
 
                                                                         

ΘΕΜΑ:  Οδθγίεσ και Πρόγραμμα  υγειονομικισ  εξζταςθσ   και  πρακτικισ  δοκιμαςίασ            
Τποψθφίων  Σ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2021-2022»  
         
         Σφμφωνα με τθν Φ.251/59038/Α5/25-5-2021 Υ.Α. και τθν Φ.253.2/60008/Α5/27-5-2021 Υ.Α. 
του Υ.ΡΑΙ.Θ. θ Υγειονομικι Εξζταςθ και Ρρακτικι Δοκιμαςία (Αγωνίςματα) των Υποψθφίων 
Τ.Ε.Φ.Α.Α., ζτουσ 2021, κα πραγματοποιθκοφν ςτο Δθμοτικό Στάδιο Τρικάλων από τθν Πζμπτθ 24  
Ιουνίου 2021  μζχρι και τθν Σετάρτθ 07  Ιουλίου 2021 (ϊρεσ 08:00 ζωσ 13:00). Η επιτροπι δεν κα 
λειτουργιςει τα Σαββατοκφριακα. 
          Οι υποψιφιοι κα παρουςιάηονται ςτθ γραμματεία, που κα λειτουργεί ςτο Δθμοτικό Στάδιο 
Τρικάλων ςτισ 08:00 π.μ. με  τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά. 
          Στθν Επιτροπι Υγειονομικισ Εξζταςθσ και Ρρακτικισ Δοκιμαςίασ Τρικάλων, δεν εξετάηονται 
υποψιφιοι που επικυμοφν τθν κολφμβθςθ ωσ εξεταηόμενο αγϊνιςμα, διότι ςτθν πόλθ των 
Τρικάλων δεν υπάρχει κολυμβθτιριο με πιςίνα μικουσ 50μ.Οι υποψιφιοι αυτοί κα πρζπει για τθν 
εξζταςι τουσ  ςτα τρία (3) αγωνίςματα να απευκυνκοφν ςτθν αντίςτοιχεσ Επιτροπζσ τθσ Λάριςασ ι 
τθσ Μαγνθςίασ με ζδρα τον Βόλο) 
          Οι υποψιφιοι κατά τθν προςζλευςι τουσ ςτθν επιτροπι υγειονομικισ και πρακτικισ 
δοκιμαςίασ, πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι με: 

α)  δφο (2) μικρζσ φωτογραφίεσ 
β)  το δελτίο εξεταηομζνου από το Λφκειό τουσ όπου αναγράφεται ο κωδικόσ αρικμόσ του 
υποψθφίου. 

          γ)   Δελτίο Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ ι διαβατιριο ι άλλο αποδεικτικό τθσ ταυτότθτασ,                   
ζγγραφο 

δ)  βεβαίωςθ οπτικισ οξφτθτασ 
ε)   ακτινογραφία κϊρακα με ςχετικι γνωμάτευςθ 

        ςτ)  καρδιογράφθμα με ςχετικι γνωμάτευςθ 
   Οι βεβαιϊςεισ αυτζσ μποροφν να ζχουν εκδοκεί από νοςθλευτικό ίδρυμα του Δθμοςίου ι   

Ν.Ρ.Δ.Δ. ι γιατρό του Δθμοςίου ι από ιδιϊτθ γιατρό 

          
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

                  ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ 

                  ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/Η ΕΚΠ. ΘΕΑΛΙΑ 

Δ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΡΙΚΑΛΩΝ 

--------------------------------------------------------- 

25θσ Μαρτίου & Μπότςαρθ Τρίκαλα Τ.Κ. 42100 
Ρλθροφορίεσ: Κωτοφλασ Χριςτοσ 
Τθλ.: 2431046467  
Ηλ.ταχ.:.:mail@dide.tri.sch.gr 
               grfa@dide.tri.sch.gr 

  

 
                             
 
 
                             
                           Τρίκαλα,  4  Ιουνίου 2021 
                            Αρικ. Ρρωτ.: 4107 /Φ.7.4 
 
ΠΡΟ:      Πλα τα ΓΕ.Λ. και ΕΡΑ.Λ. των Δ/νςεων  Β/κμιασ               
                  Εκπ/ςθσ Τρικάλων, Λάριςασ  και Καρδίτςασ  
                  (μζςω των οικείων  Διευκφνςεων). 
 
