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ΤΥΠΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 

 
Με την 
 
Δ4/171359/04-11-2019 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 4053 τ. Β΄ 
 
Απαλείφονται  τα πεδία «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» από τα  υποδείγματα της 
Φ24α/55466/Δ4/19-04-2019 (Β' 1354)  απόφασης «Καθορισμός του τύπου των τίτλων του 
Επαγγελματικού Λυκείου» τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
της αριθμ. Φ24α/55466/Δ4/19-04-2019 (Β’ 1354) απόφασης θέμα: «Καθορισμός του τύπου 
των τίτλων του Επαγγελματικού Λυκείου» και 

 
 

Φ13α/91994/Δ4/07-06-2019 Υπ. Παιδείας 
 
 
Απολυτήριοι Τίτλοι και Πτυχία Ημερήσιων και Εσπερινών Δημόσιων Επαγγελματικών 

Λυκείων 
 
 Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να προβείτε στην έκδοση των Απολυτήριων Τίτλων 
και Πτυχίων Ημερήσιων και Εσπερινών Δημόσιων Επαγγελματικών Λυκείων και 
παρακαλείστε να προχωρήσετε σε αντιπαραβολή των Απολυτήριων Τίτλων και Πτυχίων με 
τον πίνακα που ακολουθεί σε ό,τι αφορά στο νόμο που αναγράφεται στο λεκτικό τους, βάσει 
του οποίου εκδίδεται το εν λόγω Απολυτήριο/Πτυχίο, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν 
αναντιστοιχίες. 
 
 Κατηγορίες αποφοίτων: Λεκτικό νόμου: 

Απολυτήριος Τίτλος Δ' Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 2018-2019 
(Αυτοτελή Τμήματα και Τμήματα 
Συνδιδασκαλίας του ν. 4473/2017) 

Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. 
του ν. 4186/2013 

Απολυτήριος Τίτλος Δ' Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 2018-2019 
(του ν. 4386/2016) 

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

Απολυτήριος Τίτλος Γ' Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. 2018-2019 (του 
ν. 4386/2016) 

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

Πτυχίο Ειδικότητας Δ' Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 2018-2019 
(Αυτοτελή Τμήματα και Τμήματα 
Συνδιδασκαλίας του ν. 4473/2017) 

Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του 
ν. 4186/2013 

Πτυχίο Ειδικότητας Δ' Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 2018-2019 
(του ν. 4386/2016) 

Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του 
ν. 4386/2016 

Πτυχίο Ειδικότητας Γ' Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. 2018-2019 (του 
ν. 4386/2016) 

Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του 
ν. 4386/2016 
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Δ4/55466/09-04-2019 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 1354 τ. Β΄ 
 

Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Επαγγελματικού Λυκείου. 
 
 Καθορίζουμε τον τύπο των τίτλων των Επαγγελματικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής: 
1. Απολυτήριο Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016. 
2. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016. 
3. Αποδεικτικό Σπουδών Γ' τάξης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου. 
4. Αποδεικτικό Σπουδών Β' τάξης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου. 
5. Αποδεικτικό Σπουδών Α' τάξης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου. 
6. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου. 
7. Απολυτήριο Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4186/2013. 
8. Απολυτήριο Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016. 
9. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4186/2013. 
10. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016. 
11. Αποδεικτικό Σπουδών Δ' τάξης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. 
12. Αποδεικτικό Σπουδών Γ' τάξης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. 
13. Αποδεικτικό Σπουδών Β' τάξης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. 
14. Αποδεικτικό Σπουδών Α' τάξης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. 
15. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. 
16. Απολυτήριο Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016. 
17. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016. 
18. Αποδεικτικό Σπουδών Γ' τάξης Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου. 
19. Αποδεικτικό Σπουδών Β' τάξης Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου. 
20. Αποδεικτικό Σπουδών Α' τάξης Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου. 
21. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου. 
22. Απολυτήριο Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4186/2013. 
23. Απολυτήριο Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016. 
24. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4186/2013. 
25. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016. 
26. Αποδεικτικό Σπουδών Δ' τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. 
27. Αποδεικτικό Σπουδών Γ' τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. 
28. Αποδεικτικό Σπουδών Β' τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. 
29. Αποδεικτικό Σπουδών Α' τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. 
30. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. 
31. Πτυχίο Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016. 
32. Αποδεικτικό Πτυχίου Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016. 
33. Πτυχίο Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4186/2013. 
34. Πτυχίο Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016. 
35. Αποδεικτικό Πτυχίου Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4186/2013. 
36. Αποδεικτικό Πτυχίου Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016. 
37. Πτυχίο Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016. 
38. Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016. 
39. Πτυχίο Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4186/2013. 
40. Πτυχίο Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016. 
41. Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4186/2013. 
42. Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016. 
43. Αποδεικτικό Σπουδών Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου που έπαυσε να λειτουργεί. 
44. Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου που έπαυσε να λειτουργεί. 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Ν. 4186/2018 ΦΕΚ193 τ. Α΄ 
 
 
 
 
Δ4/103429/22-06-2018 Υπ. Παιδείας 
 
 

Απολυτήριοι Τίτλοι και Πτυχία Ημερήσιων και Εσπερινών Δημόσιων Επαγγελματικών 
Λυκείων 
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 Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00 μπορείτε 
να προβείτε στην έκδοση των Απολυτήριων Τίτλων και Πτυχίων Ημερήσιων και Εσπερινών 
Δημόσιων Επαγγελματικών Λυκείων, κατόπιν της δημοσίευσης της διόρθωσης σφαλμάτων 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 2390/21-06-2018) αναφορικά με το παράρτημα 
της με αριθμ. Φ24α/92087/Δ4 (ΦΕΚ Β' 2210/13-06-2018) Υπουργικής Απόφασης. 
 Παρακαλείστε να προχωρήσετε σε αντιπαραβολή των Απολυτήριων Τίτλων και 
Πτυχίων με τον πίνακα που ακολουθεί σε ό,τι αφορά στο νόμο που αναγράφεται στο λεκτικό 
τους, βάσει του οποίου εκδόθηκε το εν λόγω Απολυτήριο/Πτυχίο, προκειμένου να 
αποφευχθούν τυχόν αναντιστοιχίες. 
 
 Κατηγορίες αποφοίτων: Λεκτικό νόμου: 

Απολυτήριος Τίτλος Δ' Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 2017-2018 
(του ν. 4186/2013) 

Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. 
του ν. 4186/2013 

Απολυτήριος Τίτλος Γ' Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. 2017-2018 
(Ειδικά τμήματα και Τμήματα 
Συνδιδασκαλίας του ν. 4473/2017) 

Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. 
του ν. 4186/2013 

Απολυτήριος Τίτλος Γ' Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. 2017-2018 (του 
ν. 4386/2016) 

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

Πτυχίο Ειδικότητας Δ' Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 2017-2018 
(του ν. 4186/2013) 

Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του 
ν. 4186/2013 

Πτυχίο Ειδικότητας Γ' Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. 2017-2018 
(Ειδικά τμήματα και Τμήματα 
Συνδιδασκαλίας του ν. 4473/2017) 

Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας. 
του ν. 4186/2013 

Πτυχίο Ειδικότητας Γ' Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. 2017-2018 (του 
ν. 4386/2016) 

Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του 
ν. 4386/2016 

Αποδεικτικό 
Απόλυσης 

Δ' Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 2017-2018 
(του ν. 4186/2013) 

Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. 
του ν. 4186/2013 

Αποδεικτικό 
Απόλυσης 

Γ' Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. 2017-2018 
(Ειδικά τμήματα και Τμήματα 
Συνδιδασκαλίας του ν. 4473/2017) 

Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. 
του ν. 4186/2013 

Αποδεικτικό 
Απόλυσης 

Γ' Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. 2017-2018 (του 
ν. 4386/2016) 

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

Αποδεικτικό Πτυχίου Δ' Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 2017-2018 
(του ν. 4186/2013) 

Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του 
ν. 4186/2013 

Αποδεικτικό Πτυχίου Γ' Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. 2017-2018 
(Ειδικά τμήματα και Τμήματα 
Συνδιδασκαλίας του ν. 4473/2017) 

Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας. 
του ν. 4186/2013 

Αποδεικτικό Πτυχίου Γ' Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. 2017-2018 (του 
ν. 4386/2016) 

Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του 
ν. 4386/2016 

 
 
 
 
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2390 τ. Β΄ 
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Διόρθωση σφαλμάτων στο παράρτημα της Φ24α/92087/Δ4 απόφασης του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός του τύπου των τίτλων του 

Επαγγελματικού Λυκείου» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2210/ τ. Β'/13-06-2018. 
 
 Στο παράρτημα της Φ24α/92087/Δ4 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Επαγγελματικού Λυκείου» 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2210/ τ. Β'/13-06-2018 διορθώνονται: 
 
 1. Στη σελ. 23761, στον 9ο στίχο εκ των άνω, μετά το εθνόσημο, εντός της 
παρένθεσης, στο Απολυτήριο Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, από το 
εσφαλμένο: 
«(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν. 4186/ 2013, όπως ισχύει)» στο ορθό: 
«(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν...../....)». 
 
 2. Στη σελ. 23762, στον 9ο στίχο εκ των άνω, μετά το εθνόσημο, εντός της 
παρένθεσης, στο Αποδεικτικό Απόλυσης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, από 
το εσφαλμένο: 
«(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν. 4186/ 2013, όπως ισχύει)» 
στο ορθό: «(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν...../....)». 
 
 3. Στη σελ. 23767, στον 9ο στίχο εκ των άνω, μετά το εθνόσημο, εντός της 
παρένθεσης, στο Απολυτήριο Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, από το 
εσφαλμένο: 
«(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν. 4186/ 2013, όπως ισχύει)» στο ορθό: 
«(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν...../....)». 
 
 4. Στη σελ. 23768, στον 9ο στίχο εκ των άνω, μετά το εθνόσημο, εντός της 
παρένθεσης, στο Αποδεικτικό Απόλυσης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, από 
το εσφαλμένο: 
«(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν. 4186/ 2013, όπως ισχύει)» 
στο ορθό: «(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν...../....)». 
 
 5. Στη σελ. 23787, στον 9ο στίχο εκ των άνω, μετά το εθνόσημο, εντός της 
παρένθεσης, στο Πτυχίο Δημοσίου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, από το εσφαλμένο: 
«(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν. 4186/ 2013, όπως ισχύει)» στο ορθό: 
«(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν...../....)». 
 
 6. Στη σελ. 23788, στον 9ο στίχο εκ των άνω, μετά το εθνόσημο, εντός της 
παρένθεσης, στο Αποδεικτικό Πτυχίου Ημερήσιου Δημοσίου Επαγγελματικού Λυκείου, από το 
εσφαλμένο: 
«(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν. 4186/ 2013, όπως ισχύει)» στο ορθό: 
«(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν...../....)». 
 
 7. Στη σελ. 23789, στον 9ο στίχο εκ των άνω, μετά το εθνόσημο, εντός της 
παρένθεσης, στο Πτυχίο Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, από το εσφαλμένο: 
«(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν. 4186/ 2013, όπως ισχύει)» στο ορθό: 
«(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν...../....)». 
 
 8. Στη σελ. 23790, στον 9ο στίχο εκ των άνω, μετά το εθνόσημο, εντός της 
παρένθεσης, στο Αποδεικτικό Πτυχίου Εσπερινού Δημόσιου Επαγγελματικού Λυκείου, από το 
εσφαλμένο: 
«(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν. 4186/ 2013, όπως ισχύει)» στο ορθό: 
«(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν...../....)». 
 

(Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) 
 
 
 

Νέα Διόρθωση 
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2739 τ. Β΄ 
 
 Στο παράρτημα της Φ24α/92087/Δ4 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός του τύπου των τίτλων του 
Επαγγελματικού Λυκείου» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2210/τ.Β'/13-06-2018 γίνονται οι 
παρακάτω διορθώσεις: 
 1. Στη σελ. 23774, στον 6ο στίχο εκ των άνω, εντός της παρένθεσης, στο Απολυτήριο 
Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, από το εσφαλμένο: «(Το παρόν αποτελεί τίτλο 
απόλυσης Δ.Ε. του ν. 4186/2013,όπως ισχύει)» στο ορθό: «(Το παρόν αποτελεί τίτλο 
απόλυσης Δ.Ε. του ν..../...)» 
 
 2. Στην ίδια σελίδα, στον 4ο στίχο εκ των κάτω, από το εσφαλμένο: «ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
/-ΤΡΙΕΣ» στο ορθό: «... ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» 
 
 3. Στην ίδια σελίδα, στον 1ο στίχο εκ των κάτω, από το εσφαλμένο: «ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ» στο ορθό: «ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» 
 
 4. Στη σελ. 23775, στον 6ο στίχο εκ των άνω, εντός της παρένθεσης, στο Αποδεικτικό 
Απόλυσης Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, από το εσφαλμένο: «(Το παρόν 
αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν. 4186/2013,όπως ισχύει)» στο ορθό: «(Το παρόν απο-
τελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν..../...)» 
 
 5. Στη σελ. 23780, στον 6ο στίχο εκ των άνω, εντός της παρένθεσης, στο Απολυτήριο 
Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, από το εσφαλμένο: «(Το παρόν αποτελεί τίτλο 
απόλυσης Δ.Ε. του ν. 4186/2013, όπως ισχύει)» στο ορθό: «(Το παρόν αποτελεί τίτλο 
απόλυσης Δ.Ε. του ν..../...)» 
 
 6. Στην ίδια σελίδα, στον 4ο στίχο εκ των κάτω, από το εσφαλμένο: «01 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
/-ΤΡΙΕΣ» στο ορθό: «... ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» 
 
 7. Στην ίδια σελίδα, στον 1ο στίχο έκτων κάτω, από το εσφαλμένο: «ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ» στο ορθό: «ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» 
 
 8. Στη σελ. 23781, στον 6ο στίχο εκ των άνω, εντός της παρένθεσης, στο Αποδεικτικό 
Απόλυσης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, από το εσφαλμένο: «(Το παρόν 
αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν. 4186/2013,όπως ισχύει)» στο ορθό: «(Το παρόν απο-
τελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν..../...)» 
 
 9. Στη σελ. 23791, στον 6ο στίχο εκ των άνω, εντός της παρένθεσης, στο Πτυχίο 
Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, από το εσφαλμένο: «(Το παρόν αποτελεί 
πτυχίο ειδικότητας του ν. 4186/2013,όπως ισχύει)» στο ορθό: «(Το παρόν αποτελεί πτυχίο 
ειδικότητας του ν..../...)» 
 
 10. Στην ίδια σελίδα, στον 4ο στίχο εκ των κάτω, από το εσφαλμένο: «01 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ» στο ορθό: «... ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» 
 
 11. Στην ίδια σελίδα, στον 1ο στίχο εκ των κάτω, από το εσφαλμένο: «ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ » στο ορθό: «ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» 
 
 12. Στη σελ. 23792, στον 6ο στίχο έκ των άνω, εντός της παρένθεσης, στο 
Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, από το εσφαλμένο: «(Το 
παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν. 4186/2013,όπως ισχύει)» στο ορθό: «(Το παρόν 
αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν..../...)» 
 
 13. Στη σελ. 23793, στον 6ο στίχο εκ των άνω, εντός της παρένθεσης, στο Πτυχίο 
Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, από το εσφαλμένο: «(Το παρόν αποτελεί 
πτυχίο ειδικότητας ν. 4186/2013,όπως ισχύει)» στο ορθό: «(Το παρόν αποτελεί πτυχίο 
ειδικότητας του ν.. ../...)» 
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 14. Στην ίδια σελίδα, στον 4ο στίχο εκ των κάτω, από το εσφαλμένο: «01 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ /-ΤΡΙΕΣ» στο ορθό: «... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» 
 
 15. Στην ίδια σελίδα, στον 1ο στίχο εκ των κάτω, από το εσφαλμένο: « ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ » στο ορθό: «ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» 
 
 16. Στη σελ. 23794, στον 6ο στίχο εκ των άνω, εντός της παρένθεσης, στο 
Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, από το εσφαλμένο: «(Το 
παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν. 4186/2013,όπως ισχύει)» στο ορθό: «(Το παρόν 
αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν..../...)». 

(Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) 
 
 
Δ4/92087/05-06-2018 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 2210 τ. Β΄ 
 

Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Επαγγελματικού Λυκείου. 
 
 Καθορίζουμε τον τύπο των τίτλων των Επαγγελματικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής: 
1. Απολυτήριο Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου. 
2. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου. 
3. Αποδεικτικό Σπουδών Γ' τάξης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου. 
4. Αποδεικτικό Σπουδών Β' τάξης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου. 
5. Αποδεικτικό Σπουδών Α' τάξης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου. 
6. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου. 
7. Απολυτήριο Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. 
8. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. 
9. Αποδεικτικό Σπουδών Δ' τάξης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. 
10. Αποδεικτικό Σπουδών Γ' τάξης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. 
11. Αποδεικτικό Σπουδών Β' τάξης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. 
12. Αποδεικτικό Σπουδών Α' τάξης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. 
13. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. 
14. Απολυτήριο Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου. 
15. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου. 
16. Αποδεικτικό Σπουδών Γ' τάξης Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου. 
17. Αποδεικτικό Σπουδών Β' τάξης Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου. 
18. Αποδεικτικό Σπουδών Α' τάξης Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου. 
19. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου. 
20. Απολυτήριο Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. 
21. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. 
22. Αποδεικτικό Σπουδών Δ' τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. 
23. Αποδεικτικό Σπουδών Γ' τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. 
24. Αποδεικτικό Σπουδών Β' τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. 
25. Αποδεικτικό Σπουδών Α' τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. 
26. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. 
27. Πτυχίο Δημοσίου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου. 
28. Αποδεικτικό Πτυχίου Ημερήσιου Δημοσίου Επαγγελματικού Λυκείου. 
29. Πτυχίο Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. 
30. Αποδεικτικό Πτυχίου Εσπερινού Δημόσιου Επαγγελματικού Λυκείου. 
31. Πτυχίο Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου. 
32. Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου. 
33. Πτυχίο Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. 
34. Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. 
35. Αποδεικτικό Σπουδών Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου που έπαυσε να λειτουργεί. 
36. Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου που έπαυσε να λειτουργεί. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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ΤΥΠΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 

 
Ν. 4186/2013 ΦΕΚ193 τ. Α΄ 

 
Δ4/105797/29-06-2016 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 2129 τ. Β΄ 
 

Καθορισμός τύπου απολυτήριων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου. 
 
 Καθορίζουμε τον τύπο των τίτλων των Επαγγελματικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής: 
1. Απολυτήριο Δημοσίου Επαγγελματικού Λυκείου 
2. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Επαγγελματικού Λυκείου 
3. Απολυτήριο Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου 
4. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου 
5. Πτυχίο Δημοσίου Επαγγελματικού Λυκείου 
6. Αποδεικτικό Πτυχίου Δημοσίου Επαγγελματικού Λυκείου 
7. Πτυχίο Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου 
8. Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου 
9. Αποδεικτικό Σπουδών Δημοσίου Επαγγελματικού Λυκείου 
10. Αποδεικτικό Σπουδών Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου 
11. Πιστοποιητικό Σπουδών με βαθμούς Δημοσίου Επαγγελματικού Λυκείου 
 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
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Ν.3475/2006  ΦΕΚ 146 τ.Α΄ 
 
 
Γ2/149746/2014 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 2641 τ. Β΄ 
 
 
 

Προαγωγικές-απολυτήριες-πτυχιακές εξετάσεις μαθητών σε Επαγγελματικά Λύκεια και 
Επαγγελματικές Σχολές σχολικού έτους 2013-2014. 

 
 1. Οι απορριπτόμενοι λόγω ανεπαρκούς φοίτησης μαθητές της Γ' τάξης Ημερησίων 
ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι κατά το σχολικό 2013-2014 παρακολούθησαν ειδικότητες, που σύμφωνα 
με το άρθρο 82 του Ν. 4172/2013 (Α' 167) έχουν καταργηθεί μπορούν να προσέρχονται 
εκτός από την ειδική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2014 και σε εξεταστική περίοδο κατά 
το μήνα Φεβρουάριο 2015, καθώς και στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2015, προ-
κειμένου να λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του 
Π.Δ. 50/2008 (Α' 81) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 Οι μαθητές με ανεπαρκή φοίτηση εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα 
μαθήματα. Μαθητές, οι οποίοι δεν προσέρχονται σε ένα ή περισσότερα μαθήματα κατά την 
προφορική και γραπτή εξέταση, παραπέμπονται στις ως άνω οριζόμενες εξεταστικές 
περιόδους στο μάθημα ή τα μαθήματα, στα οποία δεν προσήλθαν να εξεταστούν, και 
εξετάζονται προφορικά και γραπτά. 
 Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. 
 Οι εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από το 
Διευθυντή του σχολείου από τριμελή επιτροπή ανά μάθημα με πρόεδρο το Διευθυντή ή τον 
Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. O 
τρόπος εξέτασης των μαθημάτων ορίζεται στο Π.Δ. 50/2008 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. Κατά τα λοιπά, για την απόλυση των μαθητών ισχύει το άρθρο 24 του Π.Δ. 50/2008 
(Α' 81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 2. Οι απορριπτόμενοι λόγω ανεπαρκούς φοίτησης μαθητές της Γ' τάξης Εσπερινών 
ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι κατά το σχολικό 2013-2014 παρακολούθησαν ειδικότητες, 
που σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4172/2013 (Α' 167) έχουν καταργηθεί, μπορούν να 
προσέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2014 προκειμένου να 
προαχθούν στην επόμενη τάξη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 50/2008 
(Α' 81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι παραπάνω μαθητές εξετάζονται προφορικά και 
γραπτά σε όλα τα μαθήματα. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Οι εξετάσεις 
διενεργούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από το Διευθυντή του σχολείου 
από τριμελή επιτροπή ανά μάθημα με πρόεδρο το Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του 
ΕΠΑ.Λ. και μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. O τρόπος εξέτασης των 
μαθημάτων ορίζεται στο Π.Δ. 50/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Όσοι από τους 
ανωτέρω μαθητές δεν προαχθούν έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στη Β' τάξη του 
ΕΠΑ.Λ. σε τομέα που επιθυμούν. 
 3. Οι απορριπτόμενοι λόγω ανεπαρκούς φοίτησης μαθητές της Β' τάξης ΕΠΑ.Σ. 
(που σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν. 4186/2013, Α' 193 παύει να λειτουργεί 
την 15η Σεπτεμβρίου 2014) μπορούν να προσέρχονται στην ειδική εξεταστική περίοδο κατά 
το μήνα Σεπτέμβριο 2014 και σε εξεταστική περίοδο κατά το μήνα Φεβρουάριο 2015 καθώς 
και στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2015, προκειμένου να λάβουν πτυχίο σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Π.Δ. 51/2008 (Α' 82).Οι μαθητές με ανεπαρκή φοίτηση 
εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα. Μαθητές, οι οποίοι δεν 
προσέρχονται σε ένα ή περισσότερα μαθήματα κατά την προφορική και γραπτή εξέταση, 
παραπέμπονται στις ως άνω οριζόμενες εξεταστικές περιόδους στο μάθημα ή τα 
μαθήματα, στα οποία δεν προσήλθαν να εξεταστούν και εξετάζονται προφορικά και 
γραπτά. O τρόπος εξέτασης των μαθημάτων ορίζεται στο Π.Δ. 51/2008. Για τις εξεταστικές 
περιόδους ισχύουν τα εξής: 
 α) Για την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2014, η προφορική εξέταση 
προηγείται της γραπτής. 
 Οι εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από το 
Δ/ντή της ΕΠΑ.Σ., από τριμελή επιτροπή ανά μάθημα με πρόεδρο το Διευθυντή ή τον 
Υποδιευθυντή της ΕΠΑ.Σ. και μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. 
 
 β) Για την εξεταστική περίοδο κατά το μήνα Φεβρουάριο 2015 καθώς και για την 
εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2015, λόγω παύσης της λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ., η 
εξέταση διενεργείται σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. τις οποίες ορίζει ο Δ/ντής Δ/θμιας 
Εκπ/σης με απόφασή του. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Οι εξετάσεις 
διενεργούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από το Δ/ντή του εκάστοτε 
ΕΠΑ.Λ. από τριμελή επιτροπή ανά μάθημα την οποία ορίζει ο Δ/ντής Δ/θμιας Εκπ/σης με 
απόφασή του, με πρόεδρο το Διευθυντή ή Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και μέλη δύο 
καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. 
 4. H εξέταση μαθητών των παρ. 1, 2, 3 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης είναι 
δυνατόν να παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας μέχρι και τη 15η Οκτωβρίου μετά από 
έγκριση του Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης. Ειδικότερα, η εξέταση των απορριπτόμενων 
μαθητών λόγω ανεπαρκούς φοίτησης της Β' τάξης των ΕΠΑ.Σ. μετά την παύση λειτουργίας 
τους και έως τις 15 Οκτωβρίου διενεργείται σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. τις οποίες ορίζει ο 
Δ/ντής Δ/θμιας Εκπ/σης με απόφασή του. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. 
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Οι εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από τον Δ/ντή του 
 εκάστοτε ΕΠΑ.Λ. από τριμελή επιτροπή ανά μάθημα την οποία ορίζει ο Δ/ντής 
Δ/θμιας Εκπ/σης με απόφασή του, με πρόεδρο το Διευθυντή ή Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. 
και μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. 
 5. Οι μαθητές της παρ. 2 οι οποίοι δεν έχουν προαχθεί στη Δ' τάξη των Εσπερινών 
ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν εκπρόθεσμα με απόφαση του Δ/ντή Δ/θμιας 
Εκπ/σης έως και τις 15 Οκτωβρίου στη Β' τάξη του ΕΠΑ.Λ. σε τομέα και ειδικότητα που 
επιθυμούν. Οι απουσίες των μαθητών από την έναρξη των μαθημάτων έως την ημέρα της 
εκπρόθεσμης εγγραφής τους δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 6. Ο τύπος των τίτλων σπουδών των μαθητών των ΕΠΑ.Σ., μετά την παύση  
λειτουργίας τους, καθορίζεται σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 111316/Γ2/08-10-2007 (303/ 
Β'/2008), 55678/Γ2/18-5-2009 (991 Β') υπουργικές αποφάσεις και το περιεχόμενό τους 
καθορίζεται από τα συνημμένα υποδείγματα: 
α. (ΥΠΟΔ.1) Πτυχίο ΕΠΑ.Σ. 
β. (ΥΠΟΔ. 2) Αποδεικτικό Πτυχίου ΕΠΑ.Σ. 
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 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2014-15.  
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
 
 
Γ2/55678/18-05-2009 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 991 τ. Β΄ 
 

Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπουδών των Δημόσιων και Ιδιωτικών 
Επαγγελματικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 
Έχοντας υπόψη: 
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 περ. δ' και θ' του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α') «Οργάνωση και 
λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 
 2. Τις διατάξεις του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α') «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των 
κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις». 
 3. Το ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α') «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών 
Οικοτροφείων». 
 4. Το ν. 1566/1985 άρθρο 6 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του π.δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81 Α') «Φοίτηση και αξιολόγηση των 
μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)». 
 6. Την υπ' αριθμ. 80033/Γ2/4.8.2006 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1286 Β') «Σχολικό και διδακτικό 
έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές-μετεγγραφές - φοίτηση μαθητών, 
διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια». 
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 7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α') «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και Κυβερνητικά Όργανα». 
 8. Τις διατάξεις του ν. 48/1975 (ΦΕΚ 108 Α') περί της Σημαίας - Εμβλήματος - Όρκου - Σφραγίδων 
Ελληνικής Δημοκρατίας. 
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α') και του άρθρου 27 του ν. 
2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α'), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ.2 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α') και 
το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού,  
 

αποφασίζουμε: 
 
 Τον τύπο και το περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπουδών των Δημόσιων και Ιδιωτικών 
Επαγγελματικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα, που 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής. Οι κατωτέρω αναφερόμενοι τίτλοι των ΕΠΑ.Λ. και 
των ΕΠΑ.Σ., όπως και αυτοί που περιλαμβάνονται στην υπ' αριθμ. 111318/ Γ2/8.10.2007 (ΦΕΚ 2225 Β') 
υπουργική απόφαση, συντάσσονται σε λευκό χαρτί των 110 γραμμαρίων, διαστάσεων 0,297 Χ0,210 μ. 
(Α4). Οι τίτλοι σπουδών φέρουν και το εθνόσημο της Ελληνικής Δημοκρατίας που αποτελείται από έναν 
κυανό θυρεό που σχηματίζει μια αιχμή στο μέσο της κάτω πλευράς του. Στη μέση ο θυρεός φέρει ένα λευκό 
σταυρό, ο οποίος περιβάλλεται εξ' ολοκλήρου από δύο κλαδιά δάφνης. Ο τίτλος περιβάλλεται από 
μαίανδρο, μπλε χρώματος. 
I) (ΥΠΟΔ.1) Απολυτήριο Δημ. ΕΠΑ.Λ. ομάδας Α'. 
II) (ΥΠΟΔ.2) Απολυτήριο Δημ. ΕΠΑ.Λ. ομάδας Β'. 
III) (ΥΠΟΔ.3) Απολυτήριο Ιδιωτ. ΕΠΑ.Λ. ομάδας Α'. 
IV) (ΥΠΟΔ.4) Απολυτήριο Ιδιωτ. ΕΠΑ.Λ. ομάδας Β'. 
V) (ΥΠΟΔ.5) Αποδεικτικό Απόλυσης Δημ. ΕΠΑ.Λ. ομάδας Α'. 
VI) (ΥΠΟΔ.6) Αποδεικτικό Απόλυσης Δημ. ΕΠΑ.Λ. ομάδας Β'. 
VII) (ΥΠΟΔ. 7) Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτ. ΕΠΑ.Λ. ομάδας Α'. 
VIII) (ΥΠΟΔ. 8) Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτ. ΕΠΑ.Λ. ομάδας Β'. 
IX) (ΥΠΟΔ. 9) Αποδεικτικό πτυχίου ΕΠΑ.Σ. 
X) (ΥΠΟΔ. 10) Αποδεικτικό πτυχίου ιδιωτικής ΕΠΑ.Σ. 
XI) (ΥΠΟΔ. 11) Αποδεικτικό πτυχίου ΕΠΑ.Λ. 
XII) (ΥΠΟΔ. 12) Αποδεικτικό πτυχίου ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ.  
 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Γ2/42982/14-04-2009 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 813 τ. Β΄ 
 

Τύπος και περιεχόμενο Τίτλων Σπουδών Α' & Β' Κύκλου των Τεχνικών 
Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων από τη λήξη λειτουργίας των Τ.Ε.Ε. και εντεύθεν. 

 
 
Έχοντας υπόψη: 
1) Τις περ. α', β', της παρ.1 και την παρ. 2 του άρθρου 3 όπως επίσης και τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α') «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των 
κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις.» 
2) Τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (146 Α') «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 8 παρ. 3 «Ίδρυση-
Κατάργηση-Μετατροπή-Συγχώνευση» 
3) Την περ. α., παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 
(ΦΕΚ 90 Α') «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις». 
4) Την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211 Α') «Πλοία αναψυχής και άλλες 
διατάξεις». 
5) Το ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α') «Δευτεροβάθμια Τεχνική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» 
6) Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 323/2003 (ΦΕΚ 272 Α') περί αξιολόγησης των 
μαθητών του Τ.Ε.Ε. και άλλες διατάξεις 
7) Την υπ' αριθμ. 3431/ Γ2/18.5.2001 (ΦΕΚ 645 Β') υπουργική απόφαση περί του τύπου 
και περιεχομένου τίτλων σπουδών Β' Κύκλου των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκ-
παιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) 
8) Την υπ' αριθμ. 660/ Γ2/15.2.1999 (ΦΕΚ 187 Β') υπουργική απόφαση περί του τύπου και 
περιεχομένου τίτλων σπουδών των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) 
9) Την 57020/Δ4/1.6.2007 (ΦΕΚ 1100 Β') & (ΦΕΚ 1379 Β') υπουργική απόφαση περί 
μετατροπής των Δημοσίων Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Τ.Ε.Ε. και 
Δημοσίων Επαγγελματικών Λυκείων σε Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ ) και 
Εσπερινά ΕΠΑ.Λ 
10) Την υπ' αριθμ. 81646/Δ4/1.62006 (ΦΕΚ 1379 Β') υπουργική απόφαση περί μετατροπής 
των Δημοσίων Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων σε Επαγγελματικά Λύκεια 
11) Την υπ' αριθμ. 62172/Δ4/14.6.2007(ΦΕΚ 1101Β') υπουργική απόφαση περί 
μετατροπής των Δημοσίων Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων σε Επαγγελματικά 
Λύκεια. 
12) Την υπ' αριθμ. 167603/ Γ2/29.12.2008 εγκύκλιο περί των οδηγιών για την έκδοση 
τίτλων Τ.Ε.Ε. από τη λήξη λειτουργίας των Τ.Ε.Ε. και εντεύθεν. 
13) Τις διατάξεις του ν. 48/1975 (ΦΕΚ 108 Α') περί της Σημαίας- Εμβλήματος-Όρκου-
Σφραγίδων Ελληνικής Δημοκρατίας. 
14) Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α') «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 
 Το ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α') άρθρο 6 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», αποφασίζουμε: 
 Ι) Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των απολυτηρίων τίτλων του Α' & Β' 
Κύκλου Σπουδών των δημόσιων και ιδιωτικών Τ.Ε.Ε., όπως τα παρακάτω υποδείγματα: 
(ΥΠΟΔ.1) Πτυχίο δημόσιου ΤΕΕ Α' κύκλου. 
 
