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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

8 Ιουνίου 2018

Αρ. Φύλλου 2127

(Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης στο θέμα 2)

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός ειδικού ποσοστού, κατηγοριοποίηση
και τρόπος επιλογής για την εισαγωγή στις Σχολές
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, υποψηφίων που
συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις σχολικού έτους 2016-2017 στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια των νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσσών
και Ψαρών.

2

Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Μουσικών
Γυμνασίων και των Μουσικών Γενικών Λυκείων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 24599 οικ. Φ. 109.1
(1)
Καθορισμός ειδικού ποσοστού, κατηγοριοποίηση και τρόπος επιλογής για την εισαγωγή στις
Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, υποψηφίων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις
σχολικού έτους 2016-2017 στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια των νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσσών και Ψαρών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Της παρ. 1 του άρθρου 4, της παρ. 1 του άρθρου 13
και της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Των άρθρων 20 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο-

θεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(Α΄ 98).
ε. Του π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού
Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α΄ 167).
στ. Του άρθρου 1 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
ζ. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
η. Της αριθ. Υ173/4-11-2016 απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Β΄ 3610).
θ. Της αριθ. Υ186/10-11-2016 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).
ι. Της αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφασης Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
ια. Της αριθ. 27534 οικ.Φ. 109.1/26-06-2017 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός αριθμού
εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στη Σχολή
Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το
σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του
σχολικού έτους 2016-2017» (Β΄ 2196).
ιβ. Της αριθ. 27535 οικ.Φ. 109.1/26-06-2017 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός αριθμού
εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το
σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του
σχολικού έτους 2016-2017» (Β΄ 2196).
2. Την αριθ. 8000/1/2018/31-α΄/26-04-2018 εισήγηση
της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του
Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τις δημοσιονομικές
επιπτώσεις της παρούσας.
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3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού συνολικού ύψους 3.621,27 € για το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία, λόγω του ήσσονος οικονομικού
μεγέθους, θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις
των ΚΑΕ 0412, 0436, 0451, 0452, 0453 και 1424, του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων, του Ε.Φ. 07-420 «Πυροσβεστικό
Σώμα» και σε περίπτωση μη επάρκειας, θα εφαρμοστεί
η προβλεπόμενη στο άρθρο 71 του ν. 4270/2014, ως
ισχύει, διαδικασία, ήτοι ανακατανομή πιστώσεων. Για το
οικονομικό έτος 2019 προκαλείται δαπάνη συνολικού
ύψους 5.907,33 €. Για το οικονομικό έτος 2020 προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 6.050,86 €. Για το οικονομικό έτος 2021 προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους
18.024,22 €. Οι δαπάνες των οικονομικών ετών 2019,
2020 και 2021 θα καλύπτονται από τις εγκριθησόμενες
πιστώσεις των αντίστοιχων Π/Υ εξόδων του προαναφερόμενου Ειδικού Φορέα, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Ειδικά για τους μαθητές και αποφοίτους, οι οποίοι
υπέβαλαν αίτηση-δήλωση στα Γενικά και Επαγγελματικά
Λύκεια των νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσσών και Ψαρών
και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις σχολικού
έτους 2016-2017, προβλέπεται ειδικό ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους, κατά
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και επιπλέον του ποσοστού που καθορίζεται στην παρ. 33 του άρθρου 39 του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193), στις Σχολές Ανθυποπυραγών και
Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
2. Οι θέσεις αυτές αποδίδονται στους παραπάνω υποψηφίους σε ποσοστό 1.50% επί των θέσεων εισακτέων,
όπως αυτές καθορίστηκαν αναλυτικά στην παράγραφο 5
του άρθ. 1 των αριθ. 27534 οικ.Φ. 109.1/26-06-2017
(Β΄ 2196) και 27535 οικ.Φ. 109.1/26-06-2017 (Β΄ 2196)
κοινών υπουργικών αποφάσεων.
3. Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ανωτέρω ποσοστό (1,50%), αν προκύπτει
δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της
ακέραιης μονάδας, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη.
4. Σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων, αυτές δεν
μεταφέρονται και δεν καλύπτονται από άλλους υποψηφίους.
Άρθρο 2
1. Κατά τη διαδικασία επιλογής, κάθε υποψήφιος κρίνεται για επιλογή για τις προβλεπόμενες θέσεις για κάθε
σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με βάση το σύνολο των κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής του στο μηχανογραφικό δελτίο, κατά πρώτον
ως υποψήφιος των θέσεων της παρ. 33 του άρθρου 39
του ν. 4186/2013 (Α΄ 193). Εάν δεν εισάγεται στη Σχολή
που έχει δηλώσει πρώτη στις προτιμήσεις του, κρίνεται
για επιλογή για τις θέσεις του ποσοστού 1,50 % της ίδιας
σχολής, εφόσον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1,
προκύπτουν θέσεις. Αν δεν εισάγεται ούτε με τις θέσεις
του ποσοστού 1,50% στη συγκεκριμένη σχολή, η δια-
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δικασία επαναλαμβάνεται με την επόμενη κατά σειρά
προτίμησης του υποψηφίου στο μηχανογραφικό του
δελτίο, σχολή στης Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
2. Τα μόρια εισαγωγής των ανωτέρω υποψηφίων υπολογίζονται με κοινό συντελεστή 1,00.
3. Τις θέσεις του άρθρου 1 μπορούν να διεκδικήσουν
οι ανωτέρω υποψήφιοι χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη
βαθμολογία στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
του σχολικού έτους 2016-2017. Οι υποψήφιοι πρέπει
να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για την εισαγωγή
στις σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας για το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 44/2016
(Α΄ 68), ανεξάρτητα αν είχαν συμμετάσχει στο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την αριθ. 36405 Φ.300.1/
31-05-2017 (ΑΔΑ:ΨΧ9Η465ΧΘ7-ΡΣΟ) απόφαση Αρχηγού
Π.Σ. «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις
Σχολές Αρχιπυροσβεστών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018»
και να δηλώσουν την προτίμησή τους για τις ανωτέρω
σχολές στο μηχανογραφικό δελτίο έτους 2018.
4. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε προκαταρκτικές
εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες), στις οποίες πρέπει να κριθούν ικανοί το έτος
2018, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2018
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών

Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθ. 93368/Δ2
(2)
Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Μουσικών Γυμνασίων και των Μουσικών Γενικών Λυκείων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 89, καθώς και
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»,
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β. του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις»,
γ. του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), με το οποίο
κυρώθηκε η με αριθ. Γ2/3345/02-09-1988 υπουργική απόφαση (Β΄ 649) «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων»,
δ. της περίπτ. η’ της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/
2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει,
ε. του π.δ. 126/2016 (Α΄ 211) «Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του
Γυμνασίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ. του π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών
του Γενικού Λυκείου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ζ. του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
η. του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών»,
θ. της αριθ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) υπουργικής
απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα
οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»,
ι. της αριθ. 58167/Δ2/13-04-2018 υπουργικής απόφασης (Β΄1371) «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων»,
ια. της αριθ. 130085/Δ2/18-08-2015 (ΦΕΚ Β΄ 1817)
υπουργικής απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα
των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού
Λυκείου.» όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 108340/
Δ2/01-07-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2182) και
αριθ. 15993/Δ2/31-01-2018 (ΦΕΚ Β΄ 759), διόρθωση
σφάλματος στο ΦΕΚ Β΄ 2271/2016,
2. Το αριθ. Υ.Σ. 70/05-06-2018 απαντητικό έγγραφο της
Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων,
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3. Την αριθμ. 20/03-05-2018 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
4. Την αριθ. Φ.1/Γ/132/86438/Β1/25-05-2018 εισήγηση
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον τύπο των τίτλων σπουδών των Μουσικών Γυμνασίων και των Μουσικών Γενικών Λυκείων
σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής:
1. Απολυτήριο Γυμνασίου (Μουσικό Γυμνάσιο).
2. Αποδεικτικό Απόλυσης Γυμνασίου (Μουσικό Γυμνάσιο).
3. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Γυμνασίου (Μουσικό
Γυμνάσιο).
4. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Γυμνασίου (Μουσικό
Γυμνάσιο).
5. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Γυμνασίου (Μουσικό
Γυμνάσιο).
6. Πιστοποιητικό Σπουδών Γυμνασίου (Μουσικό Γυμνάσιο).
7. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου (Μουσικό Γενικό Λύκειο).
8. Αποδεικτικό Απόλυσης Γενικού Λυκείου (Μουσικό
Γενικό Λύκειο).
9. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
(Μουσικό Γενικό Λύκειο).
10. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου
(Μουσικό Γενικό Λύκειο).
11. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου
(Μουσικό Γενικό Λύκειο).
12. Πιστοποιητικό Σπουδών Γενικού Λυκείου (Μουσικό
Γενικό Λύκειο).
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.....................
...............

