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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Ιουνίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 92094/Δ2
Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού
Λυκείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των περιπτ. α’ και β’ της παρ. 15 του άρθρου 83 του
ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις».
β. Του ν. 1566/1985 (Α’ 167) «Δομή και λειτουργία της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις».
γ. Της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
42 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Του ν. 682/1977 (Α’ 244) «Περί Ιδιωτικών σχολείων
Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων».
ε. Του π.δ. 46/2016 (Α’ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
ζ. Του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
η. Του π.δ. 18/2018 (Α’31) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων».
θ. Της υπ’ αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β’120) υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και
θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
2. Την 20/03-05-2018 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Αρ. Φύλλου 2089

3. Την Φ.1/Γ/128/86442/Β1/25-05-2018 εισήγηση
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον τύπο των τίτλων των Γενικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και
Ιδιωτικής), σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής:
1. Απολυτήριο Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
2. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
3. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Δημοσίου Ημερησίου
Γενικού Λυκείου.
4. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
5. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
6. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
7. Απολυτήριο Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
8. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού
Λυκείου.
9. Αποδεικτικό Σπουδών Δ’ τάξης Δημοσίου Εσπερινού
Γενικού Λυκείου.
10. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
11. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
12. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
13. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
14. Απολυτήριο Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
15. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
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16. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
17. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
18. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
19. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
20. Απολυτήριο Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
21. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Τεύχος Β’ 2089/07.06.2018

22. Αποδεικτικό Σπουδών Δ’ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
23. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού
Γενικού Λυκείου.
24. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
25. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
26. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
27. Αποδεικτικό Σπουδών Ιδιωτικού Λυκείου που
έπαυσε να λειτουργεί.
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.....................
...............

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ………………….
…….. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ…………
Οδός-αριθμός-Τ.Κ.
Τηλέφωνο: …………………
Fax: ………………… Email: …………………………

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

Σχολικό έτος ………-………

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:
ΔΗΜΟΣ:
ΝΟΜΟΣ:

……………….
……………….
……………….
……………….

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:
ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ:
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:

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

…….. μαθητ…… …………………………….. του …………………….. και της ………………, το γένος ………………………, παρακολούθησε κατά το
σχολικό έτος ………-………. τα μαθήματα της Τρίτης (Γ΄) τάξης Γενικού Λυκείου (Ομάδα Προσανατολισμού:
……………………………………) και, αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κρίθηκε από τον Σύλλογο των
Διδασκόντων (Πράξη……………………………) άξι….. απόλυσης, με Γενικό Βαθμό ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ '……………..'
……………………… και ……………………. (……).
Γ.Μ.Ο. * απόλυσης Γ΄ τάξης: '……………..' ………………………και………………………….. (……).
Η αναλυτική βαθμολογία τ…….. στα μαθήματα της Γ΄ τάξης είναι:
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

x
Θρησκευτικά
………………………………
( )
x
Νέα Ελληνικά
………………………………
( )
x
Ιστορία
………………………………
( )
x
Μαθηματικά και Στοιχεία
Στατιστικής
………………………………
( )
x
Βιολογία
………………………………
( )
x
Ιστορία Κοινωνικών
Επιστημών
………………………………
( )
x
Ξένη Γλώσσα(………..)
………………………………
( )
x
Φυσική Αγωγή
………………………………
( )

x
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
………………………………
( )
x
Ιστορία
………………………………
( )
x
Λατινικά
………………………………
( )
x
Λογοτεχνία
………………………………
( )
x
Κοινωνιολογία
………………………………
( )
x
Μαθηματικά
………………………………
( )
x Φυσική
………………………………
( )
x
Χημεία
………………………………
( )
x
Βιολογία
………………………………
( )
x
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε
Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
………………………………
( )
x
ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
………………………………
( )

ΕΠΙΛΟΓΗΣ
x
………………………………

( )

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

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ
…... ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Τεύχος Β’ 2089/07.06.2018

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ………………….
…….. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ…………
Οδός-αριθμός-Τ.Κ.
Τηλέφωνο: …………………
Fax: ………………… Email: …………………………
Σχολικό έτος ………-………

AΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:
ΔΗΜΟΣ:
ΝΟΜΟΣ:

……………….
……………….
……………….
……………….

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:
ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ:
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:

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

….. μαθητ….. ……………………………………… του …………………. και της ……………………., το γένος ………………, παρακολούθησε κατά το
σχολικό έτος ………-……... τα μαθήματα της Τρίτης (Γ΄) τάξης Γενικού Λυκείου (Ομάδα Προσανατολισμού: ………………………..)
και, αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κρίθηκε από τον Σύλλογο των Διδασκόντων
(Πράξη……………………………) άξι….. απόλυσης, με Γενικό Βαθμό ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ '……………' ……..………………. και
…………………………….. (……).
Γ.Μ.Ο. * απόλυσης Γ΄ τάξης: '……………' ……………………. και ………………………………… (.......).
Η αναλυτική βαθμολογία τ…… στα μαθήματα της Γ' τάξης είναι:
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

x
Θρησκευτικά
………………………………
( )
x
Νέα Ελληνικά
………………………………
( )
x
Ιστορία
………………………………
( )
x
Μαθηματικά και Στοιχεία
Στατιστικής
………………………………
( )
x
Βιολογία
………………………………
( )
x
Ιστορία Κοινωνικών
Επιστημών
………………………………
( )
x
Ξένη Γλώσσα(………..)
………………………………
( )
x
Φυσική Αγωγή
………………………………
( )

x
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
………………………………
( )
x
Ιστορία
………………………………
( )
x
Λατινικά
………………………………
( )
x
Λογοτεχνία
………………………………
( )
x
Κοινωνιολογία
………………………………
( )
x
Μαθηματικά
………………………………
( )
x Φυσική
………………………………
( )
x
Χημεία
………………………………
( )
x
Βιολογία
………………………………
( )
x
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε
Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
………………………………
( )
x
ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
………………………………
( )

ΕΠΙΛΟΓΗΣ
x
………………………………

( )

*Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δεν υπολογίζεται κατά την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο.
Στο όνομα τ…… ιδί…. έχει εκδοθεί Απολυτήριο Γενικού Λυκείου με Αριθμό Πρωτοκόλλου…………………………………Το Αποδεικτικό
αυτό εκδίδεται ύστερα από τη με Αριθμό Πρωτοκόλλου ………………αίτηση τ…… ενδιαφερομέν…..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
….. ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

…... ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2089/07.06.2018

22539

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ………………….
…….. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ…………
Οδός-αριθμός-Τ.Κ.
Τηλέφωνο: …………………
Σχολικό έτος…………-…………….
Fax: ………………… Email: …………………………

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:
ΔΗΜΟΣ:
ΝΟΜΟΣ:

……………….
……………….
……………….
……………….

