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ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τους υποψηφίους Τ.Ε.Φ.Α.Α. & Πρόγραμμα εξετάσεων». 
 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ «Δημήτριος Δημητρίου» (Διαδόχου Κων/νου προέκταση Λ. Σπάτων &  

Γ. Κατσούλη, Σπάτα) 
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΓΕΡΑΚΑ(Γαργητού & Μιλτιάδου, Γέρακας) 

 
Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην επιτροπή υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, 
πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με: 
α) 2 μικρές πρόσφατες φωτογραφίες, 
β) δελτίο εξεταζομένου ή Βεβαίωση Πρόσβασης, 
γ) αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, 
δ) ακτινογραφία θώρακα (με φωτογραφία - ιατρική γνωμάτευση) 
ε) βεβαίωση οπτικής οξύτητας και 
στ) καρδιογράφημα με ιατρική γνωμάτευση. 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
      Οι ιατρικές βεβαιώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του   

Δημοσίου ή  και ιδιώτη ιατρό και ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους. 

Για τα αγωνίσματα της Σφαιροβολίας και του Άλματος σε Μήκος, για την ημέρα και ακριβή ώρα προσέλευσης τους,  

οι υποψήφιοι-ες θα ενημερώνονται από την Γραμματεία. 

Η  κατάθεση των δικαιολογητικών και η Υγειονομική Εξέταση θα πραγματοποιείται μόνο  στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ  

ΣΠΑΤΩΝ «Δημήτριος Δημητρίου», όλες τις ημέρες σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

Εάν κατά τις ημερομηνίες αυτές εξετάζονται και σε άλλο ειδικό μάθημα, οι υποψήφιοι θα διευκολύνονται  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
                                        -------- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
-------- 

 
                                                      Γέρακας  26/5/2017 
                                                      Αρ. πρωτ.: 9879  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

              ΟΜΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11 

Τ.Κ. 153 44, ΓΕΡΑΚΑΣ  
Ιστοσελίδα : http://dide-anatol.att.sch.gr/fysagogi 

e-mail : fade@dide-anatol.att.sch.gr 

Πληροφορίες:  Μαρία Πατρινέλλη 
Τηλ:  210- 3576069  210-3576080 
FAX: 210- 3576089 
 

               ΠΡΟΣ : ΓΕΛ & ΕΠΑΛ 
                             Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
               ΚΟΙΝ: ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
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επιλέγοντας τις άλλες ημερομηνίες.   

 Για λόγους διευκόλυνσης των διαδικασιών,  οι υποψήφιοι προσέρχονται για την υγειονομική εξέταση ανάλογα με 

το γράμμα που αρχίζει το επώνυμό τους και σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει αποσταλεί στο σχολείο τους. 

Στη συνέχεια δηλώνουν στη Γραμματεία τρία από τα τέσσερα αγωνίσματα. Η δήλωση αυτή είναι οριστική και δεν 

μπορεί να ανακληθεί κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των αγωνισμάτων. 

Κατόπιν οι υποψήφιοι εξετάζονται από τους Ιατρούς της Υγειονομικής Επιτροπής, οι οποίοι  κρίνουν αν είναι ικανοί 

να λάβουν μέρος στις πρακτικές δοκιμασίες 

Τέλος θα παραλάβουν την ταυτότητα του υποψηφίου την οποία θα διατηρούν σε άριστη κατάσταση και θα την 

έχουν πάντα μαζί τους μαζί με την αστυνομική τους ταυτότητα κάθε φορά που θα αγωνίζονται σύμφωνα με το 

πρόγραμμα των δοκιμασιών στα επιλεγμένα αθλήματα όπως ακριβώς  στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 
 

1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η είσοδος στο στίβο και στις κερκίδες σε άτομα που δεν συμμετέχουν στην επιτροπή ή δεν είναι 
υποψήφιοι. 

2. Οι υποψήφιοι έχουν υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς και πιστής τήρησης των συστάσεων των μελών της 
επιτροπής. 

 3. Κανένας υποψήφιος δεν λαμβάνει μέρος στις πρακτικές δοκιμασίες αν δεν κριθεί ικανός από την Υγειονομική 
επιτροπή. 

4. Σε περίπτωση που κάποιος έχει σοβαρό λόγο απουσίας (εξετάσεις σχολικών μαθημάτων, λόγοι υγείας, 
υπηρεσίας η απουσίας στο εξωτερικό), θα προσκομίζει τα δικαιολογητικά της απουσίας του στη γραμματεία, θα 
εξετάζεται υγειονομικά και στη συνέχεια θα αγωνίζεται στα αγωνίσματα που επέλεξε, κατ’ εξαίρεση την  
τελευταία ημέρα σύμφωνα  με το πρόγραμμα. 

5. Θα γίνει αυστηρή τήρηση των αναγραφόμενων ημερομηνιών καθώς και του ωραρίου τέλεσης του προγράμματος 
εξετάσεων. 

   
 
 
 
 
 

  
 

                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                                                                                                                  Τ.Σ.Υ. 
                                                                                               
                                                                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
                                                                                                           MSc., Ph.D. 


