
 

 
          

   
ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ και πρόγραμμα υγειονομικισ εξζταςθσ και πρακτικισ δοκιμαςίασ των 
υποψθφίων για ειςαγωγι ςτα Σ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2020-2021» 

 
   Θ υγειονομικι εξζταςθ και θ πρακτικι δοκιμαςία των υποψθφίων για ειςαγωγι ςτα Τ.Ε.Φ.Α.Α.,    

ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2020-2021, κα διεξαχκοφν από τθ Δευτζρα 29 Ιουνίου 2020  ζωσ και τθν 
Παραςκευι 10 Ιουλίου2020 (εκτόσ  αββατοκφριακου). 

 
  Θ Επιτροπι υγειονομικισ εξζταςθσ και πρακτικισ δοκιμαςίασ με ζδρα τθ Δ/νςθ Δ/κμιασ  Εκπ/ςθσ 
Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ κα δζχεται τουσ υποψθφίουσ ςτο Δθμοτικό τάδιο Αμπελοκιπων (28θσ 
Οκτωβρίου 157) από τισ 7.00 ζωσ τισ 11.00, ςφμφωνα με το αρχικό γράμμα του επωνφμου των 
υποψθφίων και το πρόγραμμα τθσ Επιτροπισ. 
     Οι υποψιφιοι κα προςζρχονται με όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτθ Γραμματεία τθσ 
Επιτροπισ  που λειτουργεί ςτο Δθμοτικό  Στάδιο Αμπελοκιπων, κα δθλϊνουν τθν προτίμθςθ των 
τριϊν εκ των τεςςάρων αγωνιςμάτων και ςτθ ςυνζχεια κα ακολουκοφν τθ διαδικαςία τθσ 
υγειονομικισ εξζταςθσ και τθσ πρακτικισ δοκιμαςίασ. Η υγειονομικι εξζταςθ και πρακτικι 
δοκιμαςία των υποψθφίων ςτα αγωνίςματα του τίβου κα διεξαχκοφν ςτο Δθμοτικό τάδιο 
Αμπελοκιπων. Η πρακτικι δοκιμαςία του αγωνίςματοσ τθσ Κολφμβθςθσ κα διεξαχκεί ςτο 
Κολυμβθτιριο  υκεϊν  (Λεχόβου 7, υκιζσ) από τισ 8:30 μζχρι τισ 12:00, τισ θμερομθνίεσ που 
αναφζρονται ςτο πρόγραμμα. 
 Οι υποψιφιοι που κα επιλζξουν να εξεταςτοφν ςτθν Κολφμβθςθ ωσ πρϊτο (1ο)  αγϊνιςμα κα 
πρζπει να προςζλκουν ςτο τάδιο Αμπελοκιπων με όλα τα δικαιολογθτικά, να περάςουν 
Τγειονομικι Επιτροπι και ςτθ ςυνζχεια να μεταβοφν ςτο Κολυμβθτιριο των υκεϊν. Σθν επόμενθ 
θμζρα κα προςζλκουν ςτο τάδιο Αμπελοκιπων για να εξεταςκοφν ςτα δφο (2) αγωνίςματα του 
τίβου που ζχουν δθλϊςει.  

 

                                 
                  ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

      ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
    
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ Δ/ΝΣΘ Ρ/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ      

ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

    Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΤΣΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ 
      ΣΜΗΜΑ Εϋ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ                  
 
Ταχ.Δ/νςθ    : Κολοκοτρϊνθ 22, Σταυροφπολθ 
Τ.Κ.             : 564 30 - Θεςςαλονίκθ 
Ρλθροφορίεσ: Τςαοφςθ Ελιςάβετ 
                        ζντηου Καςςιανι 
                        Τανταλίδθσ Δθμιτριοσ 
Τθλζφωνο     : (2310) 587-292 
Fax             : (2310) 649-717 
e-mail           : grfa@dide-v.thess.sch.gr 
Ιςτοχϊροσ    : omadafadthes.blogspot.gr 

 
 
 
 
 