(ΥΠΟΔ.2) Πτυχίο ιδιωτικού Τ.Ε.Ε. Α' κύκλου. 
 
(ΥΠΟΔ.3) Αποδεικτικό πτυχίου ιδιωτικού και δημοσίου Τ.Ε.Ε. Α' κύκλου 
 
(ΥΠΟΔ.4) Αποδεικτικό πτυχίου ιδιωτικού Τ.Ε.Ε. Α' κύκλου, που έπαυσε να λειτουργεί. 
 
(ΥΠΟΔ.5) Πτυχίο δημοσίου Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
Γ2/660/15.2.1999 (187 Β'). 
 
(ΥΠΟΔ.6) Πτυχίο ιδιωτικού Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
Γ2/660/15.2.1999 (187 Β') το οποίο φυλάσσεται σε ιδιωτική ΕΠΑ.Σ. 
 
(ΥΠΟΔ.7) Πτυχίο ιδιωτικού Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
Γ2/660/15.2.1999 (187 Β') το οποίο φυλάσσεται σε ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. 
 
(ΥΠΟΔ.8) Αποδεικτικό πτυχίου δημοσίου Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση Γ2/660/15.2.1999 (187 Β'). 
 
(ΥΠΟΔ.9) Αποδεικτικό πτυχίου ιδιωτικού Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση Γ2/660/15.2.1999 (187 Β'). 
 
(ΥΠΟΔ.10) Αποδεικτικό πτυχίου ιδιωτικού Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση Γ2/660/15.2.1999 (187 Β'), που έπαυσε να λειτουργεί. 
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(ΥΠΟΔ.11) Πιστοποιητικό Σπουδών Α' τάξης Τ.Ε.Ε. (Α' κύκλος), που χορηγείται στους 
μαθητές που προάχθηκαν. Στην περίπτωση των απορριπτόμενων μαθητών το κείμενο του 
υποδείγματος διαμορφώνεται ως εξής: 
«.....του μαθητ........................του..................παρακολούθησε κατά το σχολ. έτος............-
............τα μαθήματα της πρώτης τάξης του τομέα................Α' κύκλου και κρίθηκε από το 
σύλλογο διδασκόντων καθηγητών (πράξη................), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕ......λόγω ανεπαρκούς φοίτησης με διαγωγή...........................». 
 
(ΥΠΟΔ.12) Πιστοποιητικό Σπουδών Β' τάξης εσπερινού Τ.Ε.Ε. (Α' κύκλος) που χορηγείται 
στους μαθητές που προήχθησαν. Το κείμενο του υποδείγματος είναι το ίδιο με το ανωτέρω 
(υποδ.11) διαφοροποιείται όμως ως προς τα εξής: 
«... τα μαθήματα της δευτέρας (Β') τάξης του τομέα..................... στην  
ειδικότητα........................................ Α' ΚΥΚΛΟΥ......». Στην περίπτωση των 
απορριπτόμενων μαθητών το κείμενο του υποδείγματος τροποποιείται κατά αναλογία με τα 
προβλεπόμενα για το υπόδειγμα 11. 
 
(ΥΠΟΔ.13) Πιστοποιητικό Σπουδών που χορηγείται μετά τη λήξη του διδακτικού έτους 
στους μαθητές των Β' και Γ' (για τα Εσπερινά) τάξεων των Τ.Ε.Ε. (Α' Κύκλος), εφόσον αυτοί 
οι μαθητές απολύονται. Στην περίπτωση των απορριπτόμενων μαθητών, λόγω  
ανεπαρκούς φοίτησης, το κείμενο του υποδείγματος διαμορφώνεται ως εξής: 
«.... Μαθητ................................του.....................παρακολούθησε κατά 
το σχολικό έτος.........-.........τα μαθήματα της τάξης του τομέα...........................στην 
ειδικότητα...................................Α' κύκλου και κρίθηκε από το σύλλογο των διδασκόντων 
καθηγητών (πράξη................) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕ......... 
λόγω ανεπαρκούς φοίτησης με διαγωγή...........». 
 
(ΥΠΟΔ.14) Πιστοποιητικό Σπουδών που χορηγείται μετά τη λήξη του διδακτικού έτους 
στους μαθητές του Β' Κύκλου των Ημερήσιων και Εσπερινών Τ.Ε.Ε., εφόσον αυτοί οι 
μαθητές απολύονται. Στην περίπτωση των απορριπτόμενων μαθητών, λόγω ανεπαρκούς 
φοίτησης το κείμενο του υποδείγματος διαμορφώνεται ως εξής: 
«......μαθητ............................του...........................παρακολούθησε κατά το σχολ. έτος.........-
...........τα μαθήματα της ειδικότητας...........του τομέα.......Β' ΚΥΚΛΟΥ και κρίθηκε από το 
σύλλογο διδασκόντων καθηγητών (πράξη.............) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕ............ λόγω ανεπαρκούς φοίτησης με διαγωγή.........................». 
 
 Τα ανωτέρω υποδείγματα πιστοποιητικών σπουδών χρησιμοποιούνται και για την 
έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών σπουδών ιδιωτικών Τ.Ε.Ε. (Επωνυμία-Προσωνυμία, 
εξεταστική επιτροπή, θεώρηση-επικύρωση κλπ). Τα ανωτέρω πιστοποιητικά σπουδών 
έχουν ισχύ αποδεικτικών σχολικής χρήσης, σε κάθε περίπτωση που απαιτείται από τις 
κείμενες διατάξεις και εκδίδονται μόνο μια φορά χωρίς χαρτόσημο. Στην περίπτωση αυτή το 
τέλος του κειμένου των υποδειγμάτων διαμορφώνεται ως εξής: 
«.....Το παρόν έχει ισχύ τίτλου και χορηγείται μόνο για σχολική χρήση». 
 
(ΥΠΟΔ.15) Πτυχίο δημοσίου Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
Γ2/3431/18.5.2001 (645 Β') 
 
(ΥΠΟΔ.16) Πτυχίο δημοσίου Τ.Ε.Ε. Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση Γ2/3431/18.5.2001 (645 Β') 
 
(ΥΠΟΔ.17) Πτυχίο ιδιωτικού Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
Γ2/3431/18.5.2001 (645 Β') φυλασσόμενο σε ιδιωτική ΕΠΑ.Σ. 
 
(ΥΠΟΔ.18) Πτυχίο ιδιωτικού Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
Γ2/3431/18.5.2001 (645 Β'), φυλασσόμενο σε Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. 
 
(ΥΠΟΔ.19) Αποδεικτικό πτυχίου δημόσιου ΤΕΕ σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
Γ2/3431/18.5.2001 (645 Β'). 
 
(ΥΠΟΔ.20) Αποδεικτικό πτυχίου δημόσιου ΤΕΕ Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα σύμφωνα 
με την υπουργική απόφαση Γ2/3431/18.5.2001 (645 Β') 
 
(ΥΠΟΔ.21) Αποδεικτικό πτυχίου ιδιωτικού ΤΕΕ Β' κύκλου σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση Γ2/3431/18.5.2001 (645 Β') που φυλάσσεται σε ιδιωτική ΕΠΑ.Σ 
 
(ΥΠΟΔ.22) Αποδεικτικό πτυχίου ιδιωτικού ΤΕΕ Β' κύκλου σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση Γ2/3431/18.5.2001 (645 Β') που φυλάσσεται σε ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. 
 
(ΥΠΟΔ.23) Αποδεικτικό πτυχίου ιδιωτικού ΤΕΕ Β' κύκλου σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση Γ2/3431/18.5.2001 (645 Β') που έπαυσε να λειτουργεί. 
 
(ΥΠΟΔ.24) Πιστοποιητικό Σπουδών που χορηγείται μετά τη λήξη του διδακτικού έτους 
στους μαθητές του Β' κύκλου των Ημερήσιων και Εσπερινών ΤΕΕ, εφόσον αυτοί οι μαθητές 
απολύονται. Στην περίπτωση των απορριπτόμενων μαθητών, λόγω ανεπαρκούς φοίτησης, 
το κείμενο του υποδείγματος διαμορφώνεται ως εξής: 
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«.....μαθητ............................του.................παρακολούθησε κατά το σχολικό έτος 2. -2.. τα 
μαθήματα της ειδικότητας....................του τομέα........................Β' ΚΥΚΛΟΥ και κρίθηκε 
από το σύλλογο διδασκόντων (πράξη.................), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕ..........Λόγω ανεπαρκούς φοίτησης με διαγωγή............................». 
 
 Το ως άνω υπόδειγμα πιστοποιητικού σπουδών χρησιμοποιείται και για την 
έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών σπουδών δημοσίων ΤΕΕ Ναυτικού και Ναυτιλιακού 
Τομέα, κατάλληλα διαμορφωμένα, καθώς και ιδιωτικών ΤΕΕ (Επωνυμία- Προσωνυμία, 
εξεταστική επιτροπή, θεώρηση-επικύρωση κλπ) Τα ανωτέρω πιστοποιητικά σπουδών 
έχουν ισχύ αποδεικτικών σχολικής χρήσης, σε κάθε περίπτωση που απαιτείται από τις 
κείμενες διατάξεις και εκδίδονται μόνο μία φορά χωρίς χαρτόσημο. Στην περίπτωση αυτή, 
το τέλος του κειμένου των υποδειγμάτων διαμορφώνεται ως εξής: 
«Το παρόν έχει ισχύ τίτλου και χορηγείται μόνο για σχολική χρήση». 
 
 ΙΙ) Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των λοιπών Τίτλων Σπουδών Α' και Β' 
κύκλου των δημόσιων και ιδιωτικών Τ.Ε.Ε. όπως τα παραπάνω υποδείγματα. 
 
 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την εξεταστική περίοδο 2008-2009 
καταργούμενης κάθε προηγούμενης απόφασης που ρυθμίζει τα ίδια θέματα. Οι υπ' 
αριθμ. Γ2/3431/18.5.2001 (645 Β') και Γ2/660/15.2.1999 (187 Β') υπουργικές αποφάσεις 
εξακολουθούν και ισχύουν μόνο για τους μαθητές των Εσπερινών Τ.Ε.Ε. που ολο-
κληρώνουν τις σπουδές τους στο Β' κύκλο των Τ.Ε.Ε. κατά το τρέχον σχολικό έτος. 
 
 ΙΙΙ) Οι ανωτέρω τίτλοι των Τ.Ε.Ε. συντάσσονται σε λευκό χαρτί των 110 
γραμμαρίων, διαστάσεων 0,297 Χ 0,210 μ. (Α4). Οι τίτλοι σπουδών φέρουν και το 
εθνόσημο της Ελληνικής Δημοκρατίας που αποτελείται από έναν κυανό θυρεό που 
σχηματίζει μια αιχμή στο μέσο της κάτω πλευράς του. Στη μέση ο θυρεός φέρει ένα λευκό 
σταυρό, ο οποίος περιβάλλεται εξ' ολοκλήρου από δύο κλαδιά δάφνης. Ο τίτλος 
περιβάλλεται από μαίανδρο, μπλε χρώματος. 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Ν. 3475/2006 ΦΕΚ 146 τ.Α΄ 
 

ΕΠΑ.Σ. 
 
Γ2/111316/08-10-2007 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 303 τ.Β΄/2008 
 
 

Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δημοσίων και Ιδιωτικών 
Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη :   
                               
1.Τις διατάξεις του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146Α). 
2.Το Νόμο 682/77 ΦΕΚ 244/τ.Α/1977 «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών 
Οικοτροφείων»  
3.Το Νόμο Πλαίσιο υπ’ αριθμ.1566/1985 άρθρο 6 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»  
4.Tην Υ.Α.    «Περί σχολικού και διδακτικού έτους ,υπηρεσιακών βιβλίων, εγγραφών, μετεγγραφών, 
φοιτήσεως, διαγωγής, και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης».  
5.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
τον τύπο και το περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δημοσίων και Ιδιωτικών  Επαγγελματικών Σχολών 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα της απόφασης αυτής. 
     
 
α.  (ΥΠΟΔ.1)   Πιστοποιητικό Σπουδών Δημ. ΕΠΑ.Σ.    
β.  (ΥΠΟΔ.2)   Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτ. ΕΠΑ.Σ. 
γ.  (ΥΠΟΔ.3)   Πιστοποιητικό Σπουδών Δημ.  ΕΠΑ.Σ. για στρατολογική χρήση. 
δ.  (ΥΠΟΔ.4)   Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτ. ΕΠΑ.Σ.  για στρατολογική χρήση. 
ε.  (ΥΠΟΔ.5)   Ατομικό Δελτίο μαθητή.  
στ.(ΥΠΟΔ.6)   Βεβαίωση Σπουδών Δημ. ΕΠΑ.Σ.  
ζ.  (ΥΠΟΔ.7)   Βεβαίωση Σπουδών Ιδιωτ. ΕΠΑ.Σ. 
η. (ΥΠΟΔ.8)    Πτυχίο Δημ.ΕΠΑΣ. 
Θ.(ΥΠΟΔ.9)   Πτυχίο Ιδιωτ.ΕΠΑΣ 
 
 
      
ΥΠΟΔ.5    Ατομικό Δελτίο Μαθητή 
                       Διαστάσεις Καρτέλας: 0,34 Χ 0,27 μ. 
                       Διαστάσεις Πλαισίου:  0,31 Χ 0,24 μ. 
 
 Το χρώμα των Α.Δ.  θα είναι   κίτρινο   και η ποιότητα του χαρτιού  «Μανίλλα»  280 γραμμαρίων 
ανά Μ2.  
        
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως                                                                                  
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Ν. 3475/2006 ΦΕΚ 146 τ.Α΄ 
 

ΕΠΑ.Λ. 
 
 
Γ2/111318/08-10-2007 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.   ΦΕΚ 2225 τ.Β΄ 
 
Τύπος και περιεχόμενο Πτυχίου Δημοσίων και Ιδιωτικών Επαγγελματικών Λυκείων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
 
Έχοντας υπόψη :   
                               
1.Τις διατάξεις του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146Α). 
2.Το Νόμο 682/77 ΦΕΚ 244/τ.Α/1977 «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών 
Οικοτροφείων»  
3.Το Νόμο Πλαίσιο υπ’ αριθμ.1566/1985 άρθρο 6 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»  
4.Tην Υ.Α.     «Περί σχολικού και διδακτικού έτους ,υπηρεσιακών βιβλίων, εγγραφών, μετεγγραφών, 
φοιτήσεως, διαγωγής, και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης».  
5.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
τον τύπο και το περιεχόμενο του Πτυχίου των Δημοσίων και Ιδιωτικών  Επαγγελματικών Λυκείων της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα συνημμένα  υποδείγματα  που αποτελεί  αναπόσπαστο 
τμήμα της απόφασης αυτής. 
 
α.  (ΥΠΟΔ. 1)   Πτυχίο Δημ.ΕΠΑ.Λ. 
β.  (ΥΠΟΔ. 2)   Πτυχίο Ιδιωτ. ΕΠΑ.Λ.  
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως                                                                                  
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Ν. 3475/2006 ΦΕΚ 146 τ.Α΄ 
 

ΕΠΑ.Λ.  – ΕΠΑ.Σ. 