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ………………….
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ …………………….. ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
Οδός-αριθμός-Τ.Κ.
Τηλέφωνο: …………………
Fax: ………………… Email: …………………………

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

Σχολικό έτος ………-………

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
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 Γυμνασίου και, αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, κρίθηκε από τον Σύλλογο των Διδασκόντων (Πράξη……………………………) άξι….. απόλυσης, με γενικό βαθμό
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

'……………..' ……………………… και ……………………. (……).

Η αναλυτική βαθμολογία τ…….. στα μαθήματα της Γ΄ τάξης είναι:
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
x
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
………………………………
( )
x
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
………………………………
( )
x
Μαθηματικά
………………………………
( )
x
Φυσική
………………………………
( )
x
Χημεία
………………………………
( )
x
Βιολογία
………………………………
( )
x
Ιστορία
………………………………
( )
x
Θρησκευτικά
………………………………
( )
x
Αγγλικά
………………………………
( )
η
x
(2 Ξένη Γλώσσα)………..
………………………………
( )
x
Φυσική Αγωγή
………………………………
( )
x
Πληροφορική
………………………………
( )
x
Αισθητική Αγωγή
(Θέατρο/Καλλιτεχνικά)
………………………………
( )

x

Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη και
Εισαγωγή στην Αρμονία
………………………………
( )
x
Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και Πράξη
………………………………
( )
x
Ιστορία Μουσικής
………………………………
( )
x
Χορωδία
………………………………
( )
x
Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους)
………………………………
( )
x
Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα:
Πιάνο
………………………………
( )
Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς
………………………………
( )
x
Ατομικό Όργανο Επιλογής
………………………………
( )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
….. ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………

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

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2127/08.06.2018

22851

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ………………….
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ …………………….. ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
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 Γυμνασίου και, αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
κρίθηκε από τον Σύλλογο των Διδασκόντων (Πράξη……………………………) άξι….. απόλυσης, με γενικό βαθμό ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ '……………' ……..………………. και …………………………….. (……).
Η αναλυτική βαθμολογία τ…… στα μαθήματα της Γ' τάξης είναι:
x
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
………………………………
( )
x
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
………………………………
( )
x
Μαθηματικά
………………………………
( )
x
Φυσική
………………………………
( )
x
Χημεία
………………………………
( )
x
Βιολογία
………………………………
( )
x
Ιστορία
………………………………
( )
x
Θρησκευτικά
………………………………
( )
x
Αγγλικά
………………………………
( )
η
x
(2 Ξένη Γλώσσα)………….
………………………………
( )
x
Φυσική Αγωγή
………………………………
( )
x
Πληροφορική
………………………………
( )
x
Αισθητική Αγωγή
(Θέατρο/Καλλιτεχνικά)
………………………………
( )