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:
ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ:
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:

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

……μαθητ…… ………………………………………… του …………………. και της ……………………., το γένος ………………, παρακολούθησε
κατά το σχολικό έτος ………-……... τα μαθήματα της Τρίτης (Γ΄) τάξης (Ομάδα Προσανατολισμού:.........................) και,
αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δεν κρίθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων (Πράξη …………………….)
άξι….. απόλυσης.
Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Γ΄ τάξης είναι:
ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
x Θρησκευτικά
………………………………
x Νέα Ελληνικά
………………………………
x Ιστορία
………………………………
x Μαθηματικά και Στοιχεία
Στατιστικής
………………………………
x Βιολογία
……………………………
x Ιστορία Κοινωνικών
Επιστημών
………………………………
x Ξένη Γλώσσα (………………)
………………………………
x Φυσική Αγωγή
………………………………
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
x
……………………………………

( )
( )
( )

( )
( )

( )
( )
( )

( )

x Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
………………………………………………….
( )
x Ιστορία
………………………………………………….
( )
x Λατινικά
………………………………………………….
( )
x Λογοτεχνία
………………………………………………….
( )
x Κοινωνιολογία
………………………………………………….
( )
x Μαθηματικά
………………………………………………….
( )
x Φυσική
………………………………………………….
( )
x Χημεία
………………………………………………….
( )
x Βιολογία
………………………………………………….
( )
x ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε
Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
………………………………………………….
( )
x Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)
………………………………………………….
( )

Το Αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από τη με αρ. πρ. …………………..αίτηση τ……. ενδιαφερομέν......
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
…..ΔΙΕΥΘΥΝΤ…..

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

……….ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Τεύχος Β’ 2089/07.06.2018

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ………………….
…….. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ…………
Οδός-αριθμός-Τ.Κ.
Τηλέφωνο: …………………
Σχολικό έτος ………..-………….
Fax: ………………… Email: …………………………

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:
ΔΗΜΟΣ:
ΝΟΜΟΣ:

……………….
……………….
……………….
……………….

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:
ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ:
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:

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

……μαθητ…. ……………………………………… του …………………. και της ……………………., το γένος ………………, παρακολούθησε κατά
το σχολικό έτος ………-……... τα μαθήματα της Δευτέρας (Β΄) τάξης (Ομάδα Προσανατολισμού:.............................) και,
αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κρίθηκε/δεν κρίθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων (Πράξη
……………….) άξι….. προαγωγής με Γ.Μ.Ο. *……...…………… (…..).
Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Β΄ τάξης είναι:
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
x Ελληνική Γλώσσα
………………………………
x Μαθηματικά
………………………………
x
Φυσικές Επιστήμες
………………………………
x
Εισαγωγή στις αρχές της
Επιστήμης των Η/Υ
………………………………
x
Ιστορία
……………………………..
x
Φιλοσοφία
………………………………
x
Πολιτική Παιδεία
………………………………
x
Θρησκευτικά
………………………………
x
Ερευνητική Εργασία
………………………………

( )

x Ξένη Γλώσσα (……………….)
……………………………
x Φυσική Αγωγή
………………………………

( )
( )

( )
( )

ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
x

( )
( )
( )
( )
( )

Aρχαία Ελληνική Γλώσσα και
Γραμματεία
………………………………………………….
x Βασικές Αρχές Κοινωνικών
Επιστημών
………………………………………………….
x Φυσική
………………………………………………….
x Μαθηματικά
………………………………………………….

( )

( )
( )
( )

( )

*Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δεν υπολογίζεται κατά την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο.
Το Αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από τη με αρ. πρ. …………………..αίτηση τ….. ενδιαφερομέν......
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
…..ΔΙΕΥΘΥΝΤ…..

……..ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2089/07.06.2018

22541

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ………………….
…….. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ…………
Οδός-αριθμός-Τ.Κ.
Τηλέφωνο: …………………
Σχολικό έτος:…………-…………….
Fax: ………………… Email: …………………………

AΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:
ΔΗΜΟΣ:
ΝΟΜΟΣ:

……………….
……………….
……………….
……………….

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:
ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ:
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:

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

……..μαθητ…… .………………………………………… του …………………. και της ……………………., το γένος ………………, παρακολούθησε
κατά το σχολικό έτος ………-……... τα μαθήματα της Πρώτης (Α΄) τάξης και, αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, κρίθηκε/δεν κρίθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων (Πράξη …………………….) άξι….. προαγωγής με Γ.Μ.Ο.* .……..
…………………………… (…………).
Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Α' τάξης είναι:
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ελληνική Γλώσσα
………………………………
Μαθηματικά
………………………………
Φυσικές Επιστήμες
………………………………
Ιστορία
………………………………
Πολιτική Παιδεία
………………………………
Θρησκευτικά
………………………………
Ερευνητική Εργασία
………………………………
Ξένη Γλώσσα (………………)
………………………………
Φυσική Αγωγή
………………………………

ΕΠΙΛΟΓΗΣ
x
( )

…………………………………………

( )

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

*Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δεν υπολογίζεται κατά την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο.
Το Αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από τη με αρ. πρ. …………….αίτηση τ….. ενδιαφερομέν.....
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
…..ΔΙΕΥΘΥΝΤ…..

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ
………ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

22542

Τεύχος Β’ 2089/07.06.2018

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ………………….
…….. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ…………
Οδός-αριθμός-Τ.Κ.
Σχολικό έτος:……………-………….
Τηλέφωνο: …………………
Fax: ………………… Email: …………………………

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:
ΔΗΜΟΣ:
ΝΟΜΟΣ:

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:
……………….
ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:
……………….
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ:
……………….
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
……………….
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:
……………….
……..μαθητ …… …………………………………. του …………………… και της …………………., το γένος……………………., γράφτηκε κατά το
σχολικό έτος………-….…., στην ….. τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου …………………………………………… (Ομάδα
Προσανατολισμού: …………………………………..) και παρακολούθησε τα μαθήματα της τάξης αυτής μέχρι .................................. .
Η αναλυτική βαθμολογία σε κάθε μάθημα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία είναι:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

……………….
……………….
……………….
……………….

Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Το Πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται ύστερα από τη με αρ. πρ. …………. αίτηση τ….. ενδιαφερομέν.....
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
…..ΔΙΕΥΘΥΝΤ…..

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ
………ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2089/07.06.2018

22543

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ………………….
…….. ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ…………
Οδός-αριθμός-Τ.Κ.
Τηλέφωνο: …………………
Fax: ………………… Email: …………………………
Σχολικό έτος ………-………

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:
ΔΗΜΟΣ:
ΝΟΜΟΣ:

……………….
……………….
……………….
……………….

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:
ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ:
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:

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

….. μαθητ……. ……………………………………… του …………………. και της ……………………., το γένος ………………, παρακολούθησε κατά το
σχολικό έτος ………-……... τα μαθήματα της Τετάρτης (Δ΄) τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου (Ομάδα Προσανατολισμού:
…………………………………) και, αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κρίθηκε από τον Σύλλογο των Διδασκόντων
(Πράξη …………………….) άξι…. απόλυσης, με Γενικό Βαθμό ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ '………..' ………………. και
…………………………….. (……).
Γ.Μ.Ο. απόλυσης Δ΄ τάξης: '……………' ……………………. και ………………………………… (..........)
Η αναλυτική βαθμολογία τ….. στα μαθήματα της Δ΄ τάξης είναι:
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
x
Θρησκευτικά
………………………………
( )
x
Νέα Ελληνικά
………………………………
( )
x
Ιστορία
………………………………
( )
x
Μαθηματικά και Στοιχεία
Στατιστικής
………………………………
( )
x
Βιολογία
………………………………
( )

ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
x
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
………………………………
( )
x
Ιστορία
………………………………
( )
x
Λατινικά
………………………………
( )
x
Λογοτεχνία
………………………………
( )
x
Κοινωνιολογία
………………………………
( )
x
Μαθηματικά
………………………………
( )
x Φυσική
………………………………
( )
x
Χημεία
………………………………
( )
x
Βιολογία
………………………………
( )
x
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε
Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
………………………………
( )
x
ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
………………………………
( )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
….. ΔΙΕΥΘΥΝΤ………..

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

……. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

22544

Τεύχος Β’ 2089/07.06.2018

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ………………….
…….. ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ…………
Οδός-αριθμός-Τ.Κ.
Τηλέφωνο: …………………
Fax: ………………… Email: …………………………
Σχολικό έτος …………-………….

AΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:
ΔΗΜΟΣ:
ΝΟΜΟΣ:

……………….
……………….
……………….
……………….

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:
ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ:
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:

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

….. μαθητ…… ……………………………………… του …………………. και της ……………………., το γένος ………………, παρακολούθησε κατά το
σχολικό έτος ………-……... τα μαθήματα της Τετάρτης (Δ΄) τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου (Ομάδα Προσανατολισμού:
………………………..) και, αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κρίθηκε από τον Σύλλογο των Διδασκόντων
(Πράξη…………………………….) άξι…. απόλυσης, με Γενικό Βαθμό ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ '………..' ………………. και
…………………………….. (……).
Γ.Μ.Ο. απόλυσης Δ' τάξης: '……………' ……………………. και ………………………………… (........).
Η αναλυτική βαθμολογία τ…… στα μαθήματα της Δ' τάξης είναι:
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
x
Θρησκευτικά
………………………………
( )
x
Νέα Ελληνικά
………………………………
( )
x
Ιστορία
………………………………
( )
x
Μαθηματικά και Στοιχεία
Στατιστικής
………………………………
( )
x
Βιολογία
………………………………
( )

ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
x
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
………………………………
( )
x
Ιστορία
………………………………
( )
x
Λατινικά
………………………………
( )
x
Λογοτεχνία
………………………………
( )
x
Κοινωνιολογία
………………………………
( )
x
Μαθηματικά
………………………………
( )
x Φυσική
………………………………
( )
x
Χημεία
………………………………
( )
x
Βιολογία
………………………………
( )
x
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε
Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
………………………………
( )
x
ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
………………………………
( )

Στο όνομα τ…… ιδί…. έχει εκδοθεί Απολυτήριο Γενικού Λυκείου με Αριθμό Πρωτοκόλλου…………………………….. Το Αποδεικτικό αυτό
εκδίδεται ύστερα από τη με Αριθμό Πρωτοκόλλου…………….. αίτηση τ…… ενδιαφερομέν…..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
….. ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ
…….ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2089/07.06.2018

22545

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ………………….
…….. EΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ…………
Οδός-αριθμός-Τ.Κ.
Σχολικό έτος: …………-…………….
Τηλέφωνο: …………………
Fax: ………………… Email: …………………………

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ΄ ΤΑΞΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:
ΔΗΜΟΣ:
ΝΟΜΟΣ:

……………….
……………….
……………….
……………….

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:
ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ:
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:

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

……μαθητ… …………………………… του …………………. και της ……………………., το γένος ………………, παρακολούθησε κατά το
σχολικό έτος ………-……... τα μαθήματα της Τέταρτης (Δ΄) τάξης (Ομάδα Προσανατολισμού:…………………………) και, αφού
εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δεν κρίθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων (Πράξη ……………………….)
άξι….. απόλυσης.
Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Δ' τάξης είναι:
ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
x
Θρησκευτικά
………………………………
x
Νέα Ελληνικά
………………………………
x
Ιστορία
………………………………
x
Μαθηματικά και Στοιχεία
Στατιστικής
………………………………
x
Βιολογία
………………………………

( )
( )
( )

( )
( )

x
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
………………………………………………….
( )
x
Ιστορία
………………………………………………….
( )
x
Λατινικά
………………………………………………….
( )
x
Λογοτεχνία
………………………………………………….
( )
x
Κοινωνιολογία
………………………………………………….
( )
x
Μαθηματικά
………………………………………………….
( )
x
Φυσική
………………………………………………….
( )
x
Χημεία
………………………………………………….
( )
x
Βιολογία
………………………………………………….
( )
x
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε
Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
………………………………………………….
( )
x
ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
………………………………………………….
( )

Το Αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από τη με αρ. πρ. ………………. αίτηση τ….. ενδιαφερομέν.....
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
…..ΔΙΕΥΘΥΝΤ…..