 
  Θεςςαλονίκθ, 5-6-2020 

    Αρ. πρωτ.: 16550 
 
Προσ : ΓΕ.Λ.& ΕΡΑ.Λ. τθσ Δ.Δ.Ε.  
               Δυτικισ Θες/νίκθσ         
          
 

Κοιν: 1. Υ.ΡΑΙ.Θ.-Δ/νςθ Εξετάςεων    
              και Ριςτοποιιςεων 

                           2. Ρεριφ/κι  Δ/νςθ  Εκπ/ςθσ  
            Κεντρικισ  Μακεδονίασ 
        3. ΓΕ.Λ. και ΕΡΑ.Λ. τθσ χϊρασ  
            (μζςω των οικείων Διευκφνςεων) 

       4. Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου  
           Φυςικισ Αγωγισ Κεντρικισ 

Μακεδονίασ (μζςω των Δ.Δ.Ε.) 
       5. Επόπτεσ Επιτροπϊν Υγειονομικισ 

Εξζταςθσ και Ρρακτικισ Δοκιμαςίασ 
υποψθφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. με 
ζδρα τθ Δ/νςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ 
Δυτικισ Θες/νίκθσ 
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      Οι υποψιφιοι κατά τθν προςζλευςι τουσ ςτθν Επιτροπι πρζπει να ζχουν μαηί τουσ τα εξισ 
δικαιολογθτικά: 

 
1. Δφο (2) μικρζσ φωτογραφίεσ. 
2. Δελτίο εξεταηόμενου από το Λφκειό τουσ, όπου αναγράφεται ο κωδικόσ αρικμόσ του 

υποψθφίου. 
3.  Δελτίο αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι Διαβατιριο ι άλλο, αποδεικτικό τθσ ταυτότθτασ, ζγγραφο. 
4.  Ακτινογραφία κϊρακα, πάνω ςτθν οποία κα υπάρχει φωτογραφία του υποψθφίου με ςφραγίδα 

και υπογραφι του ιατροφ και με τθ ςχετικι  γνωμάτευςθ.  
5.  Καρδιογράφθμα, με ςχετικι γνωμάτευςθ του ιατροφ. 
6.  Βεβαίωςθ οπτικισ οξφτθτασ και αντίλθψθσ χρωμάτων από οφκαλμίατρο. 
     Οι παραπάνω Ιατρικζσ εξετάςεισ μποροφν να εκδοκοφν από νοςθλευτικό ίδρυμα του δθμοςίου ι 
Ν.Ρ.Δ.Δ. ι ιατρό του δθμοςίου ι και από ιδιϊτθ γιατρό και ιςχφουν για ζξι (6) μινεσ από τθν 
θμερομθνία ζκδοςισ τουσ.    
7.  Ιατρικι Βεβαίωςθ με ςφραγίδα και υπογραφι του ιατροφ, ο οποίοσ ζχει πραγματοποιιςει 
τθν κλινικι εξζταςθ του υποψθφίου για COVID-19, ςφμφωνα με τισ Οδθγίεσ τθσ Τγειονομικισ 
Επιςτθμονικισ Επιτροπισ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ για τθν αςφάλεια των 
ςυμμετεχόντων και των εξεταηομζνων.  
Θ Ιατρικι Βεβαίωςθ για COVID-19 μπορεί να ζχει εκδοκεί από ιατρό με ειδικότθτα γενικοφ ιατροφ, 
παιδιάτρου, πακολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου και λοιπϊν ςυναφϊν πακολογικϊν 
ειδικοτιτων. Το ςυγκεκριμζνο ζντυπο είναι διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Ακλθτιςμοφ, ςτο ειδικό πεδίο ενθμζρωςθσ «Ακλθτιςμόσ & COVID 19» και ςτθν ενότθτα 
«Υποψιφιοι πανελλαδικϊν εξετάςεων για ειςαγωγι ςτα ΤΕΦΑΑ, τισ ςτρατιωτικζσ ςχολζσ κ.α.»  
https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports 
 
                                                             ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ 
 
ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ ΑΓΟΡΙΩΝ: φαιροβολία (βάροσ ςφαίρασ 6κ.) - Άλμα εισ μικοσ - Δρόμοσ 400μ.- 

Κολφμβθςθ (50μ. ελεφκερο). 
 

     ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ ΚΟΡΙΣΙΩΝ: φαιροβολία (βάροσ ςφαίρασ 4κ.) - Άλμα εισ μικοσ - Δρόμοσ 200μ.- 
Κολφμβθςθ (50μ. ελεφκερο). 

 
Οι Ρρακτικζσ Δοκιμαςίεσ κα διεξαχκοφν όπωσ ορίηουν οι Διεκνείσ Κανονιςμοί των ακλθμάτων. 

 
                                                              ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ ζχουν μόνο οι υποψιφιοι που ςυμμετζχουν 
ςτισ Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ 2020 και διλωςαν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ 
για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., όταν υπζβαλαν ςτο Λφκειό τουσ διλωςθ-αίτθςθ  και υπάρχουν τα ατομικά 
τουσ ςτοιχεία ςτθ βάςθ δεδομζνων του ΕΡΑΦΟΥ. 

 Πςοι υποψιφιοι διεκδικοφν τθν ειςαγωγι τουσ ςτα Τ.Ε.Φ.Α.Α. με τθ διαδικαςία του 10% των 
κζςεων ειςακτζων χωρίσ νζα εξζταςθ, ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ με βάςθ τθ 
βακμολογία τθσ τελευταίασ εξζταςισ τουσ ςτα πανελλαδικϊσ εξεταηόμενα μακιματα και ςτισ 
πρακτικζσ δοκιμαςίεσ. Οι υποψιφιοι αυτοί δεν ζχουν δικαίωμα να εξεταςτοφν ξανά ςτισ 
πρακτικζσ δοκιμαςίεσ για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.. 

 Οι υποψιφιοι ζχουν το δικαίωμα να προςζλκουν ςε οποιαδιποτε Επιτροπι Υγειονομικισ 
Εξζταςθσ και Ρρακτικισ Δοκιμαςίασ. 

 Διευκρινίηεται ότι οι υποψιφιοι μποροφν να προςζλκουν ςε μία (1) μόνο επιτροπι. 

 Σε περίπτωςθ που θ θμερομθνία εξζταςθσ τθσ πρακτικισ δοκιμαςίασ ςυμπίπτει με τθν 
θμερομθνία εξζταςθσ ςτα πανελλαδικϊσ εξεταηόμενα μακιματα (ΕΡΑ.Λ. ι ειδικό μάκθμα), ι 
υπάρχει κάποιο άλλο ςοβαρό κϊλυμα προςζλευςθσ (π.χ. λόγοι υγείασ) κατά τθν οριηόμενθ 
θμερομθνία τθσ πρακτικισ δοκιμαςίασ, κα πρζπει οι υποψιφιοι να προςζλκουν μια από τισ      
επόμενεσ θμζρεσ, ανάλογα τθν περίπτωςθ, προςκομίηοντασ ςχετικι βεβαίωςθ. 

https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports


 
 
 

 Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςτο χϊρο εξζταςθσ και ςτισ κερκίδεσ ςτα άτομα που δεν ςυμμετζχουν 
ςτθν Επιτροπι και δεν είναι υποψιφιοι. 

 Οι υποψιφιοι ζχουν υποχρζωςθ κόςμιασ ςυμπεριφοράσ και τιρθςθσ των ςυςτάςεων των 
μελϊν τθσ Επιτροπισ. 
 

     Για τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ υγειονομικισ εξζταςθσ και πρακτικισ δοκιμαςίασ των υποψθφίων 
για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ζχει καταρτιςτεί ο ακόλουκοσ αλφαβθτικόσ πίνακασ ςφμφωνα με τον οποίο κα 
προςζλκουν  οι υποψιφιοι. Επιςθμαίνεται ότι λόγω των ςυνκθκϊν που ιςχφουν φζτοσ εξαιτίασ του 
Covid-19, κα τθρθκεί αυςτθρά το πρόγραμμα. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΣΑH ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΙΑ 
ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΑ Σ.Ε.Φ.Α.Α. ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2020-2021 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΩΝΤΜΟ                                                        

(ΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ) 

