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            Θεσσαλονίκη, 21-5-2018  
                Αρ. πρωτ.: 8690 

        
     
Προς : Τους κ.κ. ∆/ντές ΓΕ.Λ.& ΕΠΑ.Λ.   
            της ∆.∆.Ε. ∆υτικής Θεσ/νίκης 
 
Κοιν: 1. ΥΠ.Π.Ε.Θ.-∆/νση Εξετάσεων και    

Πιστοποιήσεων 
            2. Περιφ/κή ∆/νση Εκπ/σης  

    Κεντρικής  Μακεδονίας 
          3. ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. της χώρας  
              (µέσω των οικείων ∆ιευθύνσεών) 
 

 

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την Υγειονοµική  Εξέταση και Πρακτική ∆οκιµασία των υποψηφίων για  
εισαγωγή  στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδηµαϊκού έτους 2018-2019 και πρόγραµµα εξετάσεων» 

 
Η Υγειονοµική Εξέταση και η Πρακτική ∆οκιµασία των υποψηφίων για  εισαγωγή στα  Τ.Ε.Φ.Α.Α.,  

ακαδηµαϊκού έτους 2018-2019,  θα διεξαχθούν από την Τρίτη 19-06-2018  µέχρι και την Παρασκευή  
29-06-2018. 
Η Επιτροπή Υγειονοµικής Εξέτασης και Πρακτικής ∆οκιµασίας µε έδρα τη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆υτικής Θεσσαλονίκης θα δέχεται τους υποψηφίους από την Τρίτη  19-06-2018  µέχρι 
 και την  Παρασκευή  29-06-2018, (εκτός του Σαββατοκύριακου), στο ∆ηµοτικό Στάδιο Αµπελοκήπων  
(28ης Οκτωβρίου 157) από τις 7.00  µέχρι τις 11.00. 
 

  Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην επιτροπή πρέπει να έχουν µαζί τους τα εξής δικαιολογητικά: 
 

1. Ακτινογραφία θώρακα, πάνω στην οποία θα υπάρχει φωτογραφία του υποψηφίου, µε σφραγίδα  
    και υπογραφή του ιατρού, συνοδευόµενη απαραίτητα µε γνωµάτευση.  
 
2. Καρδιογράφηµα, συνοδευόµενο µε γνωµάτευση του ιατρού. 
 
3. Βεβαίωση οπτικής οξύτητας και αντίληψης χρωµάτων από οφθαλµίατρο. 
 
4. ∆ελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατήριο. 
 

     5. ∆ελτίο εξεταζόµενου από το Λύκειό τους ή «Βεβαίωση Πρόσβασης» (µε κωδικό αριθµό υποψηφίου). 
 
     6. ∆ύο (2) µικρές φωτογραφίες. 
 

Οι Ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσής τους και µπορούν να 
εκδοθούν από νοσηλευτικό ίδρυµα του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. ή ιατρό του δηµοσίου ή από ιδιώτη ιατρό. 
Στις ιατρικές εξετάσεις πρέπει να αναγράφεται η ηµεροµηνία εξέτασης και το ονοµατεπώνυµο του 
υποψηφίου.  
 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 
 

Οι υποψήφιοι θα προσέρχονται στο ∆ηµοτικό  Στάδιο Αµπελοκήπων στη Γραµµατεία της Επιτροπής 
µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα δηλώνουν την προτίµηση των τριών εκ των τεσσάρων  
αγωνισµάτων και στη συνέχεια θα ακολουθούν τη διαδικασία της υγειονοµικής εξέτασης και της 
 πρακτικής δοκιµασίας. 

 
 
 



 
 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η 
Με απόφαση της Επιτροπής Υγειονοµικής Εξέτασης και Πρακτικής ∆οκιµασίας 

  της ∆. ∆.Ε. ∆υτικής  Θεσ/νίκης και για το αδιάβλητο των εξετάσεων, οι υποψήφιοι  

  που εισέρχονται στο χώρο των εξετάσεων,δεν επιτρέπεται να φορούν ενδυµασία 

που διαφηµίζει ιδιωτικές σχολές προετοιµασίας υποψηφίων. 
 
 

 ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΓΟΡΙΩΝ: Σφαιροβολία(βάρος σφαίρας 6κ.) - Άλµα εις µήκος - ∆ρόµος 400µ.- Κολύµβηση   
(50µ. ελεύθερο). 

 
   ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ: Σφαιροβολία(βάρος σφαίρας 4κ.) - Άλµα εις µήκος - ∆ρόµος 200µ.- Κολύµβηση  

(50µ. ελεύθερο). 
 

 
Οι υποψήφιοι που θα δηλώσουν να εξετασθούν στα τρία αγωνίσµατα του Στίβου (σφαιροβολία-άλµα  
εις µήκος-δρόµους), µπορούν να τα ολοκληρώσουν σε µία (1) ηµέρα ή σε δύο (2) ηµέρες. 

 
Οι υποψήφιοι που θα δηλώσουν να εξετασθούν στα δύο εκ των τριών(3) αγωνισµάτων του Στίβου 
(σφαιροβολία-άλµα εις µήκος-δρόµους) και στο αγώνισµα της Κολύµβησης θα τα ολοκληρώσουν  
σε δύο ( 2) ηµέρες. 

