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        Θ Ε Μ Α : Ηλεκτρονική αποστολή καταστάσεων υποψηφίων 2014. 
  

Σας αποστέλλουµε µέσω e-mail (σε µορφή pdf) αναλυτικές ηλεκτρονικές καταστάσεις 
επιτυχόντων-αποτυχόντων υποψηφίων αποφοίτων Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α  Β΄) 
σχολικού έτους 2013-2014 και παρακαλούµε για την άµεση παράδοση (ηλεκτρονικών) αντιγράφων 
τους στους ∆ιευθυντές των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) προς αρχειοθέτηση. 

Τα Λύκεια και οι ∆ιευθύνσεις ∆.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 Γενικού 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 ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ-Β’ 
ετών 2012 ή 2013 και δεν πήραν µέρος στις εξετάσεις του 2014). 

Στην κατάσταση αναφέρονται για κάθε υποψήφιο αναλυτικά τα εξής στοιχεία: ο κωδικός και η 
ονοµασία της ∆ιεύθυνσης, ο κωδικός και η ονοµασία του Γενικού ή του Επαγγελµατικού Λυκείου, 
τα ονοµαστικά στοιχεία και ο κωδικός εξετάσεων του υποψηφίου, η κατεύθυνση αν πρόκειται για 
υποψήφιο ΓΕΛ και ο κύκλος της κατεύθυνσης (αν πρόκειται για 3η κατεύθυνση) ή ο τοµέας και η 
ειδικότητα (αν πρόκειται για υποψήφιο ΕΠΑΛ-Β΄), ο Γενικός Βαθµός Πρόσβασής του καθώς και οι 
βαθµοί των ειδικών µαθηµάτων και πρακτικών δοκιµασιών όπου συµµετείχε αντίστοιχα.  

Στη συνέχεια αναφέρονται τα επιστηµονικά πεδία που έχει δηλώσει, τα µόρια που 
συγκεντρώνει, τα δύο µαθήµατα και οι βαθµοί αυξηµένης βαρύτητας, καθώς και οι αντίστοιχοι 
συντελεστές για το αντίστοιχο πεδίο. 

Επιπλέον, εφόσον πρόκειται για επιτυχόντα/ούσα, αναφέρονται η σχολή επιτυχίας (µε την 
αντίστοιχη κατηγορία εισαγωγής), η σειρά επιτυχίας και ο βαθµός επιτυχίας, ο οποίος αποτελείται 
από τα µόρια, το γενικό βαθµό πρόσβασης και το άθροισµα βαθµών των δύο µαθηµάτων 
αυξηµένης βαρύτητας. Αν πρόκειται για Στρατιωτική ή Αστυνοµική σχολή, ο βαθµός επιτυχίας 
περιέχει επιπλέον τη σειρά προτίµησης της σχολής επιτυχίας και το βαθµό του πρώτου µαθήµατος 
αυξηµένης βαρύτητας.  
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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.  
 

Στην περίπτωση που η προτίµηση δεν έχει υπολογιστεί επειδή ο υποψήφιος δεν έχει κριθεί 
ικανός για τις Στρατιωτικές ή Αστυνοµικές σχολές ή σχολές Α.Ε.Ν. ή τη σχολή Πυροσβεστικής 
Ακαδηµίας ή τα ΤΕΦΑΑ, 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 στα 
µαθήµατα αυτά. 

Επισηµαίνεται ότι: 

1. ∆ελτία επιτυχίας δεν θα αποσταλούν ούτε φέτος στα Λύκεια. Έχουν ήδη αποσταλεί, όπως 
κάθε χρόνο, στις γραµµατείες των σχολών και τµηµάτων επιτυχίας και µε αυτά ολοκληρώθηκε η 
εγγραφή των εισαγοµένων – επιτυχόντων. 

2. Παρακαλούνται οι ∆ιευθύνσεις ∆.Ε να αποστείλουν ηλεκτρονικά σε όλα τα Λύκεια 
αρµοδιότητάς τους,  τις καταστάσεις επιτυχόντων-αποτυχόντων έτους 2014 προκειµένου να 
αποκτήσουν το αναλυτικό αρχείο υποψηφίων 2014. Εξυπακούεται ότι οι ∆ιευθύνσεις θα 
αποστείλουν ηλεκτρονικά σε κάθε Λύκειο το αρχείο ΜΟΝΟ του αντίστοιχου Λυκείου. 

3. Οι καταστάσεις υποψηφίων 2014 που αποστέλλουµε ηλεκτρονικά στις ∆ιευθύνσεις ∆.Ε. 
και θα αποστείλουν αντίστοιχα στα Λύκεια αρµοδιότητάς τους, δε χρειάζεται να εκτυπωθούν. Με 
βάση αυτές τις καταστάσεις, µπορούν να εκδίδονται από τα Λύκεια και τις ∆ιευθύνσεις ∆.Ε. 
βεβαιώσεις που τυχόν ζητούν οι υποψήφιοι, όπως: βεβαιώσεις συµµετοχής στις πανελλαδικές 
εξετάσεις 2014, βεβαιώσεις επιτυχίας στο ακαδηµαικό 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 καµµία βεβαίωση.  

 
 
        
                                                                                  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

                   

                                                                 ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ  ΜΠΑΡΛΑ 

                                                                                                                                           

      Εσωτ. ∆ιανοµή 
1. ∆/νση Οργάνωσης  και ∆ιεξαγ Εξετάσεων, Τµήµα Β΄ (2) 
2. ∆/νση Λειτουργ.Αναπτ.και Πληροφ.Συστηµάτων 
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