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ΠΡΟΣ: 1) Όλα τα Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ(για ΟΜΑΔΑ Β΄)
2) Δ/νσεις Δ.Ε. (μέσω ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)
ΚΟΙΝ: κκ Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης

Θ Ε Μ Α : Ηλεκτρονική αποστολή καταστάσεων υποψηφίων 2013.
Σας ενημερώνουμε ότι οι αναλυτικές ηλεκτρονικές καταστάσεις επιτυχόντωναποτυχόντων υποψηφίων αποφοίτων Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) ακαδημαϊκού
έτους 2013-2014 βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://polyt2011.exams.minedu.gov.gr/ ,
η οποία θα είναι ενεργή μέχρι και τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013 (για τον χαρακτηρισμό των
πολυτέκνων του 2011).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
Σχολικές
Μονάδες
θα
εισέλθουν
στο
πληροφοριακό
σύστημα
http://polyt2011.exams.minedu.gov.gr/ με την χρήση των κωδικών ασφαλείας που είχαν
χρησιμοποιήσει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, προκειμένου να «κατεβάσουν» και να
αποθηκεύσουν στον τοπικό υπολογιστή τους τα αρχεία με τις αναλυτικές καταστάσεις των
επιτυχόντων-αποτυχόντων υποψηφίων του Λυκείου τους. Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν
απολέσει το κωδικό αυτό, παρακαλούνται να στείλουν mail στη διεύθυνση solonhelpdesk@minedu.gov.gr. Μετά την αποθήκευση στον τοπικό υπολογιστή, όλα τα Λύκεια της
Διεύθυνσης Δ.Ε. θα αποστείλουν ηλεκτρονικά στην οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. το αρχείο του Λυκείου
τους.
Οι καταστάσεις επιτυχόντων-αποτυχόντων υποψηφίων αποφοίτων Γενικού Λυκείου είναι δύο
ειδών: μία αλφαβητική κατάσταση με τους υποψηφίους για το 90% των θέσεων και μία αλφαβητική
κατάσταση για το 10% των θέσεων (συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΓΕΛ ή
ΕΠΑΛ-Β’ ετών 2011 ή 2012 και δεν πήραν μέρος στις εξετάσεις του 2013).
Στην κατάσταση αναφέρονται για κάθε υποψήφιο αναλυτικά τα εξής στοιχεία: ο κωδικός και η
ονομασία της Διεύθυνσης, 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 (1 η θεωρητική, 2 η θετική και 3 η τεχνολογική) και ο κύκλος της κατεύθυνσης αν
πρόκειται για 3η κατεύθυνση (1 για κύκλο τεχνολογίας και παραγωγής – 2 για κύκλο πληροφορικής
και υπηρεσιών) ή η ειδικότητα (αν πρόκειται για υποψήφιο ΕΠΑΛ βλέπε συνημμένο πίνακα), ο
Γενικός Βαθμός Πρόσβασής του καθώς και οι βαθμοί των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών
δοκιμασιών.
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Στη συνέχεια αναφέρονται το επιστημονικό πεδίο που δηλώνεται πρώτο, τα μόρια που
συγκεντρώνει γι΄αυτό, οι βαθμοί των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας ή των μαθημάτων που
τα αντικαθιστούν, οι αντίστοιχοι συντελεστές, το επιστημονικό πεδίο που δηλώνεται δεύτερο, τα
μόρια που συγκεντρώνει γι΄αυτό, οι βαθμοί των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας ή αυτών που τα
αντικαθιστούν και οι αντίστοιχοι συντελεστές για το συγκεκριμένο πεδίο.
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,
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 (η οποία προκύπτει ως διαφορά από το 999) και το βαθμό του
πρώτου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας.
Τέλος, αναγράφονται αναλυτικά όλες οι προτιμήσεις του υποψηφίου και το 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, τότε στη στήλη «Ένδειξη» δίπλα από τη σχολή υπάρχει αστερίσκος «*». Για τις σχολές
ή τμήματα που απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα και ο υποψήφιος δεν έχει λάβει βαθμό
μεγαλύτερο ή ίσο του 10 στο μάθημα αυτό, τότε δίπλα από τη σχολή υπάρχει η ένδειξη «Ε» και 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 τα Λύκεια να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Δ.Ε. που
υπάγονται, τις καταστάσεις επιτυχόντων-αποτυχόντων έτους 2013 προκειμένου να αποκτήσουν
και οι αντίστοιχες Διευθύνσεις Δ.Ε. το αναλυτικό αρχείο υποψηφίων 2013 από όλα τα Λύκεια
αρμοδιότητάς τους.
3. Οι καταστάσεις υποψηφίων 2013 που θα «κατεβάσουν» τα Λύκεια ηλεκτρονικά και θα
αποστείλουν και στις Διευθύνσεις Δ.Ε. δε χρειάζεται να εκτυπωθούν. Με βάση αυτές τις
καταστάσεις, μπορούν να εκδίδονται από τα Λύκεια και τις Διευθύνσεις Δ.Ε. βεβαιώσεις που τυχόν
ζητούν οι υποψήφιοι, όπως: βεβαιώσεις συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις 2013,
βεβαιώσεις επιτυχίας στο ακαδημαικό έτος 2013-2014, βεβαιώσεις για τα μόρια ή τη βαθμολογία
κλπ. και για οποιαδήποτε άλλη χρήση, πλην της εγγραφής τους, για την οποία δεν χρειάζεται
καμμία βεβαίωση.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Πίνακας με κωδικούς και ονομασίες
Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Εσωτ. Διανομή
1. Δ/νση Οργάνωσης και Διεξαγ Εξετάσεων, Τμήμα Β΄ (2)
2. Δ/νση Λειτουργ.Αναπτ.και Πληροφ.Συστημάτων
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μηχανολογικών