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

………ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

22546

Τεύχος Β’ 2089/07.06.2018

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ………………….
…….. EΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ…………
Οδός-αριθμός-Τ.Κ.
Σχολικό έτος: …………-…………….
Τηλέφωνο: …………………
Fax: ………………… Email: …………………………

\

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:
ΔΗΜΟΣ:
ΝΟΜΟΣ:

……………….
……………….
……………….
……………….

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:
ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ:
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:

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

……μαθητ…… ………………………… του …………………. και της ……………………., το γένος ………………, παρακολούθησε κατά το
σχολικό έτος ………-……... τα μαθήματα της Τρίτης (Γ΄) τάξης (Ομάδα Προσανατολισμού:…………………………) και, αφού
εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κρίθηκε/δεν κρίθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων (Πράξη
……………………….) άξι….. προαγωγής με Γ.Μ.Ο. ...….. .
Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Γ' τάξης είναι:

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
x Ελληνική Γλώσσα
………………………………
x Μαθηματικά
………………………………
x Φυσικές Επιστήμες
………………………………
x Πολιτική Παιδεία
………………………………
x Θρησκευτικά
………………………………
x Ξένη Γλώσσα (……………)
………………………………

ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
( )
( )
( )
( )
( )

x

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και
Γραμματεία
………………………………………………….
x Βασικές Αρχές Κοινωνικών
Επιστημών
…………………………………………………
x Φυσική
………………………………………………….
x Μαθηματικά
………………………………………………….

( )

Το Αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από τη με αρ. πρ. ………………. αίτηση τ….. ενδιαφερομέν.....
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
…..ΔΙΕΥΘΥΝΤ…..

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

………ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

( )

( )
( )
( )

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2089/07.06.2018
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ………………….
…….. EΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ…………
Οδός-αριθμός-Τ.Κ.
Τηλέφωνο: …………………
Fax: ………………… Email: …………………………

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

Σχολικό έτος: …………-…………….

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:
ΔΗΜΟΣ:
ΝΟΜΟΣ:

……………….
……………….
……………….
……………….

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:
ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ:
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:

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

……μαθητ…… ………………………… του …………………. και της ……………………, το γένος ………………, παρακολούθησε κατά το
σχολικό έτος ………-……... τα μαθήματα της Δευτέρας (Β΄) τάξης και, αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
κρίθηκε/δεν κρίθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων (Πράξη ……………………….) άξι….. προαγωγής με Γ.Μ.Ο.*
...………………………..(…..).
Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Β' τάξης είναι:
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
x Ελληνική Γλώσσα
………………………………
x Μαθηματικά
………………………………
x Φυσικές Επιστήμες
………………………………
x Ιστορία
………………………………
x Πολιτική Παιδεία
………………………………
x Θρησκευτικά
………………………………
x Ξένη Γλώσσα (……………….)
………………………………
x Φυσική Αγωγή
…………………………….

( )
( )
( )

x Φιλοσοφία
……………………………..
x Εισαγωγή στις Αρχές της
Επιστήμης των Η/Υ
………………………………

( )

( )

( )
( )
( )
( )
( )

*Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δεν υπολογίζεται κατά την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο.
Το Αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από τη με αρ. πρ. ………………. αίτηση τ….. ενδιαφερομέν.....
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
…..ΔΙΕΥΘΥΝΤ…..

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

………ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

22548

Τεύχος Β’ 2089/07.06.2018

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ………………….
…….. EΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ…………
Οδός-αριθμός-Τ.Κ.
Σχολικό έτος: …………-…………….
Τηλέφωνο: …………………
Fax: ………………… Email: …………………………

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:
ΔΗΜΟΣ:
ΝΟΜΟΣ:

……………….
……………….
……………….
……………….

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:
ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ:
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:

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

……μαθητ…… ………………………… του …………………. και της ……………………., το γένος ………………, παρακολούθησε κατά το
σχολικό έτος ………-……... τα μαθήματα της Πρώτης (Α΄) τάξης και, αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
κρίθηκε/δεν κρίθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων (Πράξη ……………………….) άξι….. προαγωγής με Γ.Μ.Ο.* ...…………………
(.....).
Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Α' τάξης είναι:
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
x
x
x
x
x
x
x
x

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ελληνική Γλώσσα
………………………………
Μαθηματικά
………………………………
Φυσικές Επιστήμες
………………………………
Ιστορία
………………………………
Πολιτική Παιδεία
………………………………
Θρησκευτικά
………………………………
Ξένη Γλώσσα (………………)
………………………………
Φυσική Αγωγή
………………………………

( )

x
………………………………

( )

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

*Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δεν υπολογίζεται κατά την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο.
Το Αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από τη με αρ. πρ. ………………. αίτηση τ….. ενδιαφερομέν.....
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
…..ΔΙΕΥΘΥΝΤ…..

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

………ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2089/07.06.2018

22549

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ …………..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ………………….
…….. EΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ …………
Οδός-αριθμός-Τ.Κ.
Σχολικό έτος: …………-…………….
Τηλέφωνο: …………………
Fax: ………………… Email: …………………………

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:
ΔΗΜΟΣ:
ΝΟΜΟΣ:

……………….
……………….
……………….
……………….

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:
ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ:
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:

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

……..μαθητ…… …………………………………. του …………………… και της …………………., το γένος……………………., γράφτηκε κατά το
σχολικό έτος ………..-………, στην ….. τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου …………………………………………… (Ομάδα
Προσανατολισμού:…………………………………..) και παρακολούθησε τα μαθήματα της τάξης αυτής μέχρι ...................................... .
Η αναλυτική βαθμολογία …… σε κάθε μάθημα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία είναι:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Το Πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται ύστερα από τη με αρ. πρ. …………. αίτηση τ….. ενδιαφερομέν.....
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
…..ΔΙΕΥΘΥΝΤ…..

