
       
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

 
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΗ Π.& Δ. ΕΚΠ/Η ΠΕΛ/ΝΗΟΤ 

Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η N.ΑΡΚΑΔΙΑ 
ΟΜΑΔΑ  ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 
      
     Σρίπολθ : 31-5-2013 
    Αρ. πρωτ. : 4188 
 

 
   Τατ. Δ/νση       : Πλ. Αγ. Δημητρίοσ 4 
                              221 00 Τρίπολη 
Πληρουορίες    : Μοσλόποσλος Κων/νος 
Τηλέυωνο         : 2710 230796 
Fax                    : 2710 230797 
E-mail               : grphys@dide.ark.sch.gr 

 

 
ΠΡΟ:   1. ΔΔΕ Αρκαδίασ, Αργολίδασ, Κορινκίασ   
                           Λακωνίασ, Μεςςθνίασ                             
               2. ΓΕΛ – ΕΠΑΛ Αρκαδίασ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:  1.  Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.  
                                  Διεφκυνςθ οργάνωςθσ και 
                                  Διεξαγωγισ εξετάςεων  
                                  Σμιμα Βϋ  
                              2. Π. Δ. Π/κμιασ και Δ/κμιασ 
                                  Εκ/πςθσ Πελ/ςου  

      
 

ΘΕΜΑ:  «Γενικές οδηγίες – Δικαιολογητικά – Πρόγραμμα 
Τγειονομικής Εξέτασης και 
                 Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για την 
εισαγωγή τους στα Σ.Ε.Υ.Α.Α.  
                 Ακαδημαϊκού έτους 2013-2014» 
 

Ζχοντασ υπόψθ:  
1. Α.Π. Φ.251/66069/Β6/15-05-2013 ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 
2. Α.Π. Φ.252/69521/Β6/22-05-2013  ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.                   
3. Α.Π. Φ.251/70616/Β6/24-05-2013 ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 
4. Α.Π. 4325 α/30-05-2013 Απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι 

                        Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Πελοποννιςου 
              
    ασ γνωςτοποιοφμε ότι θ Τγειονομικι Εξζταςθ και Πρακτικι δοκιμαςία των υποψθφίων 

για τα Σ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2013-2014, κα πραγματοποιθκοφν από τη 

Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013 έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 

2013, στις εγκαταστάσεις του Δ.Α.Κ. Τρίπολης, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα που σας επισυνάπτουμε. 

    Οι υποψιφιοι που κα πάρουν μζροσ ςτισ εξετάςεισ, κα υποβλθκοφν ςε υγειονομικι 

εξζταςθ από τθν αρμόδια επιτροπι και όςοι από αυτοφσ κρικοφν ικανοί, ςτθ ςυνζχεια κα 

λάβουν μζροσ ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ των αγωνιςμάτων που κα επιλζξουν με αίτθςθ τουσ 

προσ τθ Γραμματεία τθσ επιτροπισ. 
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Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ. 
       
    Οι υποψιφιοι και οι υποψιφιεσ κατά τθν προςζλευςι τουσ ςτθ Γραμματεία τθσ 
Εξεταςτικισ επιτροπισ (πίςω από τισ κερκίδεσ του Δθμοτικοφ ςταδίου Σρίπολθσ), πρζπει να 
ζχουν μαηί τουσ τα παρακάτω δικαιολογθτικά : 

1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ι διαβατιριο ι άλλο αποδεικτικό τθσ  
ταυτότθτασ ζγγραφο. 

2. Δύο (2) μικρές πρόσφατες φωτογραφίες και μια (1) η οποία θα είναι 
κολλημένη στην ακτινογραφία θώρακος ( σύνολο τρεις  3) 

3. Δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους ι τθ βεβαίωςθ πρόςβαςθσ, όπου 
αναγράφεται ο κωδικόσ αρικμόσ του υποψθφίου. 