 

Γ2/80037/04-08-2006 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1246 
 

Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δημοσίων και Ιδιωτικών Επαγγελματικών 
Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 Έχοντας υπόψη: 
 
 Τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146Α). 
 Το νόμο 682/1977 ΦΕΚ 244/τ.Α/1977 «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και 
Σχολικών Οικοτροφείων». 
 Το νόμο πλαίσιο υπ’ αριθμ. 1566/1985 άρθρο 6 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 
 Την υ.α. 80033/Γ2/4.8.2006 «περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγραφών, 
μετεγγραφών, φοιτήσεως, διαγωγής, και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης». 
 Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού,  

αποφασίζουμε: 
 τον τύπο και το περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δημοσίων και Ιδιωτικών Επαγγελματικών 
Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής. 
α. (ΥΠΟΔ.1) Πιστοποιητικό Σπουδών Δημ. ΕΠΑ.Λ. 
β. (ΥΠΟΔ.2) Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτ. ΕΠΑ.Λ. 
γ. (ΥΠΟΔ.3) Πιστοποιητικό Σπουδών Δημ. ΕΠΑ.Λ για στρατολογική χρήση. 
δ. (ΥΠΟΔ.4) Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτ. ΕΠΑ.Λ για στρατολογική χρήση. 
ε. (ΥΠΟΔ.5) Ατομικό Δελτίο μαθητή. 
στ.(ΥΠΟΔ.6) Βεβαίωση Σπουδών Δημ. ΕΠΑ.Λ. 
ζ. (ΥΠΟΔ.7) Βεβαίωση Σπουδών Ιδιωτ. ΕΠΑ.Λ. 
η. (ΥΠΟΔ.8) Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Δημ. ΕΠΑ.Λ για εγγραφή σε ΕΠΑ.Σ. 
θ. (ΥΠΟΔ.9) Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Ιδιωτ. ΕΠΑ.Λ. για εγγραφή σε ΕΠΑ.Σ. 
ι. (ΥΠΟΔ.10) Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Δημ. ΕΠΑ.Λ. 
κ. (ΥΠΟΔ.11) Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Ιδιωτ. ΕΠΑ.Λ. 
ΥΠΟΔ.5 Ατομικό Δελτίο Μαθητή 
Διαστάσεις Καρτέλας: 0,35 Χ 0,25 μ. 
Διαστάσεις Πλαισίου: 0,33 Χ 0,23 μ. 
 Το χρώμα των Α.Δ. θα είναι μπεζ και η ποιότητα του χαρτιού «Μανίλλα» έξτρα 320 γραμμαρίων 
ανά Μ2. 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Π.Δ. 323/2003 ΦΕΚ 272 τ.Α΄ 
 

Άρθρο 40 
 

 Έκδοση τίτλων σπουδών Ιδιωτικών Τ. Ε. Ε. 
 

 1. Τα πτυχία των απολυομένων μαθητών υπογράφονται από τον πρόεδρο της εξεταστικής 
επιτροπής, τον Διευθυντή του Ιδιωτικού Τ.Ε.Ε. δύο μέλη τουλάχιστον της επιτροπής που προέρχονται από 
το Δημόσιο και έναν από το ιδιωτικό Τ.Ε.Ε. 
 Με φροντίδα του Διευθυντή του Ιδιωτικού Τεχνικού -Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου, τα πτυχία 
υποβάλλονται για θεώρηση και επικύρωση, στον αρμόδιο Προϊστάμενο του Γραφείου Τ.Ε.Ε. ή του Γραφείου 
Δ/θμιας Εκπ/σης, στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου λειτουργεί το ιδιωτικό Τεχνικό - Επαγγελματικό 
Εκπαιδευτήριο. 
 2. Μετά τη λήξη του έργου των εξεταστικών επιτροπών, η έκδοση των τίτλων σπουδών για τους 
μαθητές που έλαβαν μέρος στις πτυχιακές εξετάσεις γίνεται από τον Διευθυντή του Ιδιωτικού Τ.Ε.Ε., που 
τους υποβάλλει για έλεγχο και επικύρωση, στον αρμόδιο Προϊστάμενο του Γραφείου Τ.Ε.Ε της Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης. 
 3. Στις περιπτώσεις που Ιδιωτικά Τεχνικά - Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια έχουν αναστείλει τη 
λειτουργία τους, οι τίτλοι των μαθητών που φοίτησαν σ' αυτά, εκδίδονται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο του 
Γραφείου Τ.Ε.Ε. Δ/θμιας Εκπ/σης, ή τον αρμόδιο Προϊστάμενο του Γραφείου Δ. Ε. ή το Διευθυντή Δ/νσης Δ. 
Ε. με βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται και τηρούνται στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δ/θμιας Εκπ/σης, 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 40 του παρόντος Π.Δ. 
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Ν. 2640/1998 ΦΕΚ 206 τ.Α' 
 

ΤΕΕ Β΄Κύκλου 
 
Γ2/3431/18-05-2001 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.  ΦΕΚ 645 τ.Β΄ 
 
 

Τύπος και περιεχόμενο Τίτλων Σπουδών Β' Κύκλου των Τεχνικών Επαγγελματικών 
Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

'Εχοντας υπόψη : 
1) Το Ν. 2640/1998 (206 Α') <<Δευτεροβάθμια Τεχνική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις>> 
2) Την παρ. 2 του άρθρ. 16 του Ν. 2743/1999 (211 Α') <<Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις>> 
3) Την περ. α, παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν.2909/2001 (90 Α') <<Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις>> 
4) Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985 (137 Α') και του άρθρ. 27 του Ν.2081/92 (154 Α') 

όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.2469/1997 (38 Α') και το γεγονός ότι από την 
παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

Ι. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των απολυτηρίων Τίτλων του Β' κύκλου σπουδών των 
δημοσίων και ιδιωτικών ΤΕΕ όπως τα παρακάτω υποδείγματα: 

α. (ΥΠΟΔ.1) Πτυχίο δημοσίου ΤΕΕ Β' κύκλου. 
β. (ΥΠΟΔ 2) Πτυχίο δημοσίου ΤΕΕ Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα 
γ. (ΥΠΟΔ.3) Πτυχίο ιδιωτικού ΤΕΕ Β' κύκλου. 
δ. (ΥΠΟΔ.4) Αποδεικτικό πτυχίου δημοσίου ΤΕΕ Β' κύκλου. 
ε. (ΥΠΟΔ.5) Αποδεικτικό πτυχίου δημοσίου ΤΕΕ Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα  
στ. (ΥΠΟΔ.6) Αποδεικτικό πτυχίου ιδιωτικού ΤΕΕ Β' κύκλου. 
ζ. (ΥΠΟΔ.7) Αποδεικτικό πτυχίου ιδιωτικού ΤΕΕ Β' κύκλου που έπαυσε να λειτουργεί 
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ΙΙ. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των λοιπών Τίτλων Σπουδών Β' 

κύκλου των δημοσίων και ιδιωτικών ΤΕΕ όπως τα παρακάτω υποδείγματα : 
α. (ΥΠΟΔ.1) Πιστοποιητικό Σπουδών Β' κύκλου των ημερησίων ΤΕΕ, που 

χορηγείται στους μαθητές κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 
β. (ΥΠΟΔ.2) Πιστοποιητικό Σπουδών Β' κύκλου των εσπερινών ΤΕΕ που 

χορηγείται στους μαθητές κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.  
γ. (ΥΠΟΔ.3) Πιστοποιητικό Σπουδών που χορηγείται μετά τη λήξη του διδακτικού 

έτους στους μαθητές του Β' κύκλου των ημερησίων και εσπερινών ΤΕΕ, εφόσον αυτοί οι 
μαθητές απολύονται. Στην περίπτωση των απορριπτόμενων μαθητών λόγω ανεπαρκούς 
φοίτησης το κείμενο του υποδείγματος διαμορφώνεται ως εξής: 

“...............μαθητ...................του.................................παρακολούθησε κατά το σχολ. 
έτος    20.....- 20........ τα μαθήματα της ειδικότητας...........................του τομέα 
..........................Β' ΚΥΚΛΟΥ και κρίθηκε από το σύλλογο διδασκόντων (πράξη............), 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕ...........λόγω ανεπαρκούς φοίτησης με 
διαγωγή.............................” 

Τα υποδείγματα 1 έως 3 χρησιμοποιούνται και για την έκδοση αντίστοιχων 
πιστοποιητικών σπουδών δημοσίων ΤΕΕ Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα, κατάλληλα 
διαμορφωμένα, καθώς και ιδιωτικών ΤΕΕ (Επωνυμία - Προσωνυμία, εξεταστική επιτροπή, 
θεώρηση - επικύρωση κ.λ.π.) 
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Τα ανωτέρω πιστοποιητικά σπουδών έχουν ισχύ αποδεικτικών σχολικής χρήσης 

σε κάθε περίπτωση που απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις και εκδίδονται μόνο μία φορά 
χωρίς χαρτόσημο. Στην περίπτωση αυτή το τέλος του κειμένου των υποδειγμάτων 
διαμορφώνεται ως εξής: 

“Το παρόν έχει ισχύ τίτλου και χορηγείται μόνο για σχολική χρήση” 
Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει από την εξεταστική περίοδο Μαΐου Ιουνίου 

του έτους 2000 - 2001 καταργούμενης κάθε προηγούμενης απόφασης που ρυθμίζει τα ίδια 
θέματα εξαιρουμένης της Γ2/2283/9-6-2000 Υπουργικής Απόφασης η οποία εξακολουθεί 
να έχει εφαρμογή για του(αποφοίτους 1999 - 2000 ως προς το μέρος της που καθορίζει τον 
τύπο και το περιεχόμενο των Αποδεικτικών πτυχίων (υποδείγματα 8, 9, 10). 

Οι ανωτέρω τίτλοι των Τ.Ε.Ε. συντάσσονται σε χαρτί των 110 γραμμαρίων, 
διαστάσεων 0,297 x 0,210 μ. (Α4). 

Η απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Γ2/2863/24-04-2001  Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 521.τ. Β΄ 
 

Τροποποίηση της Γ2/660/15.2.1999 Υ.Α. 
 

Τύπος και περιεχόμενο Τίτλων Σπουδών των ΤΕΕ 
 
 Τροποποιούμε την Υ.Α. Γ2/660/15.2.99 (ΦΕΚ 187/τ.Β' 5.3.99) με θέμα “Τύπος και περιεχόμενο 
Τίτλων Σπουδών των ΤΕΕ” ως προς τον τύπο και το περιεχόμενο των απολυτηρίων τίτλων των δημοσίων 
και ιδιωτικών ΤΕΕ του Β' κύκλου σπουδών των ΤΕΕ (υποδείγματα 6, 7, 8, 9,10) ως εξής: 
 Για τους μαθητές των Εσπερινών ΤΕΕ που αποφοίτησαν το σχολικό έτος 2000-1 στο κείμενο των 
απολυτηρίων τίτλων και μετά την αναγραφή του Τομέα προστίθεται η φράση «που πραγματοποιήθήκαν 
εντός του σχολείου», όπως στο συνημμένο .υπόδειγμα. 
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 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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 Ν. 2640/1998 ΦΕΚ 206 τ.Α' 
 

ΤΕΕ Α΄ και Β΄Κύκλου 
 
 
 
 
Γ2/2680/20-07--2000 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 968 τ.Β' 
      

Τροποποίηση της Γ2/660/15-2-99 Υ.Α. "Τύπος και περιεχόμενο Τίτλων Σπουδών 
των Τ.Ε.Ε.". 

      
 
 Τροποποιούμε την Υ.Α. Γ2/660/15-2-99 (ΦΕΚ 187/τ.Β' 75-3-99) με θέμα "Τύπος  και περιεχόμενο 
Τίτλων Σπουδών των Τ.Ε.Ε." ως προς τον τύπο και το περιεχόμενο των απολυτηρίων τίτλων των δημοσίων 
και ιδιωτικών Τ.Ε.Ε. ως εξής: 
 
 Για τους μαθητές  του τομέα Ναυτικού και Ναυτιλιακού εφαρμόζεται σύμφωνα με το Ν.2743/99 
ενιαίος κύκλος σπουδών τριετούς φοίτησης. Επομένως οι απόφοιτοι του τομέα θα λάβουν τον τίτλο 
αποφοίτησης (πτυχίο), μετά το πέρας της Γ' τάξης, χωρίς να αναφέρεται σε αυτόν συγκεκριμένος κύκλος 
σπουδών.  
 Επιπλέον : 
       Α. Για τους μαθητές που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου : 
 Μεταξύ της τελευταίας γραμμής και της ημερομηνίας θα αναγράφονται οι βαθμοί της γραπτής 
εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων (αριθμητικώς και ολογράφως) σε εικοσάβαθμη 
κλίμακα, όπως στα παρακάτω συνημμένα υποδείγματα. 
      
 Β. Για τους μαθητές που δεν θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου: 
 Μεταξύ  της τελευταίας γραμμής και της ημερομηνίας θα αναγράφεται ότι έγινε χρήση της 
δυνατότητας μη συμμετοχής στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου σύμφωνα με την Γ2/1858/18-5-2000 
Υπουργική Εγκύκλιο, όπως στα παρακάτω  συνημμένα υποδείγματα. 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Γ2/660/15-02-1999 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 187 τ. Β΄ 
 
Τύπος και περιεχόμενο τίτλων σπουδών των Τεχνικών -Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) 

 
 Έχοντας υπόψη: 
 1. Την παραγρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2640/1998 (Α`206) "Δευτεροβάθμια Τεχνική - 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". 
 2. Την αριθμ. 14/1998 πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 19Α του Ν. 1558/1985 και του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α` 154) 
όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (Α` 38) και το γεγονός ότι από την 
παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
 
 Ι. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των απολυτηρίων τίτλων των δημοσίων και ιδιωτικών 
Τ.Ε. Ε., όπως τα παρακάτω υποδείγματα: 
 α. (ΥΠΟΔ. 1) Πτυχίο δημοσίου Τ.Ε.Ε. Α` κύκλου. 
 β. (ΥΠΟΔ. 2) Πτυχίο ιδιωτικού Τ.Ε.Ε. Α` κύκλου. 
 γ. (ΥΠΟΔ. 3) Αποδεικτικό πτυχίου δημοσίου Τ. Ε. Ε. Α` κύκλου. 
 δ. (ΥΠΟΔ. 4) Αποδεικτικό πτυχίου ιδιωτικού Τ. Ε. Ε. Α` κύκλου. 
 ε. (ΥΠΟΔ. 5) Αποδεικτικό πτυχίου ιδιωτικού Τ.Ε.Ε. Α` κύκλου που έπαυσε να λειτουργεί. 
 στ. (ΥΠΟΔ. 6) Πτυχίο δημοσίου Τ.Ε.Ε. Β` κύκλου. 
 ζ. (ΥΠΟΔ. 7) Πτυχίο ιδιωτικού Τ.Ε.Ε. Β` κύκλου. 
 η. (ΥΠΟΔ. 8) Αποδεικτικό πτυχίου δημοσίου Τ.Ε.Ε. Β` κύκλου. 
 θ. (ΥΠΟΔ. 9) Αποδεικτικό πτυχίου ιδιωτικού Τ.Ε.Ε. Β` κύκλου. 
 ι. (ΥΠΟΔ. 10) Αποδεικτικό πτυχίου ιδιωτικού Τ.Ε.Ε. Β` κύκλου που έπαυσε να λειτουργεί. 
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 II. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των λοιπών τίτλων σπουδών των δημοσίων και 
ιδιωτικών Τ.Ε.Ε., όπως τα παρακάτω υποδείγματα: 
 α. (ΥΠΟΔ. 1) Πιστοποιητικό Σπουδών Α` τάξης Τ.Ε.Ε. (Α` κύκλος) που χορηγείται στους μαθητές 
κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 
  
 β. (ΥΠΟΔ. 2) Πιστοποιητικό Σπουδών Β` τάξης ημερησίου, Β` και Γ τάξης εσπερινού Τ.Ε.Ε. (Α` 
κύκλος) που χορηγείται στους μαθητές κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 
  
 γ. (ΥΠΟΔ. 3) Πιστοποιητικό Σπουδών Α` τάξης Τ.Ε.Ε. (Α` κύκλος) που χορηγείται στους μαθητές 
που προήχθηκαν. Στην περίπτωση των απορριπτόμενων μαθητών το κείμενο του υποδείγματος 
διαμορφώνεται ως εξής: 
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 "...... μαθητ......................του.....................παρακολούθησε κατά το σχολ. έτος 19... -19... τα 
μαθήματα της πρώτης (Α`) τάξης του τομέα.....................Α` ΚΥΚΛΟΥ και 
αφού εξετάσθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κρίθηκε από το σύλλογο διδασκόντων καθηγητών 
(πράξη ..........) ΑΠΟΡΡΙΠΤΕ..........με διαγωγή.....................". 
 Στην περίπτωση των απορριπτόμενων μαθητών λόγω ανεπαρκούς φοίτησης το κείμενο του 
υποδείγματος διαμορφώνεται ως εξής: 
"...... μαθητ......................του.....................παρακολούθησε κατά το σχολ. έτος 19... -19... τα μαθήματα της 
πρώτης (Α`) τάξης του τομέα.....................Α` ΚΥΚΛΟΥ και κρίθηκε από το σύλλογο διδασκόντων 
καθηγητών (πράξη ..........), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕ.......... λόγω ανεπαρκούς 
φοίτησης με διαγωγή 
 
 δ. Πιστοποιητικό Σπουδών Β`τάξης εσπερινού Τ.Ε.Ε. (Α` κύκλος) που χορηγείται στους μαθητές 
που προήχθηκαν. Το κείμενο του υποδείγματος είναι το ίδιο με αυτό της κατηγορίας γ` (ΥΠΟΔ. 3) 
διαφοροποιείται όμως ως προς τα εξής: 
" .... τα μαθήματα της δευτέρας (Β`) τάξης του τομέα ....................στην ειδικότητα .................... Α` 
ΚΥΚΛΟΥ...". 
 Στην περίπτωση των απορριπτόμενων μαθητών το κείμενο του υποδείγματος τροποποιείται 
ανάλογα με όσα λέχθηκαν και στην προηγούμενη κατηγορία γ`. 
 
