΝT….... 

 Σχολικό έτος  ……...-…….… 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………... 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:              ………… 

ΔΗΜΟΣ: ……….... ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                  ………… 

ΝΟΜΟΣ: ………….  

 

… μαθητ…..  ……………..……….………… του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της (ονοματεπώνυμο μητέρας) 

παρακολούθησε κατά το σχολικό έτος …..-….. τα μαθήματα της Δεύτερης (Β') τάξης Επαγγελματικού Λυκείου 

(Τομέας: …………………….) και αφού εξετάστηκε, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κρίθηκε/δεν κρίθηκε από το 

Σύλλογο των Διδασκόντων (Πράξη ……..……….) άξι….. προαγωγής με Γ.Μ.Ο.* '……..……..' ………… και ………. 

(……) και διαγωγή ………………...  

Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Β' τάξης είναι: 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 

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

(…..,…..) 
 …………………………………….………….. 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………….…….. 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

 

*Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δεν υπολογίζεται κατά την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο. 

Το παρόν αποδεικτικό σπουδών Δ.Ε. χορηγείται στ….. ενδιαφερόμεν….. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 137 του 
ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/07-05-2019).  

Το αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από την με αρ. πρωτ. ………………………… αίτηση τ …… ενδιαφερόμεν…… 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ 
 
 
 
 
 

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 

 



 

 

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

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

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

 

   

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

....... ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. …….………. 
Οδός - αριθμός – Τ.Κ. 
Τηλέφωνο:………… 

E-mail: ……………………… 

(Το παρόν αποτελεί αποδεικτικό σπουδών Δ.Ε. του ν. 4386/2016) 

 

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

           στον τίτλο 
         

             ….. ΔΙΕΥΘΥΝT….... 

 Σχολικό έτος  ……...-…….… 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………... 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:              ………… 

ΔΗΜΟΣ: ……..….. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                  ………… 

ΝΟΜΟΣ: ………….  

 

… μαθητ…..  ……………..……….………… του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της (ονοματεπώνυμο μητέρας) 

παρακολούθησε κατά το σχολικό έτος …..-….. τα μαθήματα της Πρώτης (Α') τάξης Επαγγελματικού Λυκείου και αφού 

εξετάστηκε, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κρίθηκε/δεν κρίθηκε από το Σύλλογο των Διδασκόντων (Πράξη 

……..……….) άξι….. προαγωγής με Γ.Μ.Ο.* '……..……..' ………… και ………. (……) και διαγωγή ………………...  

Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Α' τάξης είναι: 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

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

(…..,…..) 
 …………………………………….………….. 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………….…….. 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 

 

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

(…..,…..) 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 

 

 

*Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δεν υπολογίζεται κατά την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο. 

Το παρόν αποδεικτικό σπουδών Δ.Ε. χορηγείται στ….. ενδιαφερόμεν….. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 137 του 
ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/07-05-2019). 

Το αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από την με αρ. πρωτ. ………………………… αίτηση τ …… ενδιαφερόμεν…… 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ 
 
 
 
 
 

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 

 



 

 

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

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

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

 

   

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

....... ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. …….………. 
Οδός - αριθμός – Τ.Κ. 
Τηλέφωνο:………… 

E-mail: ……………………… 

(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν. 4547/2018) 

 

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

           στον τίτλο 
         

             ….. ΔΙΕΥΘΥΝT….... 

 Σχολικό έτος  ……...-…….… 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………... 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:              ………… 

ΔΗΜΟΣ: ……….... ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                  ………… 

ΝΟΜΟΣ: ………….  

 

… μαθητ…..  ……………..……….………… του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της (ονοματεπώνυμο μητέρας) 

παρακολούθησε κατά το σχολικό έτος …..-….. τα μαθήματα της Τρίτης (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 Βαθμό 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ [Γ.Μ.Ο. απόλυσης] ‘……..……..’ …………… και ………. (……) και 

διαγωγή ………………....  

Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Γ' τάξης είναι: 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  
 …………………………………….………….. 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………….…….. 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

 

 

Ο παρών τίτλος απόλυσης Δ.Ε. χορηγείται στ……. ενδιαφερόμεν……….. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 137 του 
ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/07-05-2019).  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 
 

… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ 
 
 
 
 
 

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 

 



 

 

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

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

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

 

   

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

....... ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. …….………. 
Οδός - αριθμός – Τ.Κ. 
Τηλέφωνο:………… 

E-mail: ……………………… 

(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν. 4547/2018) 

 

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

           στον τίτλο 
         

             ….. ΔΙΕΥΘΥΝT….... 