4. α) Ακτινογραφία θώρακα όπου κα αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο  του 
υποψθφίου  

           και κα ζχει φωτογραφία. Η ακτινογραφία κα ςυνοδεφεται  από ξεχωριςτι διάγνωςθ    
           του Ιατροφ. 

      β) Καρδιογράφημα όπου κα αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο του 
υποψθφίου 
           και κα ςυνοδεφεται από  ξεχωριςτι διάγνωςθ – γνωμάτευςθ Ιατροφ. 

γ) Βεβαίωση οπτικής οξύτητας οφθαλμίατρου.  
    Οι υποψιφιοι που κα επιλζξουν το αγϊνιςμα τθσ κολφμβθςθσ  και εμφανίηουν  
δερματολογικά προβλιματα, κα πρζπει να ζχουν βεβαίωςθ από δερματολόγο, που κα 
τουσ επιτρζπει να μετζχουν ςτο αγϊνιςμα. 
    Οι παραπάνω βεβαιϊςεισ πρζπει να ζχουν εκδοκεί από νοςθλευτικό ίδρυμα του 
δθμοςίου ι Ιατρό του δθμοςίου ι και από ιδιϊτθ Ιατρό .  Οι εξετάςεισ αυτζσ ιςχφουν 
για ζξι (6) μινεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςισ τουσ. 
 

    Β. ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ ΚΟΡΙΣΙΩΝ 

 
1. Δρόμος 200 μέτρων 
2. Άλμα σε μήκος (τρεις προσπάθειες από τις οποίες βαθμολογείται η 

καλύτερη) 
3. φαιροβολία ( σφαίρα βάρους τεσσάρων (4) κιλών, τρεις 

προσπάθειες από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη) 

4. Κολύμβηση ( 50 μέτρα Ελεύθερο) 
 

 
Γ. ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ ΑΓΟΡΙΩΝ 

     
1. Δρόμοσ 400 μζτρων 
2. Άλμα ςε μικοσ (τρεισ προςπάκειεσ από τισ οποίεσ βακμολογείται θ καλφτερθ) 
3. φαιροβολία ( ςφαίρα βάρουσ ζξι (6) κιλϊν, τρεισ προςπάκειεσ από τισ οποίεσ 

βακμολογείται θ καλφτερθ) 
4. Κολφμβθςθ ( 50 μζτρα Ελεφκερο) 
 
 



Οι υποψιφιοι με αίτθςθ τουσ ςτθν εξεταςτικι επιτροπι, δθλϊνουν τα τρία (3) από 
τα τζςςερα (4) αγωνίςματα, ςτα οποία επικυμοφν να εξεταςκοφν. 
 
Η διλωςι τουσ αυτι δεν μπορεί να τροποποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςισ 
τουσ. 
 
 
 
 
 
Για να δοκεί θ ευκαιρία ςτουσ υποψθφίουσ να αποδϊςουν ςφμφωνα με τισ 
δυνατότθτζσ τουσ, κρίνεται ςκόπιμο, θ εξζταςθ των αγωνιςμάτων να γίνεται με τθν 
ακόλουκθ ςειρά : 
α. φαιροβολία 
β. Άλμα ςε μικοσ 
γ. Δρόμοσ. 
 
 
  υνίςταται ςτα δφο πρϊτα αγωνίςματα, ο υποψιφιοσ  να εξετάηεται τθν ίδια θμζρα, 
δθλαδι, και ςτα δφο το πρωί ι το απόγευμα, ι ςτθ ςφαιροβολία το πρωί και ςτο μικοσ 
το απόγευμα ( εάν υπάρχει δυνατότθτα, βάςει του προγράμματοσ), ςτο δε αγϊνιςμα 
του δρόμου άλλθ θμζρα. 
 
  Ο υποψιφιοσ μπορεί, αν το επικυμεί και το ηθτιςει, να εξεταςκεί και ςτα τρία 
αγωνίςματα μαηί, μόνο τισ θμζρεσ που ςτο πρόγραμμα υπάρχει εξζταςθ και το 
απόγευμα. 
       