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ
………ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

22550

Τεύχος Β’ 2089/07.06.2018

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

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:
ΔΗΜΟΣ:
ΝΟΜΟΣ:

……………….
……………….
……………….
……………….

Σχολικό έτος ……..-…………

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:
ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ:
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:

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

…..μαθητ….. ………………………………..του..…………………..και της ……………………., το γένος …………………, παρακολούθησε κατά το
σχολικό έτος ………-……… τα μαθήματα της Τρίτης (Γ΄) τάξης Γενικού Λυκείου ………………………………. (Ομάδα
Προσανατολισμού:………………………) και, αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κρίθηκε από τον Σύλλογο των
Διδασκόντων (Πράξη………………………..) άξι…. απόλυσης, με Γενικό Βαθμό ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ '…………..'
…………………………. και ………………………. (……).
Γ.Μ.Ο.* απόλυσης Γ' τάξης: '………………' ………………………… και …………………….. (…….).
Η αναλυτική βαθμολογία τ…… στα μαθήματα της Γ' τάξης είναι:
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

x
Θρησκευτικά
………………………………
( )
x
Νέα Ελληνικά
………………………………
( )
x
Ιστορία
………………………………
( )
x
Μαθηματικά και Στοιχεία
Στατιστικής
………………………………
( )
x
Βιολογία
………………………………
( )
x
Ιστορία Κοινωνικών
Επιστημών
………………………………
( )
x
Ξένη Γλώσσα(………..)
………………………………
( )
x
Φυσική Αγωγή
………………………………
( )
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
x
………………………………

( )

x
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
………………………………
( )
x
Ιστορία
………………………………
( )
x
Λατινικά
………………………………
( )
x
Λογοτεχνία
………………………………
( )
x
Κοινωνιολογία
………………………………
( )
x
Μαθηματικά
………………………………
( )
x Φυσική
………………………………
( )
x
Χημεία
………………………………
( )
x
Βιολογία
………………………………
( )
x
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε
Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
………………………………
( )
x
ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
………………………………
( )

*Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δεν υπολογίζεται κατά την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο.
Το παρόν έχει ισχύ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Ν.682/77)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ & ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ
……………………………………………
…..ΔΙΕΥΘΥΝΤ…..Τ………………..
…………………………………………..

….. ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

…... ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2089/07.06.2018

22551

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

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

AΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:
ΔΗΜΟΣ:
ΝΟΜΟΣ:

……………….
……………….
……………….
……………….

Σχολικό έτος ………-………

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:
ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ:
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:

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

…. μαθητ…. ……………………………………… του …………………. και της ……………………., το γένος ………………, παρακολούθησε κατά το
σχολικό έτος ………-……... τα μαθήματα της Τρίτης (Γ΄) τάξης Γενικού Λυκείου (Ομάδα Προσανατολισμού: ………………………..)
και, αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κρίθηκε από τον Σύλλογο των Διδασκόντων (Πράξη …………………..)
άξι…. απόλυσης, με Γενικό Βαθμό ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ '……………' ……….……………………. και ……………………………..
(……).
Γ.Μ.Ο.* απόλυσης Γ΄ τάξης: '……………' ……………………….. και ………………………………… (........)
Η αναλυτική βαθμολογία τ…… στα μαθήματα της Γ΄ τάξης είναι:
ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
x
Θρησκευτικά
………………………………
( )
x
Νέα Ελληνικά
………………………………
( )
x
Ιστορία
………………………………
( )
x
Μαθηματικά και Στοιχεία
Στατιστικής
………………………………
( )
x
Βιολογία
………………………………
( )
x
Ιστορία Κοινωνικών
Επιστημών
………………………………
( )
x
Ξένη Γλώσσα(………..)
………………………………
( )
x
Φυσική Αγωγή
………………………………
( )
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
x
………………………………

( )

x
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
………………………………
( )
x
Ιστορία
………………………………
( )
x
Λατινικά
………………………………
( )
x
Λογοτεχνία
………………………………
( )
x
Κοινωνιολογία
………………………………
( )
x
Μαθηματικά
………………………………
( )
x Φυσική
………………………………
( )
x
Χημεία
………………………………
( )
x
Βιολογία
………………………………
( )
x
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε
Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
………………………………
( )
x
ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
………………………………
( )

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

Στο όνομα τ…… ιδί…. έχει εκδοθεί Απολυτήριο Γενικού Λυκείου με Αριθμό Πρωτοκόλλου ………………..Το Αποδεικτικό αυτό εκδίδεται
ύστερα από τη με Αριθμό Πρωτοκόλλου………………….. αίτηση τ…… ενδιαφερομέν…. .
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ & ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ
………………………………………………
….ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………….Τ………….
………………………………………………

….. ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

……..ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

22552

Τεύχος Β’ 2089/07.06.2018

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

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Σχολικό έτος:…………-…………….

AΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:
ΔΗΜΟΣ:
ΝΟΜΟΣ:

……………….
……………….
……………….
……………….

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:
ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ:
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:

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

……μαθητ…… ……………………………………… του …………………. και της ……………………., το γένος ………………, παρακολούθησε κατά
το σχολικό έτος ………-……... τα μαθήματα της Τρίτης (Γ΄) τάξης (Ομάδα Προσανατολισμού:…………………………) και, αφού
εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δεν κρίθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων (Πράξη …………………….) άξι…..
απόλυσης.
Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Γ' τάξης είναι:
ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
x
Θρησκευτικά
………………………………
( )
x
Νέα Ελληνικά
………………………………
( )
x
Ιστορία
………………………………
( )
x
Μαθηματικά και Στοιχεία
Στατιστικής
………………………………
( )
x
Βιολογία
………………………………
( )
x
Ιστορία Κοινωνικών
Επιστημών
………………………………
( )
x
Ξένη Γλώσσα(………..)
………………………………
( )
x
Φυσική Αγωγή
………………………………
( )
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
x
………………………………

( )

x
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
………………………………………………….
( )
x
Ιστορία
………………………………………………….
( )
x
Λατινικά
………………………………………………….
( )
x
Λογοτεχνία
………………………………………………….
( )
x
Κοινωνιολογία
………………………………………………….
( )
x
Μαθηματικά
………………………………………………….
( )
x
Φυσική
………………………………………………….
( )
x
Χημεία
………………………………………………….
( )
x
Βιολογία
………………………………………………….
( )
x
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε
Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
………………………………………………….
( )
x
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)
………………………………………………….
( )

Το Αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από τη με αρ. πρ. …………….αίτηση τ….. ενδιαφερομέν.....