 Σχολικό έτος  ……...-…….… 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………... 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:              ………… 

ΔΗΜΟΣ: ……..….. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                  ………… 

ΝΟΜΟΣ: ………….  

 

… μαθητ…..  ……………..……….………… του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της (ονοματεπώνυμο μητέρας) 

παρακολούθησε κατά το σχολικό έτος …..-….. τα μαθήματα της Τρίτης (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 Βαθμό 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ [Γ.Μ.Ο. απόλυσης] ‘……..……..’ …………… και ………. (……) και 

διαγωγή ……………….... ' 

Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Γ' τάξης είναι: 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  
 …………………………………….………….. 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………….…….. 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

 

Στο όνομα τ…. ιδί….. έχει εκδοθεί Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου με αρ. πρωτ. ……………………………. 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 137 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/07-05-2019). 

Το αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από την με αρ. πρωτ. ………………………… αίτηση τ …… ενδιαφερόμεν…… 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ 
 
 
 
 
 

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 

 



 

 

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

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

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

 

   

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

....... ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. …….………. 
Οδός - αριθμός – Τ.Κ. 
Τηλέφωνο:………… 

E-mail: ……………………… 

(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν. 4547/2018) 

) 

 

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

           στον τίτλο 
         

             ….. ΔΙΕΥΘΥΝT….... 

 Σχολικό έτος  ……...-…….… 

ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………... 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:              ………… 

ΔΗΜΟΣ: ……..….. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                  ………… 

ΝΟΜΟΣ: ………….  

 

 

… μαθητ…..  ……………..……….………… του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της (ονοματεπώνυμο μητέρας) 

ολοκλήρωσε τη φοίτησή τ.... κατά το σχολικό έτος ……-……. στην Τρίτη (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 Βαθμό ΠΤΥΧΙΟΥ '……………….' …………  

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

 
 
 

Το παρόν πτυχίο ειδικότητας χορηγείται στ……... ενδιαφερόμεν…………. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 137 του 
ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/07-05-2019).  

 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 
 

… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 

 



 

 

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

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

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

 

   

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

....... ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. …….………. 
Οδός - αριθμός – Τ.Κ. 
Τηλέφωνο:………… 

E-mail: ……………………… 

(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν. 4547/2018) 

) 

 

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

           στον τίτλο 
         

             ….. ΔΙΕΥΘΥΝT….... 

 Σχολικό έτος  ……...-…….… 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………... 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:              ………… 

ΔΗΜΟΣ: ……..….. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                  ………… 

ΝΟΜΟΣ: ………….  

 

 

….. μαθητ….. ……...…………..……..……… του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της (ονοματεπώνυμο μητέρας) 

ολοκλήρωσε τη φοίτησή τ….... κατά το σχολικό έτος ……-……. στην Τρίτη (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 Βαθμό ΠΤΥΧΙΟΥ '……………….' ………… 

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

   
Στο όνομα τ…. ιδί…… έχει εκδοθεί Πτυχίο με αρ. πρωτ. ………………………….. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
137 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/07-05-2019). 
 

Το αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από την με αρ. πρωτ. ………………………… αίτηση τ …… ενδιαφερόμεν…… 

 
 
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 
 

… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 

 



 

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

..................
................ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. …………….. 
....... ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. …….………. 

Οδός - αριθμός – Τ.Κ. 
Τηλέφωνο:………… 

E-mail: ……………………… 

(Το παρόν αποτελεί αποδεικτικό σπουδών Δ.Ε. του ν. 4547/2018) 

 

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

           στον τίτλο 
         

             ….. ΔΙΕΥΘΥΝT….... 

 Σχολικό έτος  ……...-…….… 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………... 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:              ………… 

ΔΗΜΟΣ: ……..….. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                  ………… 

ΝΟΜΟΣ: ………….  