  Παρακαλοφνται οι κφριοι Διευκυντζσ να διανζμουν ςτουσ μακθτζσ τουσ, οι οποίοι 
είναι υποψιφιοι ΣΕΦΑΑ,  φωτοτυπίεσ των οδθγιϊν και του προγράμματοσ εξζταςθσ.  
 
Σα αγωνίςματα αγοριϊν – κοριτςιϊν κα διεξαχκοφν ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ 
κανονιςμοφσ. 
 

ασ επιςθμαίνουμε ότι ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ τίβου, 
που ιςχφουν από 1θ Ιανουαρίου του 2010, κάκε ακλθτισ που κεωρείται 
υπαίτιοσ για άκυρθ εκκίνθςθ αποκλείεται. Κατά τισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ 
των υποψθφίων για Σ.Ε.Φ.Α.Α., κα μθδενίηεται ςτο ςυγκεκριμζνο 
αγϊνιςμα. 
Επίςθσ ςτο αγϊνιςμα τθσ Κολφμβθςθσ, επιςθμαίνεται ότι δεν υπάρχει το 
παράγγελμα ¨ζτοιμοι¨, αλλά μετά το παράγγελμα ¨λάβετε κζςεισ¨ δίνεται 
το ςιμα τθσ εκκίνθςθσ. 

 
  ε περίπτωςθ μθ ςυμμετοχισ του υποψθφίου ςε αγϊνιςμα που ζχει δθλϊςει με 
αίτθςι του ότι κα εξεταςκεί, ςθμειϊνεται ςτο πινάκιο θ ζνδειξθ απουςία και για τθν 
εξαγωγι του μζςου όρου, υπολογίηεται ωσ βακμόσ του αγωνίςματοσ το μθδζν (0). Ο 
υποψιφιοσ βακμολογείται μόνο αν ζχει λάβει μζροσ ςε ζνα (1) τουλάχιςτον αγϊνιςμα. 
Τποψιφιοσ που δεν λαμβάνει μζροσ ςε κανζνα αγϊνιςμα, αποκλείεται από τθ 
διαδικαςία επιλογισ από τα Σ.Ε.Φ.Α.Α. 

    
           Ο υποψιφιοσ που εξετάηεται ςε περιςςότερεσ από μία επιτροπζσ κα αποκλείεται από  
         τθ δοκιμαςία επιλογισ για τα Σ.Ε.Φ.Α.Α.   
 
 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ Σ.Ε.Φ.Α.Α. ΕΣΟΤ 2013  
 

ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΙΑ 
 

ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΗΝ ΣΡΙΠΟΛΗ 
 
 
 

Α.    ΚΟΡΙΣΙΑ 
 

ΔΕΤΣΕΡΑ 17-6-2013 
 

ΠΡΩΙ                             08:00 – 10.00    ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΉ ΕΞΕΣΑΗ  
                                      09:30 – 12.00    ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗ ΦΑΙΡΑ 
                                                                  KAI ΣΟ ΑΛΜΑ Ε ΜΗΚΟ  
 
ΑΠΟΓΕΤΜΑ                 17:00 – 18:00  ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ  
                                      18:00 – 19:00   ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΑ 50 ΜΕΣΡΑ  
                                                                 ΚΟΛΤΜΒΗΗ  
                                      19:00 – 20:00   ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΑ 200 ΜΕΣΡΑ                                          
 
                                       

ΣΡΙΣΗ 18-6-2013 
 
ΠΡΩΙ                             08:00 – 10:00  ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΉ ΕΞΕΣΑΗ  
                                      09:30 – 11:30  ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗ ΦΑΙΡΑ, 
                                                                 ΣΟ ΑΛΜΑ Ε ΜΗΚΟ ΚΑΙ ΣΑ 200 ΜΕΣΡΑ 
                                       