 ε. (ΥΠΟΔ. 4) Πιστοποιητικό Σπουδών που χορηγείται μετά τη λήξη του διδακτικού έτους στους 
μαθητές των Β` και Γ (για τα εσπερινά) τάξεων των Τ.Ε.Ε. (Α` Κύκλος), εφόσον αυτοί οι μαθητές 
απολύονται. Στην περίπτωση των απορριπτόμενων μαθητών λόγω ανεπαρκούς φοίτησης το κείμενο του 
υποδείγματος διαμορφώνεται ως εξής: 
"...... μαθητ......................του.....................παρακολούθησε κατά το σχολ. έτος 19... -19... τα μαθήματα της 
............τάξης του τομέα.....................στην ειδικότητα ..................... Α` 
ΚΥΚΛΟΥ και κρίθηκε από το σύλλογο διδασκόντων καθηγητών (πράξη..........), σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕ..........λόγω ανεπαρκούς φοίτησης με διαγωγή .....................". 
 
 στ. (ΥΠΟΔ. 5) Πιστοποιητικό Σπουδών Β` Κύκλου των ημερησίων Τ.Ε.Ε., που χορηγείται στους 
μαθητές κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 
 
 ζ. (ΥΠΟΔ. 6) Πιστοποιητικό Σπουδών Β` Κύκλου των εσπερινών Τ.Ε.Ε., που χορηγείται στους 
μαθητές κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 
 
 η. (ΥΠΟΔ. 7) Πιστοποιητικό Σπουδών που χορηγείται μετά τη λήξη του διδακτικού έτους στους 
μαθητές του Β` Κύκλου των ημερησίων και εσπερινών Τ.Ε.Ε., εφόσον αυτοί οι μαθητές απολύονται. 
  
 Στην περίπτωση των απορριπτόμενων μαθητών λόγω ανεπαρκούς φοίτησης το κείμενο του 
υποδείγματος διαμορφώνεται ως εξής: 
"......μαθητ......................του.....................παρακολούθησε κατά το σχολ. έτος 19... -19... τα μαθήματα της 
ειδικότητας.....................του τομέα.....................Β` ΚΥΚΛΟΥ και κρίθηκε από το σύλλογο διδασκόντων 
καθηγητών (πράξη..........), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕ..........λόγω ανεπαρκούς 
φοίτησης με διαγωγή....................."· 
 
 Τα υποδείγματα 1 έως 7 χρησιμοποιούνται και για την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών 
σπουδών ιδιωτικών Τ.Ε.Ε., αφού γίνουν τροποποιήσεις ανάλογες μ` αυτές των απολυτηρίων τίτλων των 
ιδιωτικών Τ. Ε.Ε. (Επωνυμία -Προσωνυμία, εξεταστική επιτροπή, θεώρηση - επικύρωση κ.λπ.). 
 Τα ανωτέρω πιστοποιητικά σπουδών έχουν ισχύ αποδεικτικών σχολικής χρήσης, σε κάθε 
περίπτωση που απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις και εκδίδονται μόνο μία φορά χωρίς χαρτόσημο. 
 Στην περίπτωση αυτή το τέλος του κειμένου των υποδειγμάτων διαμορφώνεται ως εξής: 
"Το παρόν έχει ισχύ τίτλου και χορηγείται μόνο για σχολική χρήση". 
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 Οι ανωτέρω τίτλοι των Τ.Ε.Ε. συντάσσονται σε χαρτί των 110 γραμμαρίων, διαστάσεων 0,297 χ 
0,210 μ. (Α4). 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Ν.1566/1998 ΦΕΚ 167 τ. Α΄ 
 
Φ13α/133394/Δ4/07-08-2017 Υπ. Παιδείας 
 

«Ενημέρωση σχετικά με αλλαγή στοιχείων σε τίτλους απόλυσης- Πτυχία των Τεχνικών- 
Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ.) του Ν.1566/1985 (Α' 167)» (Δημοσίων & Ιδιωτικών ΤΕΣ). 

 
 Σας ενημερώνουμε ότι μετά από έρευνα της υπηρεσίας μας έχουν εκδοθεί πτυχία Τ.Ε.Σ. με 
λανθασμένη αναγραφή στο λογότυπο του τίτλου σπουδών: «Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. 
παρ.6, άρθρο 6, Ν.1566/1985» αντί του σωστού «Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. παρ.9, 
άρθρο 9, Ν.1566/1985». 
 Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω κείμενη νομοθεσία, σε περίπτωση που 
υπάρχει λανθασμένη αναγραφή στο λογότυπο του τίτλου σπουδών ο κάτοχος πτυχίου Τ.Ε.Σ. του 
Ν.1566/1985 δύναται να προσέλθει στο ΕΠΑ.Λ. ή στις οικείες Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης που τηρούν 
τα αρχεία των πρώην Τεχνικών-Επαγγελματικών Σχολών του Ν.1566/1985 και να προβεί σε διόρθωση 
των λανθασμένων στοιχείων του τίτλου σπουδών του. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: Το 
σχολείο ή η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης που τηρεί το αρχείο δεν χορηγεί νέο πτυχίο αλλά χορηγεί 
αποδεικτικό πτυχίου ύστερα από αίτηση του/της ενδιαφερομένου/νης .  
 Στο αποδεικτικό απόλυσης που θα εκδοθεί θα αναγράφεται με επισημειωματική πράξη το εξής: 
"Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 9 του Ν.1566/1985 στο λογότυπο του πτυχίου αντί του εσφαλμένου 
«Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. παρ.6, άρθρο 6, ν.1566/1985» αναγράφεται το ορθό: «Το 
παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. παρ.9, άρθρο 9, Ν.1566/1985»". Παράλληλα θα συντάσσεται 
σχετικό πρακτικό στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου που θα εξηγεί την αλλαγή στο λογότυπο του τίτλου 
σπουδών του ενδιαφερομένου. 

 

Π.Δ. 263/1991 ΦΕΚ 98 τ.Α΄ 
 

Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Ιδιωτικών Τεχνικών-Επαγγελματικών Σχολών της Δ/θμιας 
Εκπ/σης και αναβαθμολογήσεις των γραπτών δοκιμίων των μαθητών Ιδιωτικών Σχολείων Δ/θμιας 

Εκπ/σης. 

 

Άρθρο 1 

Καθορίζουμε τον τύπο των τίτλων των Ιδιωτικών Τεχνικών-Επαγγελματικών Σχολών της Δ/θμιας Εκπ/σης 
ως εξής:  

1. Πτυχίο Ιδιωτικής Τεχνικής-Επαγγελματικής Σχολής:  
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2. Αποδεικτικό πτυχίου Ιδιωτικής Τεχνικής-Επαγγελματικής Σχολής:  
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Άρθρο 2 

…………………………. 
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Ν.1566/1985 
 

ΤΕΛ 
Δ4/203771/23-11-2017 Υπ. Παιδείας  
 

«Τύπος των πτυχίων των Τεχνικών-Επαγγελματικών Λυκείων (ΤΕΛ) της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης». 

 
 Μετά από ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με τον τύπο των πτυχίων 
των Τεχνικών-Επαγγελματικών Λυκείων (ΤΕΛ) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας ενημερώνουμε 
ότι ισχύει το με αρ. πρωτ. 6561/Γ2/19-01-2011 έγγραφο μας, του οποίου φωτοαντίγραφο σας 
επισυνάπτουμε και στο οποίο εκ παραδρομής αναγράφεται: «Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης 
Τ.Ε.Λ. του άρθρου 8 του Ν. 1566/1985» αντί του ορθού «Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Τ.Ε.Λ. της 
παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 1566/1985» (ΦΕΚ 167/τ.Α'/30-09-1985), όπως αυτό αναφέρεται στη με 
αριθμ. πρωτ. Γ2/2546/1989 (ΦΕΚ 498/τ.Β'/16-06-1989) Υπουργική Απόφαση. 
 
 
Γ2/2504/05-07-2000 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

 
Απόκτηση Απολυτηρίου Τίτλου 

 
 Σας γνωρίζουμε ότι η Γ2/2397/23-6-2000 εγκύκλιος που αφορά τους μαθητές των Ενιαίων 
Λυκείων εφαρμόζεται και για τους μαθητές του Β` κύκλου σπουδών των ΤΕΕ.  
 Σύμφωνα με αυτή οι μαθητές του Β `κύκλου σπουδών των ΤΕΕ που σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις δίνουν εξετάσεις στα σχολεία της φοίτησής τους και σε θέματα που ορίζονται από τον οικείο 
Σύλλογο διδασκόντων για την απόκτηση και μόνο απολυτηρίου τίτλου (πτυχίου), χωρίς δικαίωμα 
πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε περίπτωση μη προαγωγής τους έχουν τη δυνατότητα να 
προσέρχονται σε απολυτήριες εξετάσεις σε κάθε εξεταστική περίοδο και μέχρι να αποκτήσουν 
απολυτήριο τίτλο.  
 Στον τίτλο θα αναγράφεται η διάταξη σύμφωνα με την οποία σε κάθε περίπτωση αυτός 
αποκτήθηκε.  
 
Γ2/2397/23-06-2000 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
 

Απόκτηση Απολυτηρίου Τίτλου 
 
 Οι μαθητές της Γ` τάξης ημερήσιων και της Δ` τάξης εσπερινών Ενιαίων Λυκείων που σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, δίνουν εξετάσεις στα σχολεία φοίτησής τους και σε θέματα που ορίζονται από τον 
οικείο σύλλογο των διδασκόντων για την απόκτηση και μόνο απολυτηρίου τίτλου, χωρίς δικαίωμα 
πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε περίπτωση μη προαγωγής τους έχουν τη δυνατότητα να 
προσέρχονται σε απολυτήριες εξετάσεις σύμφωνα με το Π.Δ. 352/75 σε κάθε εξεταστική περίοδο και μέχρι 
να αποκτήσουν απολυτήριο τίτλο.  
 Στον τίτλο θα αναγράφεται η διάταξη, σύμφωνα με την οποία σε κάθε περίπτωση αυτός 
αποκτήθηκε.  
 Να ενημερωθούν όλα τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.  
 
Γ2/167603/29-12-2008 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  
 

Οδηγίες για την έκδοση τίτλων Τ.Ε.Ε. από τη λήξη λειτουργίας των Τ.Ε.Ε. και 
εντεύθεν 

 
 Λαμβάνοντας υπόψη:  
…………………………  
 Σας υπενθυμίζουμε ότι:  
 1. Τα αρχεία των πρώην Τ.Ε.Ε. θα παραμείνουν στα ΕΠΑ.Λ. ή στις ΕΠΑ.Σ., που προήλθαν από την 
μετατροπή των εν λόγω Τ.Ε.Ε. είτε σε ΕΠΑ.Λ. είτε σε ΕΠΑ.Σ. Σε περίπτωση που δύο Τ.Ε.Ε. 
συγχωνεύθηκαν και μετατράπηκαν σε ένα ΕΠΑ.Λ. ή μία ΕΠΑ.Σ., τα αρχεία των δύο σχολικών μονάδων των 
Τ.Ε.Ε. παραμένουν στη νέα σχολική μονάδα. Σε περίπτωση που κάποιο Τ.Ε.Ε. καταργήθηκε, για το αρχείο 
του ισχύει η κείμενη νομοθεσία άρθρο 26, παράγρ. 20, της Φ353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 
1340 Β΄) και άρθρο 13, παράγρ. 3 του Ν.682/1977 (ΦΕΚ 244 Α΄), στην οποία διευκρινίζονται όσα αφορούν 
στη μεταφορά του.  
 2. Με βάση το άρθρο 28 του Π.Δ. 323/2003 (ΦΕΚ 272 Α΄) οι μαθητές που απορρίφθηκαν και 
επιθυμούν να εξεταστούν για να αποκτήσουν πτυχίο των πρώην Τ.Ε.Ε., μπορούν με αίτησή τους να 
εξετάζονται στις προβλεπόμενες εξεταστικές περιόδους ενώπιον επιτροπής, που συγκροτείται από τον 
Διευθυντή του σχολείου και δύο καθηγητές της ειδικότητας ή συγγενούς ειδικότητας προς το εξεταζόμενο 
μάθημα ειδικότητας.  
 3. Οι σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ., που κατέχουν τα αρχεία των Τ.Ε.Ε., εκδίδουν τα 
προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Τα πτυχία θα έχουν τον τίτλο του 
σχολείου έκδοσης (ΕΠΑ.Λ. ή ΕΠΑ.Σ.) καθώς και το κείμενο, που αναγραφόταν στα αντίστοιχα πτυχία που 
εκδίδονταν από τα Τ.Ε.Ε., με την παρατήρηση στο τέλος του κειμένου: «Το παρόν έχει ισχύ τίτλου 
απόλυσης των Τ.Ε.Ε. του Ν.2640/98», και θα φέρουν τη σφραγίδα του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή της ΕΠΑ.Σ. 
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καθώς και την υπογραφή του Δ/ντη του ΕΠΑ.Λ. ή της ΕΠΑ.Σ., του Προέδρου της Επιτροπής και των μελών 
της επιτροπής (σας επισυνάπτουμε σχετικά υποδείγματα).  
 4. Στο κάτω μέρος του πτυχίου χειρόγραφα να αναγράφεται: «Το αρχείο τηρείται στο .……… (1ο 
ΕΠΑ.Λ. Αθηνών)….».  
 5. Σας επισημαίνουμε ότι μόνο για τους μαθητές που φοιτούν στο Β΄ κύκλο Εσπερινών Τ.Ε.Ε. ο 
οποίος ολοκληρώνεται το σχολικό έτος 2008-2009, σε ό,τι αφορά στη λήψη του πτυχίου τους ισχύουν οι 
προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως αυτές περιγράφονται στην 3431/Γ2/18-5-2001 Υ.Α. (ΦΕΚ 645 Β΄). Για 
τους συγκεκριμένους μαθητές οι παραπάνω παράγραφοι 2,3,4 της παρούσας εγκυκλίου, θα ισχύουν από 
το σχολικό έτος 2009-2010 και εντεύθεν.  
 
Γ2/6561/19-01-2011 Yπ. Παιδείας 
 

«Οδηγίες για τη διεξαγωγή πτυχιακών, απολυτηρίων εξετάσεων νια τους μαθητές των πρώην 
Τ.Ε.Λ.» 

 
 Ύστερα από ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των 
πτυχιακών και απολυτηρίων εξετάσεων για τους μαθητές των πρώην Τ.Ε.Λ. σας διευκρινίζουμε τα εξής: 
 Όσοι μαθητές οφείλουν να εξεταστούν σε κάποια μαθήματα για να πάρουν το πτυχίο του Τ.Ε.Λ.., 
μπορούν να εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Φεβρουαρίου. 
 Για να πραγματοποιηθεί η εξέταση, οι μαθητές οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο 
ΕΠΑ.Λ., ο Δ/ντής του οποίου διαβιβάζει τις αιτήσεις στο αρμόδιο Γραφείο Ε.Ε., ή Δ/υση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης όπου δεν υπάρχει Γραφείο Ε.Ε., μαζί με την πρότααή του για τη σύσταση Εξεταστικής 
Επιτροπής, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις KOL εκδίδει τα αποτελέσματα που αναγράφονται σε σχετική 
πράξη που συντάσσει η Επιτροπή, 
 Οι μαθητές εξετάζονται προφορικά και γραπτά και η έκδοση των αποτελεσμάτων γίνεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις που ίσχυαν για τα πρώην Τ.Ε.Λ. 
 Τα πτυχία και παντός είδους πιστοποιητικά που θα χορηγούνται θα έχουν τον τίτλο του σχολείου 
έκδοσης (ΕΠΑ.Λ.) και το κείμενο που ίσχυε για τα πρώην Τ.Ε.Λ. με την παρατήρηση στο τέλος του 
κειμένου: «Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Τ.Ε.Λ του άρθρου 8 του Ν.1566/1985» και θα υπογράφεται 
από το Δ/ντή του ΕΠΑ.Λ., τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής, τον συντάκτη του τίτλου (και τα μέλη της 
εξεταστικής επιτροπής για τα πτυχία ή τα απολυτήρια). 
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Γ2/2546/15-06-1989 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 498  τ. Β΄ 
 

Καθορισμός του τύπου των πτυχίων των Τεχνικών -  Επαγγελματικών Λυκείων (ΤΕΛ) της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 
 
 Καθορίζουμε τον τύπο των πτυχίων των ΤΕΛ  της  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης (Δημόσιας  και 
Ιδιωτικής) σύμφωνα με τα συννημένα υποδείγματα: 
 
 1. Πτυχίο δημοσίου Λυκείου (ημερήσιου και Εσπερινού) 
 2. Πτυχίο Ιδιωτικού Λυκείου (ημερήσιου και Εσπερινού) 
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Η  απόφαση  αυτή  να  δημοσιευθεί  στην  Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
2331/7/Γ2/2287/11-05-1987 ΦΕΚ  260 τ. Β΄ 
  

Καθορισμός απολυτηρίου τίτλου ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου. 
 
