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ΠΡΟΣ:  1. Δ/νσεις Δ.Ε. 

              2.Όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια (Ομάδα 

Α΄)  

   (μέσω Δ/νσεων Δ.Ε.)   

ΚΟΙΝ:  κκ .Περιφ. Δ/ντές Εκπαίδευσης    
            

                
  

 
ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική αποστολή καταστάσεων υποψηφίων 2014 

 

  

Σας αποστέλλουμε μέσω e-mail (σε μορφή pdf) αναλυτικές ηλεκτρονικές καταστάσεις 
επιτυχόντων-αποτυχόντων υποψηφίων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΟΜΑΔΑ Α΄) 

σχολικού έτους 2013-2014 και παρακαλούμε για την άμεση παράδοση των (ηλεκτρονικών) 

αντιγράφων στους Διευθυντές των Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α΄) προς αρχειοθέτηση. 

Τα Λύκεια και οι Διευθύνσεις Δ.Ε. μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το αρχείο των αναλυτικών 

καταστάσεων για να εκδίδουν σχετικές βεβαιώσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη 

διαδικασία επιλογής όταν το ζητούν οι ενδιαφερόμενοι (βλέπε παρ. 3 στο τέλος της παρούσας). 

Οι καταστάσεις επιτυχόντων-αποτυχόντων υποψηφίων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου 
είναι τριών ειδών: μία αλφαβητική κατάσταση με τους υποψηφίους για το 90% των θέσεων, μία 

αλφαβητική κατάσταση για το 10% των θέσεων του έτους 2013 και μία αλφαβητική κατάσταση για 

το 10% των θέσεων του έτους 2012 (συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑ.Λ. 

(ΟΜΑΔΑ Α’) ετών 2012 ή 2013 που δεν πήραν μέρος στις εξετάσεις του έτους 2014). 

Στην κατάσταση αναφέρονται για κάθε υποψήφιο αναλυτικά τα εξής στοιχεία: ο κωδικός και η 

ονομασία της Διεύθυνσης, ο κωδικός και η ονομασία του Επαγγελματικού Λυκείου, τα ονομαστικά 

στοιχεία και ο κωδικός εξετάσεων του υποψηφίου, ο τομέας και η ειδικότητά του, οι βαθμοί των 

μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε πανελλαδικά, καθώς και οι βαθμοί των ειδικών μαθημάτων. 

Στη συνέχεια αναφέρονται τα μόρια που συγκεντρώνει στα δύο (2) μαθήματα Γενικής παιδείας 

και στα δύο (2) μαθήματα ειδικότητας. 

Επιπλέον, εφόσον πρόκειται για επιτυχόντα/ούσα, αναφέρονται η σχολή επιτυχίας, η σειρά 

επιτυχίας ο αριθμός των προτιμήσεων και ο βαθμός επιτυχίας, ο οποίος αποτελείται από τα μόρια 

και το άθροισμα βαθμών των δύο (2) μαθημάτων ειδικότητας. Αν πρόκειται για Στρατιωτική ή 

Αστυνομική σχολή, ο βαθμός επιτυχίας περιέχει επιπλέον τη σειρά προτίμησης της σχολής 

επιτυχίας. 

Τέλος, αναγράφονται αναλυτικά ο αριθμός των προτιμήσεων καθώς και όλες οι προτιμήσεις 

του υποψηφίου με το αντίστοιχο σύνολο των μορίων που λαμβάνονται υπόψη για την κάθε σχολή.  
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Στην περίπτωση που η προτίμηση δεν έχει υπολογιστεί επειδή ο υποψήφιος δεν έχει κριθεί 

ικανός για τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, τις Σχολές Αστυφυλάκων και τις 

Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού από τις αντίστοιχες Σχολές, τότε στη στήλη «Ένδειξη» δίπλα 

από τη σχολή αναφέρεται «Ακύρωση Προτίμησης». Όμοια ένδειξη αναφέρεται για τις σχολές ή 

τμήματα που απαιτείται εξέταση σε ένα ή και δύο ειδικά μαθήματα και ο υποψήφιος δεν έχει 

λάβει βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 10 στο μάθημα αυτό, ενώ η προτίμηση δεν έχει υπολογιστεί. 

Επισημαίνεται ότι: 

1. Δελτία επιτυχίας δεν θα αποσταλούν ούτε φέτος στα Λύκεια. Έχουν ήδη αποσταλεί, όπως 

κάθε χρόνο, στις γραμματείες των σχολών και τμημάτων επιτυχίας και με αυτά θα ολοκληρωθεί η 

εγγραφή των εισαγομένων – επιτυχόντων. 

2. Παρακαλούνται οι Διεύθυνσεις Δ.Ε να αποστείλουν ηλεκτρονικά σε όλα τα Επαγγελματικά 

Λύκεια αρμοδιότητάς τους, τις καταστάσεις επιτυχόντων-αποτυχόντων έτους 2014 προκειμένου να 

αποκτήσουν το αναλυτικό αρχείο υποψηφίων, έτους 2014. Εξυπακούεται ότι οι Δ/νσεις θα 

αποστείλουν ηλεκτρονικά σε κάθε ΕΠΑ.Λ. το αρχείο μόνο του αντίστοιχου ΕΠΑ.Λ. 

3. Οι καταστάσεις υποψηφίων έτους 2014 που αποστέλλουμε ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις 

Δ.Ε. και θα αποστείλουν αντίστοιχα στα Επαγγελματικά Λύκεια αρμοδιότητάς τους, δε χρειάζεται 

να εκτυπωθούν. Με βάση αυτές τις καταστάσεις, μπορούν να εκδίδονται από τα ΕΠΑ.Λ. και τις 

Διευθύνσεις Δ.Ε. βεβαιώσεις που τυχόν ζητούν οι υποψήφιοι, όπως: βεβαιώσεις συμμετοχής στις 

πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2014, βεβαιώσεις επιτυχίας στο ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, 

βεβαιώσεις για τα μόρια ή τη βαθμολογία κλπ. και για οποιαδήποτε άλλη χρήση, πλην της 

εγγραφής τους, για την οποία δεν χρειάζεται καμία βεβαίωση.  

 

 

        

                                                                                    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

                   

                                             ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ 

                                                                                                                                           

      Εσωτ. Διανομή 

1. Δ/νση Οργάνωσης  και Διεξαγ Εξετάσεων, Τμήμα Α΄ (2) 

2. Δ/νση Λειτουργ.Αναπτ.και Πληροφ.Συστημάτων 
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