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Προς : ΥΠΑΙΘΔ/νση Εξετάσεων
και Πιστοποιήσεων
Τμήμα Α΄ & Β΄
Κοιν.: 1. Δ.Δ.Ε. της χώρας
2. ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. της χώρας
(μέσω των οικείων Δ/νσεων)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων των
Επαναληπτικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και της ειδικής κατηγορίας «Ελλήνων του εξωτερικού
και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό», για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.,
έτους 2020.
Η Υγειονομική Εξέταση και η Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων των Επαναληπτικών εξετάσεων ΓΕΛ
και ΕΠΑΛ και της ειδικής κατηγορίας «Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που
υπηρετούν στο εξωτερικό», για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 14-9-2020
μέχρι και τη Δευτέρα 21-9-2020, (εκτός του Σαββατοκύριακου).

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην Επιτροπή πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής
δικαιολογητικά:
1.
2.
3.
4.

Δύο (2) μικρές φωτογραφίες πρόσφατες και όμοιες μεταξύ τους.
Δελτίο εξεταζόμενου, όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου.
Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο, αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.
Ακτινογραφία θώρακα, πάνω στην οποία θα υπάρχει φωτογραφία του υποψηφίου με
σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού και με τη σχετική γνωμάτευση.
5. Καρδιογράφημα, με σχετική γνωμάτευση του ιατρού.
6. Βεβαίωση οπτικής οξύτητας και αντίληψης χρωμάτων από οφθαλμίατρο.
Οι παραπάνω Ιατρικές εξετάσεις μπορούν να εκδοθούν από νοσηλευτικό ίδρυμα του δημοσίου ή
Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό και ισχύουν για έξι (6) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσής τους.
7. Ιατρική Βεβαίωση για COVID-19, με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού, ο οποίος έχει
πραγματοποιήσει την κλινική εξέταση του υποψηφίου σύμφωνα με τις Οδηγίες της
Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την ασφάλεια
των συμμετεχόντων και των εξεταζομένων.
Η Ιατρική Βεβαίωση για COVID-19 μπορεί να έχει εκδοθεί από ιατρό με ειδικότητα γενικού ιατρού,
παιδιάτρου, παθολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου και λοιπών συναφών παθολογικών
ειδικοτήτων. Το συγκεκριμένο έντυπο επισυνάπτεται κι είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στο ειδικό πεδίο ενημέρωσης «Αθλητισμός & COVID 19» στην
ενότητα «Υποψήφιοι πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, τις στρατιωτικές σχολές
κ.α.» https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports

Οι τόποι διεξαγωγής των εξετάσεων, με έδρα τη Δ/νση Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής
Θεσσαλονίκης, είναι:

Α) Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων (28ης Οκτωβρίου 157) (ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ)
Κατάθεση δικαιολογητικών, υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων στα
αγωνίσματα του Στίβου (Σφαιροβολία-Άλμα εις μήκος- Δρόμοι 200μ. και 400μ.) τις παρακάτω
ημερομηνίες:
Δευτέρα

14-09-2020

Τρίτη

15-09-2020

Τετάρτη

16-09-2020

Πέμπτη

17-09-2020

Παρασκευή

18-09-2020

Δευτέρα

21-09-2020

Β) Εθνικό Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης (Προέκταση Αγ. Δημητρίου) (ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ)
Πρακτική δοκιμασία του αγωνίσματος της Κολύμβησης μόνο την Πέμπτη 17-9-2020 από τις
9.00 μέχρι τις 12:00.
Οι υποψήφιοι θα προσέρχονται στο Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων από τις 8.00 μέχρι τις
11.00, στη Γραμματεία της Επιτροπής μία από τις προβλεπόμενες ημερομηνίες, 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.
Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι θα ολοκληρώνουν την πρακτική δοκιμασία σε δύο ημέρες
δηλαδή στα δύο (2) πρώτα αγωνίσματα ο υποψήφιος πρέπει να εξετάζεται την ίδια ημέρα,
στο δε άλλο αγώνισμα που θα επιλέξει την επομένη ή άλλη ημέρα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν να εξεταστούν ως πρώτο αγώνισμα στην
Κολύμβηση, θα πρέπει προηγουμένως να προσέλθουν στο Στάδιο Αμπελοκήπων με όλα τα
δικαιολογητικά, να περάσουν Υγειονομική Επιτροπή και στη συνέχεια να μεταβούν στο Εθνικό
Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης, έχοντας μαγιό και σκούφο κολυμβητηρίου που θα καλύπτει όλο το
τριχωτό της κεφαλής.
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΓΟΡΙΩΝ
Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6κ.)
Άλμα εις μήκος
Δρόμος 400μ.
Κολύμβηση (50μ. ελεύθερο)

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4κ.)
Άλμα εις μήκος
Δρόμος 200μ
Κολύμβηση (50μ. ελεύθερο).

Οι πρακτικές δοκιμασίες θα γίνουν όπως ορίζουν οι Διεθνείς κανονισμοί των αθλημάτων.
Προτείνεται οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στο χώρο της πρακτικής δοκιμασίας να
έχουν μαζί τους μάσκα μιας χρήσεως, νερό, στυλό και καπέλο.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε να απευθύνεστε στη Δ/νση Δ/θμιας
Εκπ/σης Δυτικής Θεσ/νίκης στο τηλέφωνο 2310587292 (ή στα τηλ.: 69479967026945260694 - 6947842207 ώρες γραφείου).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ε΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΕΛΒΑΝΙΔΟΥ

Η Δ/ντρια Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης

Δρ. Χρυσούλα Κεχαΐδου
Οικονομολόγος