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
x

Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη και
Εισαγωγή στην Αρμονία
………………………………
( )
x
Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και Πράξη
………………………………
( )
x
Ιστορία Μουσικής
………………………………
( )
x
Χορωδία
………………………………
( )
x
Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους)
………………………………
( )
x
Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα:
Πιάνο
………………………………
( )
Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς
………………………………
( )
x
Ατομικό Όργανο Επιλογής
………………………………
( )

Στο όνομα τ…… ιδί…. έχει εκδοθεί Απολυτήριο Γυμνασίου 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

22852

Τεύχος Β’ 2127/08.06.2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ………………….
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ …………………….. ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
Οδός-αριθμός-Τ.Κ.
Τηλέφωνο: …………………
Fax: ………………… Email: …………………………

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

Σχολικό έτος…………-…………….

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 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:
x
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
………………………………
( )
x
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
………………………………
( )
x
Μαθηματικά
………………………………
( )
x
Φυσική
………………………………
( )
x
Χημεία
………………………………
( )
x
Βιολογία
………………………………
( )
x
Ιστορία
………………………………
( )
x
Θρησκευτικά
………………………………
( )
x
Αγγλικά
………………………………
( )
η
x
(2 Ξένη Γλώσσα)…………
………………………………
( )
x
Φυσική Αγωγή
………………………………
( )
x
Πληροφορική
………………………………
( )
x
Αισθητική Αγωγή
(Θέατρο/Καλλιτεχνικά)
………………………………
( )

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
x

Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη και
Εισαγωγή στην Αρμονία
………………………………
( )
x
Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και Πράξη
………………………………
( )
x
Ιστορία Μουσικής
………………………………
( )
x
Χορωδία
………………………………
( )
x
Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους)
………………………………
( )
x
Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα:
Πιάνο
………………………………
( )
Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς
………………………………
( )
x
Ατομικό Όργανο Επιλογής
………………………………
( )

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’ 2127/08.06.2018

22853

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ………………….
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ …………………….. ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
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 και, αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, κρίθηκε/δεν κρίθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων (Πράξη ……………….) άξι….. προαγωγής με γενικό βαθμό
……...…………… (…..).
Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Β΄ τάξης είναι:
x
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
………………………………
( )
x
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
………………………………
( )
x
Μαθηματικά
………………………………
( )
x
Φυσική
………………………………
( )
x
Χημεία
………………………………
( )
x
Βιολογία
………………………………
( )
x
Γεωλογία- Γεωγραφία
………………………………
( )
x
Ιστορία
………………………………
( )
x
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
………………………………
( )
x
Θρησκευτικά
………………………………
( )
x
Αγγλικά
………………………………
( )
η
x
(2 Ξένη Γλώσσα)…………
………………………………
( )
x
Φυσική Αγωγή- Ελληνικοί Χοροί
………………………………
( )
x
Πληροφορική
………………………………
( )
x
Αισθητική Αγωγή
(Θέατρο/Καλλιτεχνικά)
………………………………
( )

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
x
Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη
………………………………
( )
x
Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και Πράξη
………………………………
( )
x
Ιστορία Μουσικής
………………………………
( )
x
Χορωδία
………………………………
( )
x
Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους)
………………………………
( )
x
Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα:
Πιάνο
………………………………
( )
Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς
………………………………
( )
x
Ατομικό Όργανο Επιλογής
………………………………
( )

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

22854

Τεύχος Β’ 2127/08.06.2018

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ………………….
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ …………………….. ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
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 γενικό βαθμό
.…….. …………………………… (…………).
Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Α' τάξης είναι:
x
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
………………………………
( )
x
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
………………………………
( )
x
Μαθηματικά
………………………………
( )
x
Φυσική
………………………………
( )
x
Βιολογία
………………………………
( )
x
Γεωλογία - Γεωγραφία
………………………………
( )
x
Ιστορία
………………………………
( )
x
Θρησκευτικά
………………………………
( )
x
Αγγλικά
………………………………
( )
η
x
(2 Ξένη Γλώσσα)
………………………………
( )
x
Φυσική Αγωγή- Ελληνικοί Χοροί
………………………………
( )
x
Πληροφορική
………………………………
( )
x
Αισθητική Αγωγή
(Θέατρο/Καλλιτεχνικά/Ιστορία Τέχνης)
………………………………
( )