ΔΕΥΤΕΑ                  
29/6/2020 

Α - Β - Γ   Σφαίρα-Μικοσ-Δρόμοι 
(Δθμοτικό Στάδιο Αμπελοκιπων) 

ΤΙΤΘ                         
30/6/2020 

Δ - Ε - Η - Θ   Σφαίρα-Μικοσ-Δρόμοι 
(Δθμοτικό Στάδιο Αμπελοκιπων) 

ΤΕΤΑΤΘ                       
1/7/2020 

Θ - Ι - Κ   Σφαίρα-Μικοσ-Δρόμοι 
(Δθμοτικό Στάδιο Αμπελοκιπων) 

ΚΑΙ από Α  ζωσ  Η   ΚΟΛΤΜΒΗΗ 
     (Κολυμβθτιριο Συκεϊν) 

ΡΕΜΡΤΘ                          
2/7/2020 

Λ - Μ - Ν   Σφαίρα-Μικοσ-Δρόμοι 
(Δθμοτικό Στάδιο Αμπελοκιπων) 

ΡΑΑΣΚΕΥΘ                 
3/7/2020 

Ξ - Ο - Ρ   Σφαίρα-Μικοσ-Δρόμοι 
(Δθμοτικό Στάδιο Αμπελοκιπων) 

ΔΕΥΤΕΑ                         
6/7/2020 

 - Σ   Σφαίρα-Μικοσ-Δρόμοι 
(Δθμοτικό Στάδιο Αμπελοκιπων)  

            ΚΑΙ  από Θ  ζωσ  Π   ΚΟΛΤΜΒΗΗ 
                 (Κολυμβθτιριο Συκεϊν) 

 

ΤΙΤΘ                             
7/7/2020 

Τ - Υ    Σφαίρα-Μικοσ-Δρόμοι 
(Δθμοτικό Στάδιο Αμπελοκιπων) 

ΤΕΤΑΤΘ                       
8/7/2020 

Φ - Χ  Σφαίρα-Μικοσ-Δρόμοι 
(Δθμοτικό Στάδιο Αμπελοκιπων) 

ΡΕΜΡΤΘ                       
9/7/2020 

Ψ - Ω   Σφαίρα-Μικοσ-Δρόμοι 
(Δθμοτικό Στάδιο Αμπελοκιπων) 

ΚΑΙ  από Ρ ζωσ Ω  ΚΟΛΤΜΒΗΗ 
     (Κολυμβθτιριο Συκεϊν) 

ΡΑΑΣΚΕΥΘ             
10/7/2020 

ΔΕΥΤΕΘ ΘΜΕΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ (Σφαίρα-Μικοσ-
Δρόμοι) ΤΩΝ ΓΑΜΜΑΤΩΝ Ψ-Ω  

ΚΑΙ ΕΚΚΕΜΟΤΘΤΕΣ     



 
 
 

 
       Για οποιαδιποτε πλθροφορία ι διευκρίνιςθ, μπορείτε  να απευκφνεςτε ςτο Γραφείο Φυςικισ 

Αγωγισ τθσ Δ/νςθσ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Δυτικισ Θες/νίκθσ ςτο τθλζφωνο 2310 587292 (ι ςτα 
τθλζφωνα: 6947996702 - 6945260694 - 6947842207  μόνο ϊρεσ Γραφείου). 

 
   Ραρακαλοφμε να αναρτθκεί  το παρόν ζγγραφο ςτον πίνακα ανακοινϊςεων κακϊσ και ςτθν 

ιςτοςελίδα των ΓΕ.Λ. & ΕΡΑ.Λ., με ευκφνθ των Διευκυντϊν/ντριϊν, προκειμζνου να ενθμερωκοφν οι 
ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.. 

  
 

                        
          
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

                    ΑΚΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΑΦΟ 
Θ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 

            Εϋ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

 
                  ΕΛΕΝΘ ΕΛΒΑΝΙΔΟΥ 

Ο Δ/ντισ Δ.Δ.Ε. Δυτικισ Θες/νίκθσ 
  

 
 
              Παφλοσ Α. Ματηιάρθσ 
 ΠΕ81  Πολιτ. Μθχανικϊν-Αρχιτεκτόνων 
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