
 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΘΕΑΛΙΑ 

Δ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΛΑΡΙΑ 

ΣΜΗΜΑ E’ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

 

Σαχ. Δ/νςθ      : Σ. Σςιόγκα 11,  412 22 

Πλθροφορίεσ  : Μπατςίλα Δάφνθ 

Σθλζφωνο       : 2414400093-92 

E-mail Δ/νςθσ : mail@dide.lar.sch.gr 

                            grfa@dide.lar.sch.gr 

      

                                Λάριςα: 04-06-2021 

                                Α.Π.     :  9253 

 

                  

 

 Προσ:   1. ΔΔΕ τθσ χϊρασ 

              2. ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ 

                 ν. Λάριςασ 

 Κοιν.  1. ΤΠΑΙΘ 

           2. Περιφερειακι Δ/νςθ Π&Δ     

         Εκπ/ςθσ Θεςςαλίασ 

           3. Επόπτθ  Επιτροπισ  

           4. ΠΕΚΕ Θεςςαλίασ 

           5. ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τθσ χϊρασ      

               (μζςω των οικείων          

                Διεκφνςεων) 

 
 

 

   

ΘΕΜΑ : «Οδθγίεσ για τθν υγειονομικι  εξζταςθ και πρακτικι δοκιμαςία των υποψθφίων  για 

ειςαγωγι  ςτα Σ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2021-2022 » 

 

     Σασ γνωρίηουμε ότι, θ Υγειονομικι Εξζταςθ και οι  Πρακτικζσ  Δοκιμαςίεσ των Υποψθφίων για τα 

Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Ακαδθμαϊκοφ Ζτουσ 2021 – 2022, κα διεξαχκοφν, ςφμφωνα με τo υπϋαρικμ. 

Φ.251/61354/Α5/28-5-2021 ζγγραφο του ΥΠΑΙΘ, από τθν Πζμπτθ 24 Ιουνίου 2021 μζχρι και τθν Σετάρτθ 07 

Ιουλίου 2021 , και ϊρεσ από 7:30π.μ. ζωσ και 12:00μ.μ., εκτόσ από  Σάββατο-Κυριακι 26-27 Ιουνίου και 3-4 

Ιουλίου 2021, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο  πρόγραμμα. 

Ώρεσ προςζλευςθσ υποψθφίων 7:30-10:30 

 

Οι  υποψιφιοι  κατά  τθν  προςζλευςι  τουσ  ςτισ  επιτροπζσ  υγειονομικισ  εξζταςθσ  και πρακτικισ 

δοκιμαςίασ, πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι με: 

  

α) Δφο (2) μικρζσ φωτογραφίεσ 

β) Σο δελτίο εξεταηομζνου από το Λφκειό τουσ  όπου αναγράφεται ο κωδικόσ αρικμόσ του υποψθφίου. 

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

δ) Βεβαίωςθ οπτικισ οξφτθτασ 

ε) Ακτινογραφία κϊρακα με ςχετικι γνωμάτευςθ και φωτογραφία με ςφραγίδα 

η) Καρδιογράφθμα με ςχετικι γνωμάτευςθ και 

Οι βεβαιϊςεισ αυτζσ μποροφν να ζχουν εκδοκεί από νοςθλευτικό ίδρυμα του Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ι 

ιατρό του δθμοςίου ι και από ιδιϊτθ γιατρό.  
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                                                        ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ ΑΓΟΡΙΩΝ 

 1) Δρόμοσ 400 μ.  

2) Άλμα ςε μικοσ, τρεισ (3) προςπάκειεσ, από τισ οποίεσ βακμολογείται θ καλφτερθ,  

3) φαιροβολία (βάροσ ςφαίρασ 6 κιλϊν), τρεισ (3) προςπάκειεσ, από τισ οποίεσ  βακμολογείται θ 

καλφτερθ  

4) Κολφμβθςθ 50 μ. ελεφκερο.  

 

                                                               ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ ΚΟΡΙΣΙΩΝ  

1) Δρόμοσ 200 μ.  

2) Άλμα ςε μικοσ, τρεισ (3) προςπάκειεσ, από τισ οποίεσ βακμολογείται θ καλφτερθ,  

3) φαιροβολία (βάροσ ςφαίρασ 4 κιλϊν), τρεισ (3) προςπάκειεσ, από τισ οποίεσ βακμολογείται θ 

καλφτερθ 

4) Κολφμβθςθ 50 μ. ελεφκερο.  

Τα αγωνίςματα (αγοριϊν – κοριτςιϊν) κα διεξαχκοφν ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ. Οι 

υποψιφιοι με αίτθςι τουσ, ςτθν εξεταςτικι επιτροπι δθλϊνουν τα τρία (3) από τα τζςςερα (4) 

αγωνίςματα τθσ κατθγορίασ τουσ,  ςτα οποία επικυμοφν να εξεταςτοφν. Η διλωςι τουσ αυτι δεν μπορεί 

να τροποποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςισ τουσ . 

 Για να εξαςφαλιςκεί θ ίςθ μεταχείριςθ των υποψθφίων, επιςθμαίνεται ότι δεν επιτρζπεται να 

υπάρχουν διακριτικά ςτοιχεία ςτθν ακλθτικι ενδυμαςία τουσ, που τουσ ταυτοποιοφν και τουσ 

διαφοροποιοφν από τουσ ςυνυποψθφίουσ τουσ. 

Επιςθμαίνεται ότι λόγω των ςυνκθκϊν που ιςχφουν φζτοσ εξαιτίασ του Covid-19, παρακαλοφμε 

όπωσ τθρθκεί αυςτθρά το πρόγραμμα, πλθν των περιπτϊςεων υποψθφίων των ΕΠΑΛ που 

εξετάηονται ζωσ και τισ 28 Ιουνίου,  των υποψθφίων  που ςυμμετζχουν ςτισ εξετάςεισ ειδικϊν 

μακθμάτων από 29 ζωσ και 7 Ιουλίου κακϊσ και άλλων εξαιρετικϊν και εκτάκτων περιπτϊςεων. Για 

τουσ ςυγκεκριμζνουσ υποψθφίουσ θ οικεία επιτροπι οφείλει να ορίηει, διαφορετικι θμζρα εξζταςθσ 

εφόςον θ θμζρα πρακτικισ δοκιμαςίασ ςυμπίπτει με τθν θμζρα εξζταςισ τουσ ςτα πανελλαδικϊσ 

εξεταηόμενα μακιματα. 

Τθλζφωνο επικοινωνίασ : 2414400093-92 

Διευκρινίηεται ότι δεν επιτρζπεται θ εξζταςθ του υποψθφίου ςε περιςςότερεσ από μία επιτροπζσ. 

Συνθμμζνα 

1. Πρόγραμμα πρακτικϊν δοκιμαςιϊν 

  

 

                                                                                               Η Δ/ντρια Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Ν. Λάριςασ                                                                                                                   Δ/ντθσ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Ν. Λάριςασ 
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                                            Ζιάκα Βαςιλικι  
 

 
 



  

 