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
x
Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη
………………………………
( )
x
Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και Πράξη
………………………………
( )
x
Κριτική Μουσική Ακρόαση
………………………………
( )
x
Χορωδία
………………………………
( )
x
Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους)
………………………………
( )
x
Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα:
Πιάνο
………………………………
( )
Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς
………………………………
( )
x
Ατομικό Όργανο Επιλογής
………………………………
( )

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’ 2127/08.06.2018

22855

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ …………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ………………….
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ …………………….. ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
Οδός-αριθμός-Τ.Κ.
Τηλέφωνο: …………………
Fax: ………………… Email: …………………………

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

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 του Γυμνασίου …………………………………………… 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

22856

Τεύχος Β’ 2127/08.06.2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………………..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ………………….
ΜΟΥΣΙΚΟ 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
x Θρησκευτικά
………………………………………………….
x
Νέα Ελληνικά
………………………………………………….
x Ιστορία
………………………………………………….
x
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
………………………………………………….
x
Βιολογία
………………………………………………….
x Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών
………………………………………………….
x Ξένη Γλώσσα (…………………..)
………………………………………………….
x Φυσική Αγωγή
………………………………………………….

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
x Αρμονία
………………………………………………….
x Ανάπτυξη Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων
………………………………………………….
x Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική
………………………………………………….
x Ατομικό Όργανο Επιλογής …………… 
………………………………………………….
x
Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους)
………………………………………………….
x
Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας)
………………………………………………….

*

(…….)
(…….)
(…….)
(…….)
(…….)
(…….)
(…….)
(…….)

(…….)
(…….)

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)
………………………………………………….

(…….)
(…….)
(…….)
(…….)
(…….)
(…….)
(…….)
(…….)
(…….)

(…….)
(…….)

(…….)
(…….)
(…….)

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

(…….)

Το μάθημα Φυσικής Αγωγής και τα μαθήματα Μουσικής Παιδείας δεν υπολογίζονται κατά την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
…. ΔΙΕΥΘΥΝΤ...

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

… ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

(…….)
(…….)

Τεύχος Β’ 2127/08.06.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

22857

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

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

Σχολικό έτος ..……-………

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

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
x Αρμονία
………………………………………………….
x Ανάπτυξη Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων
………………………………………………….
x Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική
………………………………………………….
x Ατομικό Όργανο Επιλογής …………… 
………………………………………………….
x
Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους)
………………………………………………….
x
Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας)
………………………………………………….

(…….)
(…….)
(…….)
(…….)
(…….)
(…….)
(…….)
(…….)

(…….)
(…….)

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)
………………………………………………….

(…….)
(…….)
(…….)
(…….)
(…….)
(…….)
(…….)
(…….)
(…….)

(…….)
(…….)

(…….)
(…….)
(…….)

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

(…….)
(…….)

(…….)

*

Το μάθημα Φυσικής Αγωγής και τα μαθήματα Μουσικής Παιδείας δεν υπολογίζονται 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

22858

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

Τεύχος Β’ 2127/08.06.2018

………………
………………
Θέση για
Φωτ/φία
………………
………………

Σχολικό έτος ..…-…....

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 των Διδασκόντων (Πράξη ……….…….) άξι…... απόλυσης.
Η αναλυτική βαθμολογία τ... στα μαθήματα της Γ' τάξης είναι:
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
………………………………………………….

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
x Αρμονία
………………………………………………….
x Ανάπτυξη Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων
………………………………………………….
x Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική
………………………………………………….
x Ατομικό Όργανο Επιλογής …………… 
………………………………………………….
x
Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους)
………………………………………………….
x
Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας)
………………………………………………….