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ & ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ
……………………………………………..
……ΔΙΕΥΘΥΝΤ…….……Τ…………..
……………………………………………..

…..ΔΙΕΥΘΥΝΤ…..

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

……..ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2089/07.06.2018

22553

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

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Σχολικό έτος: ……………-……………

AΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:
ΔΗΜΟΣ:
ΝΟΜΟΣ:

……………….
……………….
……………….
……………….

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:
ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ:
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:

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

……μαθητ…… …………………………………………… του …………………. και της ……………………., το γένος ………………, παρακολούθησε
κατά το σχολικό έτος ………-……... τα μαθήματα της Δευτέρας (Β΄) τάξης (Ομάδα Προσανατολισμού:………………….) και, αφού
εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κρίθηκε/δεν κρίθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων (Πράξη …………….) άξι…..
προαγωγής με Γ.Μ.Ο.* .…………………….(………).
Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Β' τάξης είναι:

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
x Ελληνική Γλώσσα
………………………………
x Μαθηματικά
………………………………
x Φυσικές Επιστήμες
………………………………
x Εισαγωγή στις αρχές της
Επιστήμης των Η/Υ
………………………………
x Ιστορία
……………………………..
x Φιλοσοφία
………………………………
x Πολιτική Παιδεία
………………………………
x Θρησκευτικά
………………………………
x Ερευνητική Εργασία
………………………………

x Ξένη Γλώσσα (……………….)
………………………………
x Φυσική Αγωγή
………………………………

( )
( )
( )

( )
( )

ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
x

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και
Γραμματεία
………………………………………………….
x Βασικές Αρχές Κοινωνικών
Επιστημών
………………………………………………….
x Φυσική
………………………………………………….
x Μαθηματικά
………………………………………………….

( )
( )
( )
( )
( )

( )

( )
( )
( )

( )

*Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δεν υπολογίζεται κατά την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο.
Το Αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από τη με αρ. πρ. …………….αίτηση τ….. ενδιαφερομέν..... .
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ & ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ
……………………………………………..
……ΔΙΕΥΘΥΝΤ…….……Τ…………..
……………………………………………..

…..ΔΙΕΥΘΥΝΤ…..

……..ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

22554

Τεύχος Β’ 2089/07.06.2018

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

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Σχολικό έτος: …………-…………….

AΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:
ΔΗΜΟΣ:
ΝΟΜΟΣ:

……………….
……………….
……………….
……………….

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:
ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ:
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:

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

……μαθητ…… …..……………………………………… του …………………. και της ……………………., το γένος ………………, παρακολούθησε
κατά το σχολικό έτος ………-……... τα μαθήματα της Πρώτης (Α΄) τάξης και, αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, κρίθηκε/δεν κρίθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων (Πράξη …………….) άξι….. προαγωγής με Γ.Μ.Ο.*
…...…………………….(………).
Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Α' τάξης είναι:
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ελληνική Γλώσσα
………………………………
Μαθηματικά
………………………………
Φυσικές Επιστήμες
………………………………
Ιστορία
………………………………
Πολιτική Παιδεία
………………………………
Θρησκευτικά
………………………………
Ερευνητική Εργασία
………………………………
Ξένη Γλώσσα (………………)
………………………………
Φυσική Αγωγή
………………………………

ΕΠΙΛΟΓΗΣ
x
( )

………………………………………

( )

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

*Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δεν υπολογίζεται κατά την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο.
Το Αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από τη με αρ. πρ. …………….αίτηση τ….. ενδιαφερομέν.....
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ & ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ
……………………………………………..
……ΔΙΕΥΘΥΝΤ…….……Τ…………..
……………………………………………..

…..ΔΙΕΥΘΥΝΤ…..

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

……..ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Τεύχος Β’ 2089/07.06.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

22555

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

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Σχολικό έτος: ……………-…………….

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:
ΔΗΜΟΣ:
ΝΟΜΟΣ:

……………….
……………….
……………….
……………….

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:
ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ:
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:

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

……..μαθητ … ……………………………………. του ……………………και της …………………., το γένος……………………., γράφτηκε κατά το
σχολικό έτος………-………. στην ….. τάξη Ιδιωτικού Ημερήσιου Γενικού Λυκείου (Ομάδα Προσανατολισμού:…………………….) και
παρακολούθησε
τα
μαθήματα
της
τάξης
αυτής
μέχρι
..................................
.
Η αναλυτική βαθμολογία ………σε κάθε μάθημα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία είναι:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Το Πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται ύστερα από τη με αρ. πρ. ……………..αίτηση τ….. ενδιαφερομέν.....
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
…..ΔΙΕΥΘΥΝΤ…..

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

……….ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

22556

Τεύχος Β’ 2089/07.06.2018

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

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

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

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:
ΔΗΜΟΣ:
ΝΟΜΟΣ:

……………….
……………….
……………….
……………….

Σχολικό έτος ………-………

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:
ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ:
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:

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

….. μαθητ…. ……………………………….. του ………………….. και της ……………………., το γένος …………………, παρακολούθησε κατά το
σχολικό έτος ………-……… τα μαθήματα της Τετάρτης (Δ΄) τάξης Γενικού Λυκείου ……………………………….. (Ομάδα
Προσανατολισμού:………………………) και, αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κρίθηκε από τον Σύλλογο των
Διδασκόντων (Πράξη ……………………….) άξι….. απόλυσης, με Γενικό Βαθμό ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ '…………..'
……………………….. και ……………………. (……).
Γ.Μ.Ο. απόλυσης Δ΄ τάξης: '………………' ………………………… και …………………….. (…….)
Η αναλυτική βαθμολογία τ…… στα μαθήματα της Δ΄ τάξης είναι:
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

x
Θρησκευτικά
………………………………
( )
x
Νέα Ελληνικά
………………………………
( )
x
Ιστορία
………………………………
( )
x
Μαθηματικά και Στοιχεία
Στατιστικής
………………………………
( )
x
Βιολογία
………………………………
( )

x
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
………………………………
( )
x
Ιστορία
………………………………
( )
x
Λατινικά
………………………………
( )
x
Λογοτεχνία
………………………………
( )
x
Κοινωνιολογία
………………………………
( )
x
Μαθηματικά
………………………………
( )
x Φυσική
………………………………
( )
x
Χημεία
………………………………
( )
x
Βιολογία
………………………………
( )
x
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε
Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
………………………………
( )
x
ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
………………………………
( )

Το παρόν έχει ισχύ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Ν.682/77)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ & ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ
…………………………………………….
…..ΔΙΕΥΘΥΝΤ………Τ……...........
………………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
….. ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

…... ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Τεύχος Β’ 2089/07.06.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

22557

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

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:
ΔΗΜΟΣ:
ΝΟΜΟΣ:

……………….
……………….
……………….
……………….