 

… μαθητ…..  ……………..……….………… του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της (ονοματεπώνυμο μητέρας) 

παρακολούθησε κατά το σχολικό έτος …..-….. τα μαθήματα της Τρίτης (Γ') τάξης Επαγγελματικού Λυκείου 

(Ειδικότητα: ………………………. του Τομέα: …………………….) και αφού εξετάστηκε, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, δεν κρίθηκε από το Σύλλογο των Διδασκόντων (Πράξη ……..……….) άξι….. απόλυσης. 

Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Γ' τάξης είναι: 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  

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

(…..,…..) 
 …………………………………….………….. 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………….…….. 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

 

Το παρόν αποδεικτικό σπουδών Δ.Ε. χορηγείται στ….. ενδιαφερόμεν….. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 137 του 
ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/07-05-2019).  
 

Το αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από την με αρ. πρωτ. ………………………… αίτηση τ …… ενδιαφερόμεν…… 

 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ 
 
 
 
 
 

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 

 



 

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

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

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

....... ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. …….………. 
Οδός - αριθμός – Τ.Κ. 
Τηλέφωνο:………… 

E-mail: ……………………… 

(Το παρόν αποτελεί αποδεικτικό σπουδών Δ.Ε. του ν. 4547/2018) 

 

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

           στον τίτλο 
         

             ….. ΔΙΕΥΘΥΝT….... 

 Σχολικό έτος  ……...-…….… 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………... 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:              ………… 

ΔΗΜΟΣ: ……..….. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                  ………… 

ΝΟΜΟΣ: ………….  

 

… μαθητ…..  ……………..……….………… του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της (ονοματεπώνυμο μητέρας) 

παρακολούθησε κατά το σχολικό έτος …..-….. τα μαθήματα της Δεύτερης (Β') τάξης Επαγγελματικού Λυκείου 

(Τομέας: …………………….) και αφού εξετάστηκε, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κρίθηκε/δεν κρίθηκε από το 

Σύλλογο των Διδασκόντων (Πράξη ……..……….) άξι….. προαγωγής με Γ.Μ.Ο. '……..……..' ………… και ………. 

(……) και διαγωγή ………………...  

Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Β' τάξης είναι: 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 

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

(…..,…..) 
 …………………………………….………….. 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………….…….. 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

 

 
Το παρόν αποδεικτικό σπουδών Δ.Ε. χορηγείται στ….. ενδιαφερόμεν….. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 137 του 
ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/07-05-2019).  

Το αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από την με αρ. πρωτ. ………………………… αίτηση τ …… ενδιαφερόμεν…… 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ 
 
 
 
 
 
 

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 

 



 

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

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

..................
................ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. …………….. 
....... ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. …….………. 

Οδός - αριθμός – Τ.Κ. 
Τηλέφωνο:………… 

E-mail: ……………………… 

(Το παρόν αποτελεί αποδεικτικό σπουδών Δ.Ε. του ν. 4547/2018) 

 

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

           στον τίτλο 
         

             ….. ΔΙΕΥΘΥΝT….... 

 Σχολικό έτος  ……...-…….… 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………... 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:              ………… 

ΔΗΜΟΣ: ……..….. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                  ………… 

ΝΟΜΟΣ: ………….  

 

… μαθητ…..  ……………..……….………… του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της (ονοματεπώνυμο μητέρας) 

παρακολούθησε κατά το σχολικό έτος …..-….. τα μαθήματα της Πρώτης (Α') τάξης Επαγγελματικού Λυκείου και αφού 

εξετάστηκε, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κρίθηκε/δεν κρίθηκε από το Σύλλογο των Διδασκόντων (Πράξη 

……..……….) άξι….. προαγωγής με Γ.Μ.Ο.* '……..……..' ………… και ………. (……) και διαγωγή ………………...  

Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Α' τάξης είναι: 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

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

(…..,…..) 
 …………………………………….………….. 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

……………………………………….……….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………….…….. 

…………………………………………….….. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..)   

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

(…..,…..) 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………... 

………………………………………………… 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 ………………………………………………… 

…………………………………………..……. 
(…..,…..) 

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

(…..,…..) 
 

 

 

*Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δεν υπολογίζεται κατά την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο. 

Το παρόν αποδεικτικό σπουδών Δ.Ε. χορηγείται στ….. ενδιαφερόμεν….. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 137 του 
ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/07-05-2019).  

Το αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από την με αρ. πρωτ. ………………………… αίτηση τ …… ενδιαφερόμεν…… 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ 
 
 
 
 
 

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 

 