 
 Καθορίζουμε τον τύπο του απολυτηρίου τίτλου του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 
σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 
 Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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 233.1/11/Γ2/2043/16-5-1988 Απόφαση ΥΠΕΠΘ ΦΕΚ 313 τ. Β΄ 
 

Καθορισμός του τύπου του Πτυχίου των Τμημάτων Ειδίκευσης του Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου. 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 
 Τις παραγράφους 4γ και 6 του άρθρου 7 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α'/30.9.85), 
αποφασίζουμε: 
 Καθορίζουμε τον τύπο του πτυχίου των Τμημάτων Ειδίκευσης του Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 

 

 
 
 
 
Γ2/779/23-02-1988 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ  135 Τ. Β΄ 
 

Ισοτιμία πτυχίων σχολικών μονάδων Τ.Ε.Ε. 
 

 
 1. Τα πτυχία των Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων του Ν. 576/77 είναι ισότιμα με τα πτυχία των 
Τεχνικών-Επαγγελματικών Λυκείων του Ν. 1566/85 αντίστοιχης ειδικότητας. 
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 2. Τα πτυχία των Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών του Ν. 576/77 είναι ισότιμα με τα πτυχία των 
Τεχνικών-Επαγγελματικών Σχολών του Ν. 1566/85 αντίστοιχης ειδικότητας. 
 3. Τα πτυχία των Μέσων Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών (εργοδηγών) του Ν. 580/1970 και 
των ισοτίμων προς αυτά, είναι ισότιμα με τα πτυχία των αποφοίτων των Τεχνικών-Επαγγελματικών Λυκείων 
του Ν. 1566/85 αντίστοιχης ειδικότητας. 
 Για την επιλογή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων πτυχίων Μέσων Τεχνικών και 
Επαγγελματικών (εργοδηγών) του Ν. 580 1970 και των ισοτίμων προς αυτά εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 71 του Ν. 1566/85. 
 4. Οι υπουργικές αποφάσεις : Γ2 /4417/31086 (ΦΕΚ 670/ Β') και Γ2/447/29.1.87 (ΦΕΚ 89/B'), 
αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσαν με την απόφαση αυτή. 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Γ2/3933/12-10-1989  ΥΠ.Ε.Π.Θ.   

 
Ισοτιμία τίτλων σπουδών ΤΕΛ - ΤΕΣ 

 
 Σας γνωρίζουμε ότι στην παραγρ. 3 της αριθμ. Γ2/779/23.2.88 (ΦΕΚ 135/τ.Β'/ 8.3.88) Υ.Α. του 
ΥΠΕΠΘ η οποία αντικατέστησε τις Γ2/4417/86 ( ΦΕΚ 670/Β/86 και Γ2/. 447/87(ΦΕΚ 89/Β/87) Υ.Α. του 
ΥΠΕΠΘ αναφέρεται: " Τα πτυχία των μέσων τεχνικών και επαγγελματικών σχολών του N.Δ. 580/70 και των 
ισοτίμων προς αυτά, είναι ισότιμα με τα πτυχία των αποφοίτων των ΤΕΛ του Ν. 1566/85, αντίστοιχης 
ειδικότητας ". 
 Επομένως η απόφαση αυτή αναφέρεται σε όλα τα πτυχία των μέσων σχολών του N.Δ 580/70 χωρίς 
περιορισμό.  
 
 
Γ2/4628/11-10-199 ΥΠ.Ε.Π.Θ.   
 

Ισοτιμία Τίτλων 
 
 
 Σε απάντηση του ………. σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την Υ.Α.   Γ2/779/23-2-1988  (135-Β)   
και την 183/ερ.10/88/10-5-88 Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης οι Μέσες 
Τεχνικές Επαγγελματικές Νοσηλευτικές Σχολές (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.) διετούς φοίτησης αρμοδιότητας Υπουργείου 
Κοινωνικών Υπηρεσιών είναι ισότιμες με τις Μέσες Τεχνικές Σχολές (ΤΕΣ) του Ν. 1566/85. 
 
 
233.1/8/Γ2/2248/14-05-1986 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.  ΦΕΚ 379 τ. Β΄ 
 

Καθορισμός του τύπου των Απολυτηρίων και Πτυχίων των Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων 
(Τ.Ε.Λ.) της Β/θμιας Εκπ/σης. 

 
 Καθορίζουμε τον τύπο των Απολυτηρίων και Πτυχίων των Τ.Ε.Λ. της Β'/θμιας Εκπ/σης (δημόσιας και 
ιδιωτικής), σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα : 
1. Απολυτήριο δημόσιου Λυκείου (ημερήσιου και Εσπερινού) 
2. » ιδιωτικού     »     (      » » ) 
3. Πτυχίο δημόσιου    »     (       » » ) 
4. » ιδιωτικού     »     (      » » ) 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
Ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167 τ.Α΄ 

Άρθρο 86  

 1. α) Τα αυτοτελή τεχνικά και επαγγελματικά λύκεια και οι αυτοτελείς τεχνικές και επαγγελματικές 
σχολές μετατρέπονται σε τεχνικά - επαγγελματικά λύκεια και τεχνικές επαγγελματικές σχολές αυτού του 
νόμου αντίστοιχα, με τους ίδιους ή παρεμφερείς τομείς ή τμήματα ειδικοτήτων.  
            Τα Κέντρα Επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης ( Κ.Ε.Τ.Ε.) του ν. 576/1977 καταργούνται. Οι 
σχολικές μονάδες που ανήκαν σε καθένα από τα καταργούμενα Κ.Ε.Τ.Ε. μετατρέπονται σε σχολικές 
μονάδες αυτού του νόμου με τους ίδιους ή παρεμφερείς τομείς ή τμήματα ειδικοτήτων, ως εξής:  
            αα) τα ημερήσια τεχνικά και επαγγελματικά λύκεια σε ένα ημερήσιο τεχνικό επαγγελματικό λύκειο,  
            ββ) τα εσπερινά τεχνικά και επαγγελματικά λύκεια σε ένα εσπερινό τεχνικό επαγγελματικό λύκειο,  
            γγ) οι ημερήσιες τεχνικές και επαγγελματικές σχολές σε μια ημερήσια τεχνική επαγγελματική σχολή 
και  
            δδ) οι εσπερινές τεχνικές και επαγγελματικές σχολές σε μια εσπερινή τεχνική επαγγελματική σχολή.  
            β) Το προσωπικό που ανήκε σε κάθε Κ.Ε.Τ.Ε. κατανέμεται, ………………..             γ) Οι 
τομείς, τα τμήματα ή οι ειδικότητες των σχολικών μονάδων, που θα προκύψουν από την παραπάνω 
μετατροπή, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έως ότου 
εκδοθούν τα προεδρικά διατάγματα που προβλέπονται στις παραγράφους 9 του άρθρου 8 και 9 του 
άρθρου 9. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της παραγράφου.  
            δ) Οι τίτλοι σπουδών των δημόσιων σχολικών μονάδων που μετατρέπονται είναι ισότιμοι με τους 
τίτλους των σχολικών μονάδων του νόμου αυτού.  
            ε) Οι διατάξεις των εδαφίων α και γ εφαρμόζονται ανάλογα και για τις ιδιωτικές σχολικές μονάδες της 
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μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι όροι μετατροπής και λειτουργίας τους και κάθε σχετική 
λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
 
 
240/8/Γ2/3413/24-07-1984 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ  
 
Αναγραφή του ονόματος της μητέρας και του γένους της στους τίτλους που εκδίδονται από τα Σχολεία Δ.Ε. 

και  Μ.Τ.Ε.Ε. 
 
 Από το σχολικό έτος 1984—85 σε όλους τους τίτλους που εκδίδονται από τα Σχολεία Δημοτικής και 
Μέσης Γενικής και της Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καθώς επίσης και σε έλα τα 
υπηρεσιακά βιβλία, έντυπα, βεβαιώσεις κλπ., που αναγράφουν τα ατομικά στοιχεία του μαθητή πρέπει να 
αναγράφεται και το όνομα της Μητέρας και της Γένος της στην περίπτωση που ο μαθητής έχει το επώνυμο 
του πατέρα. 
 Στις περιπτώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες, διατάξεις ο μαθητής φέρει το επώνυμο της μητέρας, 
τότε στους προαναφερόμενους τίτλους Υπηρεσιακά βιβλία, έντυπα, βεβαιώσεις κλπ. θα πρέπει να 
αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του πατέρα. 
 Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
 
 
 
 
Ε3/1050/11-2-1985 Υπ. Παιδείας 
 
 

Τίτλοι σπουδών σχολικών μονάδων μέσης TEE. 
 
 
 Στη συνέχεια της 240/8/Γ2/2413/24-7-84 (ΦΕΚ 528-Β/3-8-84) απόφασής μας, που σας 
κοινοποιήθηκε από τη δ/νση εφαρμογής προγραμμάτων μέσης γενικής εκπαίδευσης, σχετικά με το θέμα, 
σας γνωρίζουμε ότι η συμπλήρωση των στοιχείων των γονέων των μαθητών στους τίτλους σπουδών θα 
γίνεται ως εξής:  
 
α) Όταν ο μαθητής έχει το επώνυμο του πατέρα: 
 
………  μαθητ…………..   του …………………..   και της  ………………       …………….. 
  (όνομα)          (επώνυμο πατέρα)                (όνομα)       (πατρικό επώνυμο μητέρας) 
 
β) Όταν έχει το επώνυμο της μητέρας:: 
 
………  μαθητ…………..   του …………………..   και της  ………………       …………….. και της  
…….……….., 
  (όνομα)          ((επώνυμο μητέρας)                ((ονοματεπώνυμο πατέρα)          (όνομα 
μητέρας) 
 
 
 Το  ίδιο  θα  ισχύει και για τους υπόλοιπους τίτλους που εκδίδονται από τα Τεχνικά και 
επαγγελματικά λύκεια και τις τεχνικές  και επαγγ/κές σχολές (π.δ. 254/1984, ΦΕΚ 99-A'), υπηρεσιακά 
βιβλία, έντυπα, βεβαιώσεις κλπ. 
 Παρακαλούμε  να φροντίσετε  για την εκτύπωση μόνο των   απαραίτητων   τίτλων   σπουδών   
όπως   το συνημμένο υπόδειγμα, επειδή μετά το νέο ^νόμο για την εκπαίδευση θα χρησιμοποιηθούν 
διαφορετικοί τίτλοι (ΦΕΚ 99-A'), υπηρεσιακά βιβλία, έντυπα, βεβαιώσεις κλπ. 
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(Εθνόσημο) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ:...................................................... 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ή ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ- 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.................. …. 
.........................ΚΕΤΕ.. ........................... …… 
............. ...........ΛΥΚΕΙΟ .................................. 

(Ν/576/77) 
ΤΟΜΕΑΣ: ................................................... …..  
ΤΜΗΜΑ: .......................................................... 

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 198... -198 
ΠΤΥΧΙΟ 

  
  

ΑPIΘMOI: ……………..   

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:.................................... 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ: ............................ 
ΜΗΤΡΩΟΥ ή ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ: ................. 
ΔΗΜΟΥ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ:................ ΔΗΜΟΥ: .................. 
ΝΟΜΟΥ: ............................................... ............................................ 
 

 
………  μαθητ…………..   του …………………..   και της  ………………       …………….. 
  (όνομα)          (επώνυμο πατέρα)                (όνομα)       (πατρικό επώνυμο μητέρας) 

παρακολούθησε κατά το σχολ. έτος 198...-198.... τα μαθήματα της Τρίτης (Γ') τάξεως  

του Τμήματος, ……………………………………………………….. του Τομέα 

…………………………. και αφού εξετάστηκε σύμφωνα με τις κείμενες Διατάξεις κρίθηκε 
από το Σύλλογο των καθηγητών (Πράξη …………. ) άξι…… απολύσεως με γενικό 

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

Η αναλυτική βαθμολογία τ .................. σε κάθε μάθημα είναι: 
…………….      …………….     ……………..      …………….. 

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

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

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

 
… … … … … … … … … 1 98 … … …  

 
Ο Δ/ΝΤΗΣ TOY ΚΕΤΕ     Ο Δ/ΝΤΗΣ TOY ΛΥΚΕΙΟΥ       ΟΙ  ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

 

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

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ TOY ΤΙΤΛΟΥ 

………………………………….. 

 

 
 

 

Θ έ σ η   
φωτογραφίας 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ: 

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 
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Πίσω όψη  υποδ. 5.  

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ: 

 
1. ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΟΣ  ΒΑΘΜΟΣ Α΄ ΤΑΞΕΩΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ……………………………..(.........)  

2. ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Β  ΤΑΞΕΩΣ ΛΥΚΕΙΟΥ  ……………………………...(.........)  

 

 

 

 Δ/ΝΤΗΣ TOY ΚΕΤΕ     Ο Δ/ΝΤΗΣ TOY ΛΥΚΕΙΟΥ    Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 

 

……………………….        …………………………..        …………………………… 
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Ν.576/1977 ΦΕΚ 102 τ.Α΄ 

 
 
ΠΔ  254/1984  ΦΕΚ 99 τ. Α΄ 
 
Καθορισμός του τύπου των τίτλων των τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων  της μέσης τεχνικής και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 
 
 

Άρθρο 1. 
 Α.  Καθορίζουμε τον  τύπο των  τίτλων των  τεχνικών και  επαγγελματικών     λυκείων μέσης  
και επαγγελματικής εκπαίδευσης  (δημόσιας και ιδιωτικής) σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα. 
 
    1. Απολυτήριο δημόσιου ή ημερήσιου λυκείου 
    2. Απολυτήριο ιδιωτικού ημερήσιου λυκείου 
    3. Απολυτήριο δημόσιου εσπερινού λυκείου 
    4. Απολυτήριο ιδιωτικού εσπερινού λυκείου 
    5. Πτυχίο δημόσιου ημερήσιου λυκείου 
    6. Πτυχίο ιδιωτικού ημερήσιου λυκείου 
    7. Πτυχίο δημόσιου εσπερινού λυκείου 
    8. Πτυχίο ιδιωτικού εσπερινού λυκείου 
    9. Αποδεικτικό απολύσεως δημόσιου ημερήσιου λυκείου 
    10. Αποδεικτικό απολύσεως ιδιωτικού ημερήσιου λυκείου 
    11. Αποδεικτικό απολύσεως δημόσιου εσπερινού λυκείου. 
    12. Αποδεικτικό απολύσεως ιδιωτικού εσπερινού λυκείου 
    13. Αποδεικτικό πτυχίου δημόσιου ημερήσιου λυκείου 
    14. Αποδεικτικό πτυχίου ιδιωτικού ημερήσιου λυκείου 
    15. Αποδεικτικό πτυχίου δημόσιου εσπερινού λυκείου 
    16. Αποδεικτικό πτυχίου ιδιωτικού εσπερινού λυκείου 
    17. Τίτλος  σχολικής χρήσεως δημόσιου  λυκείου, που χορηγείται  κατά τη διάρκεια του διδακτικού 
έτους στους μαθητές: 
 
 α) της Α τάξεως των τεχνικών  και επαγγελματικών λυκείων και     
 β) της τελευταίας    τάξεως    που    παρακολουθούν    τμήματα    με    δέσμες 
    προπαρασκευαστικών μαθημάτων. 
   
  18.  Τίτλος σχολικής  χρήσεως δημόσιου  λυκείου που  χορηγείται κατά η διάρκεια  του  διδακτικού  
έτους  στους  μαθητές  των  Β,  Γ και δ (για εσπερινά)  τάξεως των λυκείων  που  παρακολουθούν  
τομείς και τμήματα ειδικοτήτων. 
  19.  Τίτλος σχολικής  χρήσεως δημόσιου  λυκείου που  χορηγείται μετά τη λήξη  του διδακτικού  
έτους στους  μαθητές  
α)  της Α  τάξης τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου  και  
β) της  τελευταίας τάξης που  παρακολουθούν τμήματα με δέσμες προπαρασκευαστικών μαθημάτων 
εφόσον αυτοί οι τελευταίοι απορρίφθηκαν. 
 