Σχολικό έτος ………-………

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:
ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ:
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:

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

….. μαθητ…… ……………………………………… του …………………. και της ……………………., το γένος ………………, παρακολούθησε κατά
το σχολικό έτος ………-……... τα μαθήματα της Τετάρτης (Δ΄) τάξης Γενικού Λυκείου (Ομάδα Προσανατολισμού:
………………………..) και, αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κρίθηκε από τον Σύλλογο των Διδασκόντων
(Πράξη ……………………..) άξι….. απόλυσης, με Γενικό Βαθμό ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ '………..' ………………. και
…………………………….. (……).
Γ.Μ.Ο. απόλυσης Δ΄ τάξης: '……………' ……………………. και ………………………………… (......).
Η αναλυτική βαθμολογία τ…… στα μαθήματα της Δ' τάξης είναι:
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
x
Θρησκευτικά
………………………………
( )
x
Νέα Ελληνικά
………………………………
( )
x
Ιστορία
………………………………
( )
x
Μαθηματικά και Στοιχεία
Στατιστικής
………………………………
( )
x
Βιολογία
………………………………
( )

ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
x
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
………………………………
( )
x
Ιστορία
………………………………
( )
x
Λατινικά
………………………………
( )
x
Λογοτεχνία
………………………………
( )
x
Κοινωνιολογία
………………………………
( )
x
Μαθηματικά
………………………………
( )
x Φυσική
………………………………
( )
x
Χημεία
………………………………
( )
x
Βιολογία
………………………………
( )
x
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε
Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
………………………………
( )
x
ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
………………………………
( )

Στο όνομα τ…… ιδί…. έχει εκδοθεί Απολυτήριο Γενικού Λυκείου με Αριθμό Πρωτοκόλλου …………………… Το Αποδεικτικό αυτό εκδίδεται
ύστερα από τη με Αριθμό Πρωτοκόλλου ………………αίτηση τ…… ενδιαφερομέν….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ & ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ
………………………………………………
……ΔΙΕΥΘΥΝΤ……Τ………………..
………………………………………………

….. ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

…. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

22558

Τεύχος Β’ 2089/07.06.2018

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

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Σχολικό έτος:…………-…………….

AΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ΄ ΤΑΞΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:
ΔΗΜΟΣ:
ΝΟΜΟΣ:

……………….
……………….
……………….
……………….

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:
ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ:
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:

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

……μαθητ…… ……………………………………… του …………………. και της ……………………., το γένος ………………, παρακολούθησε κατά
το σχολικό έτος ………-……... τα μαθήματα της Τέταρτης (Δ΄) τάξης (Ομάδα Προσανατολισμού:…………………………) και, αφού
εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δεν κρίθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων (Πράξη ………………………) άξι…..
απόλυσης.
Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Δ' τάξης είναι:
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
x
Θρησκευτικά
………………………………
( )
x
Νέα Ελληνικά
………………………………
( )
x
Ιστορία
………………………………
( )
x
Μαθηματικά και Στοιχεία
Στατιστικής
………………………………
( )
x
Βιολογία
………………………………
( )

ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
x
Aρχαία Ελληνική Γλώσσα
………………………………………………….
( )
x
Ιστορία
………………………………………………….
( )
x
Λατινικά
………………………………………………….
( )
x
Λογοτεχνία
………………………………………………….
( )
x
Κοινωνιολογία
………………………………………………….
( )
x
Μαθηματικά
………………………………………………….
( )
x
Φυσική
………………………………………………….
( )
x
Χημεία
………………………………………………….
( )
x
Βιολογία
………………………………………………….
( )
x
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε
Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
………………………………………………….
( )
x
ΑΟΘ ( Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
………………………………………………….
( )

Το Αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από τη με αρ. πρ. …………….αίτηση τ….. ενδιαφερομέν.....
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ & ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ
……………………………………………..
……ΔΙΕΥΘΥΝΤ…….……Τ…………..
……………………………………………..

…..ΔΙΕΥΘΥΝΤ…..

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

……..ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2089/07.06.2018

22559

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

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

AΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:
ΔΗΜΟΣ:
ΝΟΜΟΣ:

……………….
……………….
……………….
……………….

Σχολικό έτος:…………-…………….

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:
ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ:
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:

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

……μαθητ… ………………………………………… του …………………. και της ……………………., το γένος ………………, παρακολούθησε κατά
το σχολικό έτος ………-……... τα μαθήματα της Τρίτης (Γ΄) τάξης (Ομάδα Προσανατολισμού:…………………………) και, αφού
εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κρίθηκε/δεν κρίθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων (Πράξη …………………….)
άξι….. προαγωγής με Γ.Μ.Ο. .……………………..(……..).
Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Γ' τάξης είναι:

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
x Ελληνική Γλώσσα
………………………………
x Μαθηματικά
………………………………
x
Φυσικές Επιστήμες
………………………………
x Πολιτική Παιδεία
………………………………
x Θρησκευτικά
………………………………
x Ξένη Γλώσσα (……………)
………………………………

ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
( )
( )
( )
( )

x Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
………………………………………………….
( )
x Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών
………………………………………………….
( )
x Φυσική
………………………………………………….
( )
x Μαθηματικά
………………………………………………….
( )

( )
( )

Το Αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από τη με αρ. πρ. …………………… αίτηση τ….. ενδιαφερομέν.....