ΚΟΙΝ:    1.  Υ.ΡΑΙ.Θ. 
                    Δ/νςθ  Εξετάςεων και Ριςτοποιιςεων. 
               2.  Ρεριφεριακι  Δ/νςθ Εκπ/ςθσ  Θεςςαλίασ 
               3.  Γενικά και Επαγγελματικά Λφκεια τθσ χϊρασ  
                    (μζςω των οικείων Διευκφνςεων). 
               4.  Επόπτθ Επιτροπισ. 
                

ΑΝΑΚΟΙΝΟΡΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΘΟ ΩΣ ΡΟΣ ΤΟ 
ΡΟΓΑΜΜΑ 

9/6/2021 
Η Δ/ΝΤΙΑ Δ.Ε. ΤΙΚΑΛΩΝ 

 
 
 

ΜΑΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ ΞΥΝΟΡΟΥΛΟΥ 
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           Τα τρία αγωνίςματα ςτα οποία εξετάηονται οι υποψιφιοι είναι: 
           ΑΓΟΡΙΑ: 
 Σφαιροβολία (βάροσ ςφαίρασ 6 Kg) 
 Άλμα ςε μικοσ 
 Δρόμοσ 400 μζτρων 
  ΚΟΡΙΣΙΑ: 
 Σφαιροβολία (βάροσ ςφαίρασ 4 Kg) 
 Άλμα ςε μικοσ 
 Δρόμοσ 200 μζτρων 

         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 προςζρχονται οι υποψιφιοι ςτο Δθμοτικό τάδιο Σρικάλων.    
 
  

              ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 
. 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΩΕΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

ΠΕΜΠΣΗ 24-06-2021 08:00 -13:00 

ΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟ 
Αγόρια και Κορίτςια που το επϊνυμό τουσ  
αρχίηει από Α ζωσ και Δ 
 
400μ. Αγόρια & 200μ Κορίτςια που το 
επϊνυμό τουσ αρχίηει από Ε ζωσ και Θ 
 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 25-06-2021 08:00 -13:00 

ΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟ 
Αγόρια και Κορίτςια που το επϊνυμό τουσ  
αρχίηει από Ε ζωσ και Θ 
 
400μ. Αγόρια & 200μ Κορίτςια που το 
επϊνυμό τουσ αρχίηει από Α ζωσ και Δ 
 

ΑΒΒΑΣΟ 26-06-2021 ΑΡΓΙΑ 

 

ΚΤΡΙΑΚΗ 27-06-2021 ΑΡΓΙΑ 

 



ΔΕΤΣΕΡΑ 28-06-2021 08:00 -13:00 

ΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟ 
Αγόρια και Κορίτςια που το επϊνυμό τουσ  
αρχίηει από Ι ζωσ και Κ 
 
400μ. Αγόρια & 200μ Κορίτςια που το 
επϊνυμό τουσ αρχίηει από Λ ζωσ και Μ 
 

ΣΡΙΣΗ 29-06-2021 08:00 -13:00 

ΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟ 
Αγόρια και Κορίτςια που το επϊνυμό τουσ  
αρχίηει από Λ ζωσ και Μ 
 
400μ. Αγόρια & 200μ Κορίτςια που το 
επϊνυμό τουσ αρχίηει από Ι ζωσ και Κ 
 

ΣΕΣΑΡΣΗ 30-06-2021 08:00 -13:00 

ΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟ 
Αγόρια και Κορίτςια που το επϊνυμό τουσ  
αρχίηει από Ν ζωσ και Ο 
 