 
 

      Για την οµαλή διεξαγωγή της υγειονοµικής εξέτασης και πρακτικής δοκιµασίας των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.    
έχει καταρτιστεί ο ακόλουθος αλφαβητικός πίνακας σύµφωνα µε τον οποίο προσέρχονται οι υποψήφιοι. 

 
 

 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
(ΑΓΟΡΙΩΝ - ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ) 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ 
                  από - έως 

ΤΡΙΤΗ                     19 - 6 - 2018 Α - Β - Γ 

ΤΕΤΑΡΤΗ               20 - 6 - 2018 ∆ - Ε - Ζ - Η - Θ 

ΠΕΜΠΤΗ                21 - 6 - 2018 Ι - Κ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ         22 - 6 - 2018 Λ - Μ 

∆ΕΥΤΕΡΑ              25 - 6 - 2018 Ν - Ξ - Ο - Π  

ΤΡΙΤΗ                     26 - 6 - 2018 Ρ - Σ 

ΤΕΤΑΡΤΗ               27 - 6 - 2018  Τ - Υ 

ΠΕΜΠΤΗ                28 - 6 - 2018 Φ - Χ - Ψ - Ω 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ         29 - 6 - 2018 
∆ΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 

ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Φ-Χ-Ψ-Ω 

 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

     Οι εξετάσεις του αγωνίσµατος της Κολύµβησης θα διεξαχθούν σε δύο (2) ηµέρες, στο Κολυµβητήριο 
Συκεών  (Λεχόβου 7, Συκιές) από τις 8:30 µέχρι τις 12:00, αλφαβητικά ως ακολούθως: 
 

Α  -  Μ  :  ΠΕΜΠΤΗ   21-6-2018    
Ν  -  Ω  :  ΤΕΤΑΡΤΗ  27-6-2018 
 
 
 
 



 
 
 
Οι υποψήφιοι που θα εξεταστούν πρώτα στο αγώνισµα της Κολύµβησης, θα πρέπει να 

προσέλθουν στο Στάδιο Αµπελοκήπων µε όλα τα δικαιολογητικά, να περάσουν Υγειονοµική 

Επιτροπή και στη συνέχεια να µεταβούν στο Κολυµβητήριο των Συκεών. 
Την επόµενη ηµέρα θα προσέλθουν στο Στάδιο Αµπελοκήπων  για να εξετασθούν 
στα δύο (2) αγωνίσµατα του Στίβου που έχουν δηλώσει.     

 
 
                                            ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 
                                               

• Υποψήφιοι που δεν δήλωσαν συµµετοχή στις πρακτικές δοκιµασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. από 
τις 16/3/2018 έως 30/3/2018 στην αίτηση-δήλωση που κατέθεσαν στο Λύκειό τους, δεν 
µπορούν να συµµετάσχουν σε αυτές τις εξετάσεις, διότι η αίτηση-δήλωση ήταν δεσµευτική. 
 

• Όσοι υποψήφιοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. µε τη διαδικασία του 10% των 
θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής µε βάση τη 
βαθµολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα και στις 
πρακτικές δοκιµασίες. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν  δικαίωµα να εξεταστούν ξανά στις  
πρακτικές δοκιµασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.. 
 

• Οι υποψήφιοι  έχουν το δικαίωµα να προσέλθουν σε οποιαδήποτε Επιτροπή Υγειονοµικής     
Εξέτασης και Πρακτικής ∆οκιµασίας. 

 

• ∆ιευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι µπορούν  να προσέλθουν  σε µία (1) µόνο επιτροπή. 
 

• Σε περίπτωση που η ηµεροµηνία εξέτασης της πρακτικής δοκιµασίας συµπίπτει µε την 
ηµεροµηνία εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα(ΕΠΑ.Λ. ή ειδικό µάθηµα) ή 
υπάρχει κάποιο άλλο σοβαρό κώλυµα προσέλευσης(π.χ. λόγοι υγείας) κατά την οριζόµενη 
ηµεροµηνία της πρακτικής δοκιµασίας, θα πρέπει οι υποψήφιοι να προσέλθουν µια από  

       τις επόµενες ηµέρες, ανάλογα την περίπτωση, προσκοµίζοντας ανάλογη βεβαίωση. 
 

 
      Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, µπορείτε  να απευθύνεστε στο Γραφείο Φυσικής     

Αγωγής  της ∆/νσης  ∆/θµιας Εκπ/σης  ∆υτικής Θεσ/νίκης στο τηλέφωνο 2310 587292 (ή στα 

τηλέφωνα: 6945260694 - 6976229265 - 6937314539 - 6947842207  µόνο ώρες Γραφείου). 

 
 Παρακαλούνται θερµά οι ∆ιευθυντές/∆ιευθύντριες καθώς και  οι Καθηγητές ΦυσικήςΑγωγής, 
 µε δική τους ευθύνη, να διανείµουν το παρόν έγγραφο σε όλους  τους µαθητές και τις µαθήτριες  
 που έχουν κάνει αίτηση-δήλωση για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., να το αναρτήσουν στον πίνακα ανακοινώσεων 
 ή ακόµη να τους ενηµερώσουν και τηλεφωνικά.  

 
 
 
           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                   Ο ∆/ντής ∆.∆.Ε. ∆υτ. Θεσ/νίκης 
   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                                                                             
                 Α΄ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
                                                                                
 
 
                                                                                              Παύλος Ματζιάρης 
          ΣΤΡΟΥΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ                          ΠΕ81 Πολ. Μηχανικών Αρχιτεκτόνων   