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ & ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ
……………………………………………..
……ΔΙΕΥΘΥΝΤ…….……Τ…………..
……………………………………………..

…..ΔΙΕΥΘΥΝΤ…..

……..ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

22560

Τεύχος Β’ 2089/07.06.2018

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

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Σχολικό έτος: …………-…………….

AΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:
ΔΗΜΟΣ:
ΝΟΜΟΣ:

……………….
……………….
……………….
……………….

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:
ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ:
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:

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

……μαθητ…… …………………………………………… του …………………. και της ……………………., το γένος ………………, παρακολούθησε
κατά το σχολικό έτος ………-……... τα μαθήματα της Δευτέρας (Β΄) τάξης και, αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, κρίθηκε/δεν κρίθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων (Πράξη …………….) άξι….. προαγωγής με Γ.Μ.Ο.*
…..…………………….(……).
Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Β' τάξης είναι:

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
x Ελληνική Γλώσσα
………………………………
x Μαθηματικά
………………………………
x
Φυσικές Επιστήμες
………………………………
x Ιστορία
………………………………
x Πολιτική Παιδεία
………………………………
x Θρησκευτικά
………………………………
x Ξένη Γλώσσα (……………….)
………………………………
x Φυσική Αγωγή
…………………………….

( )
( )

x Φιλοσοφία
……………………………..
x Εισαγωγή στις Αρχές της
Επιστήμης των Η/Υ
………………………………

( )

( )

( )
( )
( )
( )
( )
( )

*Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δεν υπολογίζεται κατά την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο.
Το Αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από τη με αρ. πρ. …………….αίτηση τ….. ενδιαφερομέν.....
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ & ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ
……………………………………………..
……ΔΙΕΥΘΥΝΤ…….……Τ…………..
……………………………………………..

…..ΔΙΕΥΘΥΝΤ…..

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

……..ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2089/07.06.2018

22561

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

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Σχολικό έτος:…………-…………….

AΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:
ΔΗΜΟΣ:
ΝΟΜΟΣ:

……………….
……………….
……………….
……………….

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ.:
ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ:
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:

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

……μαθητ…… …..……………………………………… του …………………. και της ……………………, το γένος ………………, παρακολούθησε
κατά το σχολικό έτος ………-……... τα μαθήματα της Πρώτης (Α΄) τάξης και, αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, κρίθηκε/δεν κρίθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων (Πράξη …………….) άξι….. προαγωγής με Γ.Μ.Ο.*
…………..……………………. (……..).
Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Α' τάξης είναι:
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
x
x
x
x
x
x
x
x

Ελληνική Γλώσσα
……………………………… ( )
Μαθηματικά
……………………………… ( )
Φυσικές Επιστήμες
……………………………… ( )
Ιστορία
……………………………… ( )
Πολιτική Παιδεία
……………………………… ( )
Θρησκευτικά
……………………………… ( )
Ξένη Γλώσσα (………………)
……………………………… ( )
Φυσική Αγωγή
……………………………… ( )

ΕΠΙΛΟΓΗΣ
x
………………………………………

( )

*Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δεν υπολογίζεται κατά την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο.
Το Αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από τη με αρ. πρ…………………. αίτηση τ….. ενδιαφερομέν.......... .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ & ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ
……………………………………………..
……ΔΙΕΥΘΥΝΤ…….……Τ…………..
……………………………………………..

…..ΔΙΕΥΘΥΝΤ…..

……..ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

22562

Τεύχος Β’ 2089/07.06.2018

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

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:
ΔΗΜΟΣ:
ΝΟΜΟΣ:

……………….
……………….
……………….
……………….

Σχολικό έτος: …………-…………….

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:
ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ:
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:

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

……..μαθητ …… …………………………………. του ……………………και της …………………., το γένος……………………., γράφτηκε κατά το
σχολικό
έτος
………-…….
στην
…..
τάξη
Ιδιωτικού
Εσπερινού
Γενικού
Λυκείου
(Ομάδα
Προσανατολισμού:…………………………………..)και παρακολούθησε τα μαθήματα της τάξης αυτής μέχρι .................................. .
Η αναλυτική βαθμολογία ………σε κάθε μάθημα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία είναι:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Το Πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται ύστερα από τη με αρ. πρ. ……………..αίτηση τ….. ενδιαφερομέν……
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
…..ΔΙΕΥΘΥΝΤ…..

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

……….ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2089/07.06.2018
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...................
.................
Θέση για
Φωτ/φία
...................
...............

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. …………………..

Σχολικό έτος: …………-…………….

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ:
ΔΗΜΟΣ:
ΝΟΜΟΣ:

……………….
……………….
……………….
……………….

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:
ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ:
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:

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

……μαθητ… ………………………………………… του …………………. και της ……………………., το γένος ………………, παρακολούθησε κατά
το σχολικό έτος ………-……..... τα μαθήματα της …………. (…..) τάξης (Ομάδα Προσανατολισμού:……………………………………) του
Ιδιωτικού …………….. Γενικού Λυκείου ………………………… που έπαυσε να λειτουργεί από…………………….……….. και, αφού
εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κρίθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων (Πράξη …………………….) άξι…..
Βαθμό
Απολυτηρίου
Γενικού
Λυκείου
προαγωγής/απόλυσης,
με
Γ.Μ.Ο.
τάξης/
Γενικό
‘…………..’………………………………………………… (……………).
Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της …….. τάξης είναι:
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

x
………………………………………………….
x
………………………………………………….
x
………………………………………………….
x
………………………………………………….
x
………………………………………………….
x
………………………………………………….
x
………………………………………………….
x
………………………………………………….
x
………………………………………………….
x
………………………………………………….

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

x
………………………………………………….
x
………………………………………………….
x
………………………………………………….
x
………………………………………………….
x
………………………………………………….
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
x
………………………………………………….
x
………………………………………………….
x
………………………………………………….
x
………………………………………………….
x
………………………………………………….

( )
( )
( )
( )
( )

( )
( )
( )
( )
( )

Το Αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από τη με αρ. πρ. …………………..αίτηση τ….. ενδιαφερομέν......
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

…..ΔΙΕΥΘΥΝΤ…..

………ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 5 Ιουνίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Τεύχος Β’ 2089/07.06.2018
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2089/07.06.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02020890706180032*