400μ. Αγόρια & 200μ Κορίτςια που το 
επϊνυμό τουσ αρχίηει από Π ζωσ και Ρ 
 

ΠΕΜΠΣΗ 01-07-2021 08:00 -13:00 

ΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟ 
Αγόρια και Κορίτςια που το επϊνυμό τουσ  
αρχίηει από Π ζωσ και Ρ 
 
400μ. Αγόρια & 200μ Κορίτςια που το 
επϊνυμό τουσ αρχίηει από Ν ζωσ και Ο 
 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 02-07-2021 08:00 -13:00 

ΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟ 
Αγόρια και Κορίτςια που το επϊνυμό τουσ  
αρχίηει από  ζωσ και Σ 
 
400μ. Αγόρια & 200μ Κορίτςια που το 
επϊνυμό τουσ αρχίηει από Τ ζωσ και Ω 
 

ΑΒΒΑΣΟ 03-07-2021 ΑΡΓΙΑ 
 



ΚΤΡΙΑΚΗ 04-07-2021 ΑΡΓΙΑ 
 

ΔΕΤΣΕΡΑ 05-07-2021 08:00 -13:00 

ΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟ 
Αγόρια και Κορίτςια που το επϊνυμό τουσ  
αρχίηει από Τ ζωσ και Ω 
 
400μ. Αγόρια & 200μ Κορίτςια που το 
επϊνυμό τουσ αρχίηει από  ζωσ και Σ 
 

ΣΡΙΣΗ 06-07-2021 08:00-13:00 

Αγόρια - Κορίτςια  που δεν μπόρεςαν να 
λάβουν μζροσ ςτθν προγραμματιςμζνθ 
θμερομθνία εξζταςισ τουσ, για ςοβαροφσ 
λόγουσ (Ειδικά μακιματα, αςκζνεια ι 
ατφχθμα).   

ΣΕΣΑΡΣΗ 07-07-2021 08:00-13:00 

Αγόρια - Κορίτςια  που δεν μπόρεςαν να 
λάβουν μζροσ ςτθν προγραμματιςμζνθ 
θμερομθνία εξζταςισ τουσ, για ςοβαροφσ 
λόγουσ (Ειδικά μακιματα, αςκζνεια ι 
ατφχθμα).   

  
Υποψιφιοι ποφ δεν διλωςαν ςυμμετοχι ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ΔΕΝ 

μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτισ δοκιμαςίεσ αυτζσ ( αγωνίςματα ) διότι θ αίτθςθ-διλωςθ ιταν 
δεςμευτικι. 

Πςοι απόφοιτοι διεκδικοφν τθν ειςαγωγι τουσ ςτα Τ.Ε.Φ.Α.Α. με τθν 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 
πρακτικζσ δοκιμαςίεσ. Οι υποψιφιοι αυτοί δεν ζχουν τθ δυνατότθτα ι δικαίωμα να εξεταςτοφν 
ξανά ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

Ραρακαλοφνται οι υποψιφιοι να προςζρχονται για τθν υγειονομικι τουσ εξζταςθ και 
πρακτικι δοκιμαςία ςτθν προγραμματιςμζνθ θμερομθνία εξζταςισ τουσ, για τθν αποφυγι 
ςυνωςτιςμοφ, προκειμζνου να μπορζςουν να εξυπθρετθκοφν καλφτερα. Αν, ωςτόςο, οριςμζνοι 
υποψιφιοι δεν μποροφν να λάβουν μζροσ ςτθν προγραμματιςμζνθ θμερομθνία εξζταςισ τουσ για 
ςοβαροφσ λόγουσ (Ειδικά μακιματα, αςκζνεια, ι ατφχθμα), αυτοί μποροφν να προςζρχονται 
φςτερα από επικοινωνία μια άλλθ θμζρα.  
Τθλ. Επικοινωνίασ : 24310-46467 και 24310-24235. 
 
 
 
 
 

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Δ.Ε. ΣΡΙΚΑΛΩΝ  
 
 
 
 ΞΤΝΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ 