(…….)
(…….)
(…….)
(…….)
(…….)
(…….)
(…….)
(…….)

(…….)
(…….)

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)
………………………………………………….

(…….)
(…….)
(…….)
(…….)
(…….)
(…….)
(…….)
(…….)
(…….)

(…….)
(…….)

(…….)
(…….)
(…….)

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

(…….)

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

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

… ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

(…….)
(…….)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2127/08.06.2018
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………………..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ………………….
ΜΟΥΣΙΚΟ 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 (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:
ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

x
x

Ελληνική Γλώσσα

………………………………………………….
x

(…….)

(…….)

(…….)

Πολιτική Παιδεία 
(…….)

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 
(…….)

(…….)

(…….)

Ατομικό Όργανο Επιλογής …………… 
(…….)

Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους)

………………………………………………….
x

Ερευνητική Εργασία (project)

(…….)

Μορφολογία

………………………………………………….
x

(…….)

Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική

………………………………………………….
x

(…….)

Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων

………………………………………………….
x

Φυσική Αγωγή

(…….)

Αρμονία

………………………………………………….
x

(…….)

Φυσική

………………………………………………….
x

Φυσικές Επιστήμες 

………………………………………………….
*

(…….)

Ξένη Γλώσσα (…………………..)

………………………………………………….
x

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
x

………………………………………………….
x

(…….)

Μαθηματικά 

………………………………………………….
x

x

(…….)

Μαθηματικά

………………………………………………….

………………………………………………….
x

(…….)

Ιστορία

………………………………………………….
x

x

(…….)

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών

………………………………………………….

………………………………………………….
x

(…….)

Θρησκευτικά 

………………………………………………….
x

x

………………………………………………….

………………………………………………….
x

(…….)

Φιλοσοφία

………………………………………………….
x

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

………………………………………………….

(…….)

Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας)

………………………………………………….

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

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

… ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

(…….)

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

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

Σχολικό έτος ..……-.…....

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 των Διδασκόντων (Πράξη ……….…..........….) άξι…... προαγωγής με Γ.Μ.Ο*. ...................................................
..........................................(.........).
Η αναλυτική βαθμολογία τ... στα μαθήματα της Α' τάξης Λυκείου είναι:
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
x

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

x

Μαθηματικά 

………………………………………………….
x

(…….)

(…….)

Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους)
(…….)

Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας)

………………………………………………….

(…….)

Ερευνητική Εργασία (project)

………………………………………………….

(…….)

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

x

x

…………………………………………….

………………………………………………….
*

(…….)

(…….)

Ατομικό Όργανο Επιλογής …………… 

………………………………………………….
x

Πολιτική Παιδεία 

………………………………………………….
x

(…….)

(…….)

Υποχρεωτικό Ατομικό Μουσικό Όργανο: Πιάνο

………………………………………………….
x

Φυσική Αγωγή

………………………………………………….
x

(…….)

Φυσικές Επιστήμες

(…….)

Ιστορία της Μουσικής

………………………………………………….
x

Ξένη Γλώσσα (…………………..)

………………………………………………….
x

(…….)

(…….)

Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική

………………………………………………….
x

………………………………………………….
x

(…….)

(…….)

Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων

………………………………………………….
x

………………………………………………….
x

(…….)

Ιστορία

Αρμονία

………………………………………………….
x

………………………………………………….
x

(…….)

Θρησκευτικά

………………………………………………….
x

x

Ελληνική Γλώσσα

………………………………………………….

(…….)

…………………………………………….

………………………………………………….

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

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

… ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

(…….)

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

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

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 του Γενικού Λυκείου …………………………………………… (Ομάδα Προσανατολισμού:
…………………………………..) και παρακολούθησε τα μαθήματα της τάξης αυτής μέχρι ................................... .
Η αναλυτική βαθμολογία σε κάθε μάθημα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία είναι:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

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

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ
………ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

22862

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2127/08.06.2018

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 7 Ιουνίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02021270806180016*