 Στην περίπτωση των απορριπτομένων μαθητών και των δύο παραπάνω περιπτώσεων το 
κείμενο του υποδείγματος διαμορφώνεται ως εξής: 
 
    ".............        μαθητ.....................του       .............     παρακολούθησε  κατά το  σχολ. έτος   198... -  
198.... τα  μαθήματα της     .......................(..........) τάξεως και  αφού εξετάστηκε σύμφωνα  με τις 
κείμενες διατάξεις κρίθηκε  από το σύλλογο διδασκόντων καθηγητών    (πράξη           ...............)           
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕ......          με     διαγωγή.....................". 
 
 
 Στην περίπτωση των απορριπτομένων  μαθητών λόγω ανεπαρκούς φοιτήσεως το 
    κείμενο του υποδείγματος διαμορφώνεται ως εξής: 
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    "..............  μαθητ............  του  ................ παρακολούθησε  κατά  το   σχολ.  έτος  198.........  -   
198.......  τα  μαθήματα  της   ................... (..........) τάξεως κρίθηκε  και από το σύλλογο των 
    διδασκόντων  καθηγητών  (πράξη  ..........)  σύμφωνα  με  τις  κείμενες διατάξεις, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕ.......   
λόγω  ανεπαρκούς  φοιτήσεως   με  διαγωγή     .........................". 
 
 
20. Τίτλος σχολικής χρήσεως δημόσιου λυκείου που χορηγείται μετά τη λήξη του διδακτικού έτους 
στους μαθητές,  
α) των Β και Γ για εσπερινά) τάξεων των λυκείων που παρακολουθούν τομείς και τμήματα 
ειδικοτήτων. 
β) των τελευταίων τάξεων (Γ και Δ  για εσπερινά) λυκείων που παρακολουθούν τομείς και   τμήματα 
ειδικοτήτων, εφόσον αυτοί  οι τελευταίοι απορρίφθηκαν. 
 
 Στις  περιπτώσεις  των  απορριπτόμενων  μαθητών  και  των  δύο παραπάνω κατηγοριών το 
κείμενο του υποδείγματος τροποποιείται ανάλογα με όσα αναφέρθηκαν για τις όμοιες περιπτώσεις 
του υποδείγματος 19. 
 
21.  Πιστοποιητικό σπουδών  δημόσιου  λυκείου  που χορηγείται  κατά την διάρκεια του διδακτικού  
έτους σε μαθητές  
α) της  Α τάξεως τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων  και  
β) της τελευταίας  τάξεως που παρακολουθούν τμήματα με δέσμες προπαρασκευαστικών 
μαθημάτων. 
 
 
22.  Πιστοποιητικό σπουδών  δημόσιου  λυκείου  που χορηγείται  κατά την  διάρκεια του διδακτικού 
έτους σε μαθητές  των Β, Γ και δ (για εσπερινά) τάξεων τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων που 
παρακολουθούν τομείς και τμήματα ειδικοτήτων. 
 
23. Πιστοποιητικό σπουδών δημόσιου λυκείου που χορηγείται μετά τη λήξη του  διδακτικού  έτους 
στους μαθητές  
α)  της Α  τάξης τεχνικού  ή  επαγγελματικού λυκείου  και  
β) της  τελευταίας τάξης που  παρακολουθούν τμήματα με δέσμες προπαρασκευαστικών  μαθημάτων 
εφόσον αυτοί  οι τελευταίοι απορρίφθηκαν. 
 
24. Πιστοποιητικό σπουδών δημόσιου λυκείου  που χορηγείται μετά τη λήξη του διδακτικού έτους 
στους μαθητές α) των Β και Γ (για εσπερινά) τάξεων των τεχνικών  και επαγγελματικών λυκείων  που 
παρακολουθούν τομείς  και τμήματα ειδικοτήτων, εφόσον αυτοί οι τελευταίοι απορρίφθηκαν. 
 Στις περιπτώσεις των απορριπτόμενων  μαθητών  και  των  δύο παραπάνω κατηγοριών  το 
κείμενο  του υποδείγματος  τροποποιείται ανάλογα  με όσα αναφέρθηκαν  για  τις  όμοιες  
περιπτώσεις  του  υποδείγματος  19.   
 
25.Αποδεικτικό  απολύσεως  ημερήσιου   ιδιωτικού  τεχνικού  επαγγελματικού λυκείου που έπαυσε να 
λειτουργεί. 
 
26.Αποδεικτικό πτυχίου ημερήσιου ιδιωτικού  τεχνικού και επαγγελματικού λυκείου που έπαυσε να 
λειτουργεί. 
 
27. Αποδεικτικό απολύσεως εσπερινού ιδιωτικού τεχνικού  και  επαγγελματικού λυκείου που έπαυσε 
να λειτουργεί. 
 
28. Αποδεικτικό πτυχίου  εσπερινού ιδιωτικού τεχνικού και επαγγελματικού  λυκείου  που  έπαυσε να 
λειτουργεί για μαθητές που παρακολούθησαν στην τελευταία τάξη τομέα και τμήμα ειδικότητας. 
 
 Τα υποδείγματα με  αύξοντα αριθμό 17 έως και  24 θα χρησιμοποιηθούν και για την έκδοση 
αντίστοιχων τίτλων  ιδιωτικών λυκείων μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης αφού  
προηγουμένως γίνουν τροποποιήσεις κατά περίπτωση,  ανάλογες  με  εκείνες που έχουν γίνει στους 
απολυτήριους τίτλους των ιδιωτικών λυκείων μέσης τεχνικής  και  επαγγελματικής  εκπαίδευσης  
(επωνυμία   προσωνυμία,   εξεταστική   επιτροπή,  θεώρηση  επικύρωση κ.λ.π.). 
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 Όπου στα υποδείγματα υπάρχει θέση φωτογραφίας εκεί επικολλάται πρόσφατη φωτογραφία 
του μαθητή θεωρημένη από τον εκδίδοντα τον αντίστοιχο  τίτλο. 
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Ε3/1822/01-02-1984 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 121 τ. Β΄ 
 

Τίτλοι σπουδών χορηγηθέντες σε αποφοίτους σχολικών μονάδων Μέσης ΤΕΕ προ της 
27.8.81 

 
 Εγκρίνουμε τη μετονομασία από <<απολυτήριο>> σε <<πτυχίο>> των τίτλων 
απόλυσης που έχουν εκδόσει μέχρι 27.8.81, ημερομηνία δημοσίευσης του Π.Δ/τος 902/1981, 
οι σχολικές μονάδες της μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και επιτρέπουμε 
στους αποφοίτους τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων και τεχνικών - επαγγελματικών 
σχολών (νέου τύπου) οι οποίοι σύμφωνα με τα άρθρα 5 του Π.Δ. 935/79 και 10 του Π.Δ. 
952/80 έλαβαν τον τίτλο σπουδών πριν από την 27.8.81 να τον προσκομίζουν στο σχολείο 
της αποφοίτησής τους και όπου υπάρχει η λέξη <<ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ>> να αντικαθίσταται με τη 
λέξη <<ΠΤΥΧΙΟ>>.  
 Δίπλα από τη διόρθωση αυτή θα τοποθετείται η σφραγίδα της σχολικής μονάδας με 
ημερομηνία και την υπογραφή του διευθυντή της αναγράφεται η απόφασή μας.  
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
    ΠΔ 902/1981   ΦΕΚ 230 τ.Α΄ 
 

Περί  τροποποιήσεως  διατάξεων  που  αφορούν  στους  τίτλους  της Μέσης 
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως. 

 
'Αρθρο Μόνον 

 
     1.  Τροποποιούμε  το   άρθρο  10  του  Π.Δ.  952/80   (ΦΕΚ  241)  "περί  
τροποποιήσεως,  συμπληρώσεως και  καταργήσεως διατάξεων  τινών του Π.Δ. 294/79"  "περί 
σχολικού έτους  εγγραφών, μετεγγραφών  και λοιπών θεμάτων αφορώντων  εις τα  Λύκεια  
της Μέσης Τεχνικής  και  Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως  (ΦΕΚ  87)"  και  του  Π.Δ.  935/79  
"περί  σχολικού έτους εγγραφών, μετεγγραφών και λοιπών θεμάτων αφορώντων εις τας 
Τεχνικάς και Επαγγελματικάς Σχολάς (ΦΕΚ 262)" και το άρθρο 5 παρ. 1 περ. Α' του 
Π.Δ.935/79 "περί  σχολικού έτους εγγραφών,  μετεγγραφών και λοιπών  θεμάτων αφορώντων   
εις   τας   Τεχνικάς   και   Επαγγελματικάς   Σχολάς"  όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του 
άρθρου  7 του Π.Δ. 952/80, σε ότι αφορά την ονομασία των τίτλων ως ακολούθως : 
 'Οπου στις ανωτέρω διατάξεις υπάρχει η λέξη ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ αντικαθίσταται με τη 
λέξη ΠΤΥΧΙΟ. 
 Το ίδιο  ισχύει και για  τους τίτλους του  άρθρου 15 του  Π.Δ. 217/1982 "περί  των  
εξετάσεων  των  απολυομένων  μαθητών  Μέσης βαθμίδος εκ των Ιδιωτικών Τεχνικών και 
Επαγγελματικών Σχολών και Λυκείων προς απόκτησιν πτυχίου ισοτίμου  και ισοδυνάμου 
προς  τα απονεμόμενα υπό  των Δημοσίων Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών και 
Λυκείων Απολυτήρια (ΦΕΚ 63). 
 2. Το πτυχίο των Τεχνικών  και Επαγγελματικών Λυκείων που καθιερώνεται, αντί του  
Απολυτηρίου, με το παρόν  Προεδρικό Διάταγμα είναι ταυτόσημον με  τον τίτλο  απολύσεως 
Λυκείου  ........ Τεχνικής  και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, που προβλέπει η παρ. 1 του 
άρθρου 3 του Ν. 1035/1980. 
 Στον  Υφυπουργό  Εθνικής  Παιδείας   και  Θρησκευμάτων,  αναθέτουμε  τη 
    δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 
 

Αθήνα, 19 Αυγούστου 1981 
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Π.Δ. 952/1980  ΦΕΚ 241 τ. Α΄ 
 

(Διόρθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Α' 267/20 Νοεμ. 1980) 
 

Άρθρον 8. 
 
 1.Όσων εν τω Π.Δ. 935/1979, ΦΕΚ 262 "περί σχολικού έτους εγγραφών μετεγγραφών και λοιπών 
θεμάτων αφορώντων εις τας Τεχνικάς και Επαγγελματικάς  Σχολάς" γίνεται αναφορά εις τας διατάξεις του 
Π.Δ. 294/1979 ΦΕΚ 87 νοούνται ως διαμορφούνται μετά τη τροποποίησιν συμπλήρωσιν ή κατάργησιν αυτών 
δια του παρόντος. 
 
 2.Αι διατάξεις των άρθρων του παρόντος Π.Δ/τος 2, 3 παρ. 4, 4 εφαρμόζονται αναλόγως και δια τας 
Τεχνικάς και Επαγγελματικάς Σχολάς. 
 3.Από της δημοσιεύσεως του παρόντος Π.Δ/τος καταργούνται αι διατάξεις του Π.Δ. 935/1979 ΦΕΚ 
262 εδαφ. β και γ της παρ. 1 του άρθρ. 2 και η παρ. 4 του ιδίου άρθρου. 
  
 4.Εις το άρθρ. 5 του Π.Δ. 935/1979 ΦΕΚ 262 και εις τους τίτλους προστίθεται η φράσις: 
"και διαγωγή ......................" εις μεν τον Α' τίτλο κάτω από την στήλην ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ, εις δε το Β κάτω 
από την φράσιν "με γενικό βαθμό................" 
  
 5.Εις το άρθρ. 5 του Π.Δ 935/1979 ΦΕΚ 262 και εις τους τίτλους οι αριθμοί ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ εις τον Α 
τίτλον και ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ εις τον Β, αντικαθίσταται δια του αριθμού ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ. 
 
 

Τίτλος σπουδών 
 

Άρθρον 10. 
 
 1.Μετά την επιτυχή αποπεράτωσιν των απολυτηρίων εξετάσεων χορηγείται εις τους μαθητάς των 
Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων τίτλος, του οποίου ο τύπος έχει ως ακολούθως: 
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2. Ο Ως άνω υπό των Τ.Ε.Λ. εκδιδόμενος τίτλος σπουδών συντάσσεται επί χάρτου διαστάσεων 0,21 x  0,29 
m. 
 Εις τον εις την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου τίτλον επικολλάται φωτογραφία του μαθητού 
θεωρουμένη υπό του εκδούντος τον τίτλον  
 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ο τίτλος στο άνω υπόδειγμα από Απολυτήριο ονομάστηκε ΠΤΥΧΙΟ από το 
Π.Δ. 902/19-27 Αυγ. 1981 (ΦΕΚ Α' 230). 
 Και οι άνω τίτλοι που χορηγήθηκαν και πριν από την 27 Αυγ. 1981 (ημερομηνία ισχύος του άνω Π.Δ. 
902/1981) μετονομάστηκαν σε πτυχία από την Ε3/1822/14 Φεβρ.-6 Μαρτ. 1984 (ΦΕΚ Β' 121) απόφαση  Υπ. 
Παιδείας. 
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Π.Δ. 935/1979 ΦΕΚ 262 τ. Α΄ 
 

Περί Σχολικού έτους, εγγραφών, μετεγγραφών και λοιπών θεμάτων, αφορώντων εις τας Τεχνικάς και 
Επαγγελματικάς Σχολάς. 

 
Τίτλοι Σπουδών 

 
Άρθρον 5. 

 
 1.Μετά την επιτυχή αποπεράτωσιν των απολυτηρίων εξετάσεων χορηγούνται εις τους μαθητάς 
τίτλοι, των οποίων οι τύποι έχουν ως ακολούθως: 
 
 Α. Απολυτήριον δια τας Δημοσίας Τεχνικάς και Επαγγ/κάς Σχολάς ως και δια τας αντιστοίχους 
Σχολάς των Ν.Π.Δ.Δ. προσαρμοζομένης αναλόγως της επικεφαλίδος δι' αποφάσεως του Δ.Σ. του οικείου 
Ν.Π.Δ.Δ. 

  
 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ο άνω τίτλος από Απολυτήριο ονομάστηκε σε ΠΤΥΧΙΟ από το Π.Δ. 
902/19-27 Αυγ. 1981 (ΦΕΚ Α' 230). 
 
 Β. Αποδεικτικόν απολύσεως δια τας Ιδιωτικάς Τεχνικάς και Επαγγελματικάς Σχολάς 
 
(Πλήρης επωνυμία Σχολής. Προ της επωνυμίας ή λέξις "ΙΔΙΩΤΙΚΗ" το Τμήμα και κατεύθυνσις (άρθρ. 6 
Νόμ. 576/77). 
Κάτωθι της επωνυμίας. 
Αριθμός και ημερομηνία αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας και φύλλον Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εις ο 
εδημοσιεύθη. 
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 2.Οι ως άνω υπό των Σχολών εκδιδόμενοι τίτλοι σπουδών συντάσσονται επί χάρτου διαστάσεων 
0,22 Χ 0,30 μ. 
 
 3.Εις τους κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου τίτλους επικολλάται πρόσφατος φωτογραφία 
του μαθητού, τεθεωρημένη υπό του εκδίδοντος τον τίτλον. 
 
 4.Οι εκδιδόμενοι υπό των Ιδιωτικών Σχολών τίτλοι σπουδών θεωρούνται υπό του οικείου Γενικού 
Επιθεωρητού Μέσης Τ.Ε.Ε. 
 
 5.Ειδικώς δια τους αποφοιτώντας κατά το σχ. έτος 1978-79 ο αριθμός Μητρώου μαθητού που 
περιλαμβάνεται εις τους ως άνω τίτλους θα αντικατασταθή με τους αριθμούς Β.Π.Σ. και Μαθητολογίου. 
 

Άρθρον 6. 
 
 Αι διατάξεις του παρόντος, αι αφορώσαι εις την διάρκειαν φοιτήσεως και εις τας εξετάσεις, έχουν 
εφαρμογήν και δια τας Ιδιωτικάς Τεχνικάς και Επαγγελματικάς Σχολάς. 
 

Άρθρον 7. 
 
 Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Π.Δ. 319/1991  

Τίτλοι σπουδών - Επαγγελματικά δικαιώματα 

Άρθρο 5 

 Παρ. 2 Ο τύπος και το περιεχόμενο των πτυχίων είναι ίδια μ` αυτά των Τ.Ε.Σ. του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, φέρουν τον τίτλο του Υπουργείου Γεωργίας 
και χορηγούνται από αυτό.  

 Παρ. 3 Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Τ.Ε.Σ. αρμοδ. Υπουργείου 
Γεωργίας καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 §1 του Ν. 1566/1985.  
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ΕΠΑ.Σ. Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  
ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» . 

 
 
166194/12-07-2010 K.Y.A ΦΕΚ 1106 τ. Β΄ 
 
Σχολικό και διδακτικό έτος, εγγραφές, διακοπές, αργίες, τίτλοι σπουδών και λοιπά θέματα που 

αφορούν τη λειτουργία των δημόσιων Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.), εποπτείας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
Άρθρο 17 

Εκτύπωση τίτλων και πιστοποιητικών σπουδών -Ατομικό Δελτίο Μαθητή 
 
 Οι τίτλοι και τα πιστοποιητικά σπουδών του άρθρου 18 της παρούσας απόφασης 
εκτυπώνονται σε χαρτί «Α4», βάρους 110 γραμμαρίων και διαστάσεων 0,297 μ. Χ 0,210 μ. 
 Το Ατομικό Δελτίο Μαθητή είναι κίτρινο και η ποιότητα του χαρτιού «Μανίλλα» 280 
γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο. 
Διαστάσεις Καρτέλας 0,34 Χ 0,27 μ και 
Διαστάσεις Πλαισίου: 0,31 Χ 0,24 μ 
 

Άρθρο 18  
Τύπος και περιεχόμενο τίτλων και πιστοποιητικών σπουδών των ΕΠΑ.Σ. 

 
 Ο τύπος και το περιεχόμενο των τίτλων και των πιστοποιητικών σπουδών των 
ΕΠΑ.Σ. καθορίζονται σύμφωνα με τα υποδείγματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8α και 8β του παρόντος 
άρθρου, τα οποία προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής και έχουν ως εξής: 
 
 

Άρθρο 19  
Έναρξη ισχύος 

 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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378941/18-06-2001 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 824 τ. Β΄ 
 

Σχολικό και διδακτικό έτος, εγγραφές, διακοπές και αργίες, φοίτηση, τίτλοι σπουδών 
και λοιπά θέματα για τη λειτουργία των ημερήσιων Τεχνικών - Επαγγελματικών 

Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) εποπτείας Υπουργείου Γεωργίας. 
 

OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 
 Έχοντας υπόψη: 
…………………………….. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 

 
Άρθρο 24 

Τύπος και περιεχόμενο απολυτηρίων τίτλων των Τ.Ε.Ε. 
 

 1. Ο τύπος και το περιεχόμενο των απολυτηρίων τίτλων των Τ.Ε.Ε. του άρθρου 1 της 
απόφασης αυτής καθορίζεται όπως τα παρακάτω υποδείγματα: 
α) (ΥΠΟΔ. 1) Πτυχίο Τ.Ε.Ε. Α' κύκλου. 
β) (ΥΠΟΔ. 2) Αποδεικτικό πτυχίου Τ.Ε.Ε. Α' κύκλου. 
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Άρθρο 25 
 

Τύπος και περιεχόμενο λοιπών τίτλων σπουδών των Τ.Ε.Ε. 
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 1. Ο τύπος και το περιεχόμενο των λοιπών τίτλων σπουδών των Τ.Ε.Ε. του άρθρου 1 
της απόφασης αυτής καθορίζεται, όπως τα παρακάτω υποδείγματα: 
α) (ΥΠΟΔ. 1) Πιστοποιητικό Σπουδών Α' τάξης Τ.Ε.Ε. (Α' κύκλου) που χορηγείται στους 
μαθητές κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 
β) (ΥΠΟΔ. 2) Πιστοποιητικό Σπουδών Β' τάξης Τ.Ε.Ε. (Α' κύκλου) που χορηγείται στους 
μαθητές κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 
γ) (ΥΠΟΔ. 3) Πιστοποιητικό Σπουδών Α' τάξης Τ.Ε.Ε. (Α' κύκλου) που χορηγείται στους 
μαθητές που προήχθηκαν. 
 Στην περίπτωση των απορριπτομένων μαθητών, το κείμενο του υποδείγματος 
διαμορφώνεται ως εξής: 
«......μαθητ.................. του.................. παρακολούθησε κατά το σχολ. έτος 19.. - 200.. τα 
μαθήματα της πρώτης (Α') τάξης του τομέα ................ Α' ΚΥΚΛΟΥ και αφού εξετάσθηκε 
σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις κρίθηκε από το σύλλογο διδασκόντων καθηγητών (πράξη ........... ) ΑΠΟΡΡΙΠΤΕ... 
με διαγωγή.........». 
 Στην περίπτωση των απορριπτομένων μαθητών, λόγω ανεπαρκούς φοίτησης, το 
κείμενο του υποδείγματος διαμορφώνεται ως εξής: 
«.. ...μαθητ.................. του.................. παρακολούθησε κατά το  σχολ. έτος 19.. - 200.. τα 
μαθήματα της πρώτης (Α') τάξης του τομέα ................ Α' ΚΥΚΛΟΥ και κρίθηκε από το 
σύλλογο διδασκόντων 
καθηγητών (πράξη.......... ) ΑΠΟΡΡΙΠΤΕ... λόγω ανεπαρκούς φοίτησης με διαγωγή .........». 
 
 2. Τα παραπάνω πιστοποιητικά σπουδών έχουν ισχύ αποδεικτικών σχολικής χρήσης, 
σε κάθε περίπτωση που απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις και εκδίδονται μόνο μία φορά 
χωρίς χαρτόσημο. Στην περίπτωση αυτή το τέλος του κειμένου των υποδειγμάτων 
διαμορφώνεται ως εξής: 
«Το παρόν έχει ισχύ τίτλου και χορηγείται μόνο για σχολική χρήση». 
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 3. Οι ανωτέρω τίτλοι σπουδών του άρθρου 24 και του παρόντος άρθρου 
συντάσσονται σε χαρτί των 110 γραμμαρίων, διαστάσεων 0,297x0,210 μ. (Α4). 

 
Άρθρο 26  

 
Λοιπές διατάξεις 

 
 1. Οι λέξεις «Ο.ΠΕ.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΗΤΡΑ» που αναγράφονται στο άνω αριστερό μέρος 
των απολυτηρίων τίτλων (ΥΠΟΔ. 1 και 2) του άρθρου 24 και των πιστοποιητικών σπουδών 
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(ΥΠΟΔ. 1,2 και 3) του άρθρου 25, δεν ισχύουν για τους αντίστοιχους τίτλους και 
πιστοποιητικά σπουδών των Τ.Ε.Ε. των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 1 της απόφασης αυτής. 
 2. Η αριθμ. 366585/2.12.1998 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Ίδρυση Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Α' κύκλου) αρμοδιότητας Υπ. Γεωργίας, 
γεωργοκτηνοτροφικής κατεύθυνσης στο Νομό Καρδίτσας» (Β' 1316) δεν εφαρμόζεται για τα 
θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση. 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Τ.Ε.Ε. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. 
 

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
40059/09-05-20011 Κ.Υ.Α.  ΦΕΚ 601 τ. Β΄ 
 
 

Τίτλος σπουδών ΤΕΕ Μαθητείας Α' κύκλου. 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ Σ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 
 Έχοντας υπόψη: 
…………… 

αποφασίζουμε: 
 
 1) Καθορίζουμε, όπως στους αποφοίτους των Τεχνικών Επαγγελματικών 
Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) Μαθητείας Α' κύκλου του ΟΑΕΔ του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 
2640/98, χορηγείται ως τίτλος σπουδών, πτυχίο τομέα και ειδικότητας και ως αποδεικτικό 
τίτλου σπουδών, αποδεικτικό πτυχίου. 
 Ο τύπος του πτυχίου και του αποδεικτικού πτυχίου καθορίζονται ως εξής: 
Διαστάσεις 0,297 x 0,210cm (A4) σε χαρτί 110 γραμμαρίων με περίγραμμα μαίανδρο. 
 Στο πτυχίο και αποδεικτικό πτυχίου επικολλάται πρόσφατη φωτογραφία του 
πτυχιούχου η οποία θεωρείται από τον Διευθυντή του Τ.Ε.Ε. Μαθητεία. 
 Το περιεχόμενο του πτυχίου και του αποδεικτικού πτυχίου καθορίζονται ως 
ακολούθως: 
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 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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40116/12-06-2012 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 752 τ. Β΄ 
 

Τίτλος σπουδών ΤΕΕ Β' Κύκλου του ΟΑΕΔ. 
 

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 

 
 Έχοντας υπόψη: 
…………… 

αποφασίζουμε: 
 
  Καθορίζουμε, όπως στους αποφοίτους των Τεχνικών Επαγγελματικών 
Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) Β' κύκλου του ΟΑΕΔ του Άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2640/98 , όπως  
χορηγείται ως τίτλος σπουδών , πτυχίο τομέα και ειδικότητας και ως αποδεικτικό τίτλου 
σπουδών αποδεικτικό πτυχίου . 
 Ο τύπος του πτυχίου και του αποδεικτικού πτυχίου καθορίζονται ως εξής: 
Διαστάσεις 0,297m Χ 0,210m (Α4) σε χαρτί 110 γραμμαρίων με περίγραμμα μαίανδρο.  
 Στο πτυχίο και αποδεικτικό πτυχίου επικολλάται πρόσφατη φωτογραφία του 
πτυχιούχου η οποία θεωρείται από τον διευθυντή του Τ.Ε.Ε. 
 Το περιεχόμενο του πτυχίου και του αποδεικτικού πτυχίου καθορίζονται ως 
ακολούθως: 
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 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
 
 
 
 
55706/Δ5.135/28-07-2008 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 1633 . Β΄ 
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Καθορισμός τύπου και περιεχομένου των Απολυτηρίων Τίτλων των αποφοίτων των 
ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006. 

 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
 Έχοντας υπόψη: 
………………………………… 
 

αποφασίζουμε: 
 
 Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των Απολυτηρίων Τίτλων των αποφοίτων 
των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ, ως εξής: 
 Α) Ορίζουμε, όπως στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) 
Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/ 2006, χορηγούνται οι κάτωθι απολυτήριοι Τίτλοι: 
1) Τίτλος Σπουδών Ειδικότητας (Πτυχίο) 
2) Αποδεικτικό Τίτλου Σπουδών (Αποδεικτικό Πτυχίου) 
 Β) Ο τύπος των ως άνω Τίτλων καθορίζεται ως εξής: Διαστάσεις 0,297x0,210 (Α4) σε 
χαρτί 280 γραμμαρίων, κίτρινο, ποιότητας «Μανίλλα» με περίγραμμα. 
 Γ) Το περιεχόμενο των Απολυτηρίων Τίτλων καθορίζεται ως ακολούθως: 
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 Από την παραπάνω απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 
προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ.  
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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ΕΠΑ.Σ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 

 
 
 
 
9962/08-05-2013 Κ.Υ.Α  ΦΕΚ 1192 τ. Β΄ 
 

Τύπος και περιεχόμενο τίτλων σπουδών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) του 
Υπουργείου Τουρισμού. 

 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 
 
Έχοντας υπόψη: 
…………….. 
 
 

, αποφασίζουμε: 
 
 1. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των χορηγούμενων από το Υπουργείο 
Τουρισμού τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών αποφοίτησης και βεβαιώσεων σπουδών στις 
Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με τα ακόλουθα 
υποδείγματα, τα οποία προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης 
αυτής. 
i Υπόδειγμα 1 Πτυχίο ΕΠΑ.Σ. 
ii Υπόδειγμα 2 Αποδεικτικό Πτυχίου ΕΠΑ.Σ. 
iii Υπόδειγμα 3 Πιστοποιητικό σπουδών ΕΠΑ.Σ. 
iv Υπόδειγμα 4 Πιστοποιητικό σπουδών για στρατολογική χρήση ΕΠΑ.Σ. 
v Υπόδειγμα 5 Βεβαίωση Σπουδών ΕΠΑ.Σ. 
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 2. Στις περιπτώσεις που απαιτείται η χορήγηση των αναφερομένων στην παρ. 1 
τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών αποφοίτησης, βεβαίωσης σπουδών σε μαθητές, που έχουν 
ολοκληρώσει την φοίτησή τους στον πρώην Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α), αυτά θα 
χορηγούνται με την επισήμανση ότι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους ή έλαβαν πτυχίο από τον 
ΟΤΕΚ. 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Τ/12915/28-01-2004 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 189 τ. Β΄ 
 
 
 

Χορηγούμενοι τίτλοι σπουδών Τ.Ε.Ε. Α' Κύκλου του Ο.Τ.Ε.Κ. 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 
 Έχοντας υπόψη: 
……………………….. 
 
 Ι. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των απολυτηρίων και λοιπών τίτλων 
σπουδών Τ.Ε.Ε. Α' Κύκλου όπως τα επισυναπτόμενα παρακάτω υποδείγματα: 
 1. Απολυτήριους τίτλους, όπως τα υποδείγματα: α) Πτυχίο ΤΕΕ Α' κύκλου (Υποδ. 1). 
β) Αποδεικτικό πτυχίου ΤΕΕ Α' κύκλου (Υποδ. 2). 
 2. Πιστοποιητικά Σπουδών κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 
α) Πιστοποιητικό Σπουδών Α' τάξης ΤΕΕ (Α' κύκλος) που χορηγείται στους μαθητές κατά τη 
διάρκεια του διδακτικού έτους. (Υποδ. 3). 
β) Πιστοποιητικό Σπουδών Β' τάξης ΤΕΕ (Α' κύκλος) που χορηγείται στους μαθητές κατά τη 
διάρκεια του διδακτικού έτους. (Υποδ. 4). 
γ) Πιστοποιητικό Σπουδών Α' τάξης ΤΕΕ (Α' κύκλος) που χορηγείται στους μαθητές που 
προήχθησαν. (Υποδ. 5) 
 Στην περίπτωση των απορριπτόμενων μαθητών το κείμενο του υποδείγματος 
διαμορφώνεται ως εξής: 
«........... μαθητ.................. του ...................παρακολούθησε κατά το σχολ.έτος 200... - 200... 
τα μαθήματα της πρώτης (Α') τάξης της ειδικότητας.......................... 
του Α' κύκλου και αφού εξετάσθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κρίθηκε από το 
σύλλογο διδασκόντων καθηγητών (πράξη ..........) ΑΠΟΡΡΙΠΤ............ με διαγωγή.......». 
 
 Στην περίπτωση των απορριπτόμενων μαθητών λόγω ανεπαρκούς φοίτησης το 
κείμενο του υποδείγματος διαμορφώνεται ως εξής: 
«.....μαθητ......του .......παρακολούθησε κατά το σχολ. έτος 200. - 200. τα μαθήματα 
της πρώτης (Α') τάξης της ειδικότητας .......... του Α' κύκλου και κρίθηκε από το σύλλογο 
διδασκόντων καθηγητών (πράξη..........), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
ΑΠΟΡΡΙΠΤ............λόγω ανεπαρκούς φοίτησης με διαγωγή.......». 
 
 δ) Πιστοποιητικό Σπουδών που χορηγείται μετά τη λήξη του διδακτικού έτους στους 
μαθητές της Β' τάξης (Α' κύκλος), εφόσον αυτοί οι μαθητές απολύονται. (Υποδ. 6). 
 Στην περίπτωση των απορριπτόμενων μαθητών λόγω ανεπαρκούς φοίτησης το 
κείμενο του υποδείγματος διαμορφώνεται ως εξής: 
«........... μαθητ.................. του ...................παρακολούθησε κατά το σχολ. έτος 200. - 200. τα 
μαθήματα της δεύτερης (Β') τάξης της ειδικότητας.......................... 
του Α' κύκλου και κρίθηκε από το σύλλογο διδασκόντων καθηγητών (πράξη..........), σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις ΑΠΟΡΡΙΠΤ............λόγω ανεπαρκούς φοίτησης με διαγωγή .......». 
 
 ΙΙ. Οι ανωτέρω τίτλοι των Τ.Ε.Ε συντάσσονται σε χαρτί των 110 γραμμαρίων, 
διαστάσεων 0,297 Χ 0,210 μ. (Α4). 
 
 ΙΙΙ. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται αύξηση δαπάνης στον Τακτικό 
Προϋπολογισμό του Ο.Τ.Ε.Κ. 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
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