 
    ΣΕΣΑΡΣΗ 19-6-2013 

                                                   
ΠΡΩΙ                             08:00 – 10:00  ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΉ ΕΞΕΣΑΗ  
                                      09:30 – 11:30  ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗ ΦΑΙΡΑ, 
                                                                 ΣΟ ΑΛΜΑ Ε ΜΗΚΟ ΚΑΙ ΣΑ 200 ΜΕΣΡΑ 
                                      11:30 – 12:00 ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΑ 50 ΜΕΣΡΑ        



                                                                ΚΟΛΤΜΒΗΗ 
 
 
 
                  
 
 
                                                              
 

Β.  ΑΓΟΡΙΑ 
 
 
 
 
                                                            ΠΕΜΠΣΗ 20-6-2013 
 
 ΠΡΩΙ                             08:00 – 10.00    ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΉ ΕΞΕΣΑΗ  
                                       09:30 – 12.00    ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗ ΦΑΙΡΑ 
                                                                   ΚΑΙ ΣΟ ΑΛΜΑ Ε ΜΗΚΟ 
 
ΑΠΟΓΕΤΜΑ                 17:00 – 18:00  ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ  
                                      18:00 – 19:00   ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΑ 50 ΜΕΣΡΑ 
                                                                  ΚΟΛΤΜΒΗΗ  
                                      19:00 – 20:00  ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΑ 400 ΜΕΣΡΑ                                          
 
   
       
                                                        ΠΑΡΑΚΕΤΗ 21-6-2013 
             
ΠΡΩΙ                             08:00 – 10:00  ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΉ ΕΞΕΣΑΗ  
                                      09:30 – 11:30  ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗ ΦΑΙΡΑ, 
                                                                 ΣΟ ΑΛΜΑ Ε ΜΗΚΟ ΚΑΙ ΣΑ 400 ΜΕΣΡΑ 
 
 
 
                                                        ΣΡΙΣΗ        25-6-2013 
 
  ΠΡΩΙ                           08:00 – 10:00  ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΉ ΕΞΕΣΑΗ  
                                      09:30 – 11:30  ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗ ΦΑΙΡΑ, 
                                                                 ΣΟ ΑΛΜΑ Ε ΜΗΚΟ ΚΑΙ ΣΑ 400 ΜΕΣΡΑ 
                                      11:30 – 12:00 ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΑ 50 ΜΕΣΡΑ        
                                                                ΚΟΛΤΜΒΗΗ 
 
                      
                                                    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΣΙΑ  
 
ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ (ΕΓΓΡΑΦΩ) ΕΙΧΑΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΓΕΙΑ  Θ ΜΕΣΕΙΧΑΝ Ε ΕΞΕΣΑΕΙ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΣΤΝΟΜΙΚΩΝ ΧΟΛΩΝ 
 

                ΣΕΣΑΡΣΗ     26-6-2013 
ΠΡΩΙ                           08:00 – 09:00    ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ  
                                    09:00 – 11:00    ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗ ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ, 
                                                                ΣΟ ΑΛΜΑ Ε ΜΗΚΟ  ΣΑ 400 - 200  
                                                                 ΜΕΣΡΑ 
 
 

            ΠΕΜΠΣΗ 27-6-2013 
 

ΠΡΩΙ                           08:00 – 09:00    ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ  
                                    09:00 – 11:00    ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗ ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ, 
                                                                ΣΟ ΑΛΜΑ Ε ΜΗΚΟ  ΣΑ 400 - 200  
                                                                 ΜΕΣΡΑ 
                                    11:00 – 11:30   50 ΜΕΣΡΑ ΚΟΛΤΜΒΗΗ 
 

                   ΠΑΡΑΚΕΤΗ 28-6-2013 
 
ΠΡΩΙ                        08:00 – 08:45     YΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ   
                                 08:45 – 09:30     ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΟΚΟΜΑΙΑ ΣΑ 50 ΜΕΣΡΑ 
                                                               ΚΟΛΤΜΒΗΗ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ & ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΙΑ 

ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ Σ.Ε.Φ.Α.Α. ΕΣΟΤ 2013 
 
 

ΤΜΝΙΩΣΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

 



 
 
 
 
                                                               
 
 