Εγκαταστάσεων

και

111

1ο

ΜΑΘΗΜΑ 2ο

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στοιχεία Μηχανών

Στοιχεία

Κατασκευών
Ψυκτικών

ΜΑΘΗΜΑ
Σχεδιασμού

Κεντρικών Θερμάνσεων
Εγκαταστάσεων

και

112

Εγκαταστάσεις Ψύξης

Κλιματισμού

Εγκαταστάσεις
Κλιματισμού

Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

121

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές

Ηλεκτρονικών

131

Ηλεκτρονικές

Συστήματα

Επικοινωνίες

Ηλεκτρονικών

Ηλεκτρονικές

Συστήματα

Επικοινωνίες

Ηλεκτρονικών

Υπολογιστικών

Συστημάτων και Δικτύων
Ηλεκτρονικών

Συστημάτων

132

Επικοινωνιών
Σχεδιαστών Δομικών Έργων

141

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Οικοδομική

Μηχανικών

151

Στοιχεία Μηχανών

Μηχανές

και

Ηλεκτρολογικών

Συστημάτων Αυτοκινήτου

Ψηφιακών
Ψηφιακών

Εσωτερικής

Καύσης ΙΙ

Γραφικών Τεχνών

161

Γραφιστικές

Τεχνολογία Εκτυπώσεων

Εφαρμογές
Υποστήριξη Συστημάτων, Εφαρμογών

211

και Δικτύων H/Y

Δομημένος

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

Προγραμματισμός

Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών

221

Υπηρεσιών

Αρχές

Οικονομικής Αρχές

Θεωρίας ΙΙ

Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων

222

Αρχές

231

Οικονομικής Αρχές

Αγωγή

Ιατρικών

και

Βιολογικών

232

Εργαστηρίων
Βοηθών Νοσηλευτών

233

Οργάνωσης

και

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Προσχολικής Στοιχεία

Ηλικίας
Βοηθών

και

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Θεωρίας ΙΙ
Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Οργάνωσης

Ανατομίας

–

Φυσιολογίας ΙΙ

Στοιχεία

Αιματολογίας Στοιχεία

Ανατομίας

– Αιμοδοσίας

Φυσιολογίας ΙΙ

Στοιχεία Παθολογίας

Στοιχεία

Ανατομίας

–
–

Φυσιολογίας ΙΙ
Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων
Έργα Τοπίου, και Περιβάλλοντος

241
242

Αρχές

Επεξεργασίας Υγιεινή

και

Τροφίμων

Τροφίμων

Διαμόρφωση Τοπίου

Ανθοκηπευτικές

Ασφάλεια

καλλιέργειες
Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας

243

Φυτική Παραγωγή

Σύγχρονες

Γεωργικές

Επιχειρήσεις
Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

311

Ναυσιπλοΐα ΙΙ

Μεταφορά Φορτίων

Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού

321

Μηχανές Πλοίου Ι

Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ

