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Ζχοντασ υπόψθ μασ τθν Αρικ. Πρωτ. Φ.251/71598/Α5/27-04-2016 απόφαςθ του 

ΤΠ.Π.Ε.Θ., ςχετικά με τθν Τγειονομικι Εξζταςθ και Πρακτικι Δοκιμαςία των υποψθφίων για 

τθν ειςαγωγι τουσ ςτα Σ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2016-2017, ςασ γνωρίηουμε ότι θ 

υγειονομικι εξζταςθ και θ πρακτικι δοκιμαςία των υποψθφίων για τα Σ.Ε.Φ.Α.Α. κα 

διεξαχκοφν από τθν Σετάρτθ 15-06-2016 ωσ και τθν Σετάρτθ 29-06-2016 ςτο 

Παμπελοποννθςιακό τάδιο Πατρϊν και ςτο Κολυμβθτιριο«Α. Πεπανόσ», ςφμφωνα με το 

παρακάτω πρόγραμμα των εξετάςεων. 

Οι υποψιφιοι που κα πάρουν μζροσ ςτισ εξετάςεισ για τα Σ.Ε.Φ.Α.Α. κα υποβλθκοφν 

ςε υγειονομικι εξζταςθ από τθν αρμόδια υγειονομικι επιτροπι και ςτθ ςυνζχεια κα 

λάβουν μζροσ ςε πρακτικι δοκιμαςία ςτα αγωνίςματα που κα επιλζξουν με αίτθςθ που κα 

υποβάλουν ενϊπιον τθσ επιτροπισ. 

Α.   Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Ι Κ Α 

Οι υποψιφιοι και οι υποψιφιεσ, κατά τθν προςζλευςθ τουσ ςτθν εξεταςτικι επιτροπι, 

(Παμπελοποννθςιακό Εκνικό τάδιο Πατρϊν, - είςοδοσ Δθμοςιογράφων), πρζπει να ζχουν μαηί 

τουσ τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 1.- Δελτίο Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ ι Διαβατιριο. 

2.- Δφο (2) μικρζσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ. 

 ΠΑΣΡΑ, 25-05-2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

http://dide.ach.sch.gr/grfapatr
http://dide.ach.sch.gr/grfapatr
file:///C:\Users\grafeiofa\Local%20Settings\ΣΧΟΛΙΚΟΙ%20Α�
mailto:grafeiofa@gmail.com
http://grafeiofa.blogspot.gr/


3.- Δελτίο εξεταηομζνου από το Λφκεια τουσ ι τθν «Βεβαίωςθ Πρόςβαςθσ» όπου αναγράφεται ο 

κωδικόσ αρικμόσ του υποψθφίου. 

4.- α) ακτινογραφία κϊρακα πάνω ςτθν οποία κα υπάρχει φωτογραφία του υποψθφίου, ιατρικι 

γνωμάτευςθ με ςφραγίδα και υπογραφι του ιατροφ. β) καρδιογράφθμα με ιατρικι γνωμάτευςθ. 

γ) βεβαίωςθ οπτικισ οξφτθτασ και αντίλθψθσ των χρωμάτων με ιατρικι γνωμάτευςθ. Οι 

παραπάνω βεβαιϊςεισ   πρζπει να ζχουν εκδοκεί από νοςθλευτικό ίδρυμα του Δθμοςίου, ι 

Ν.Π.Δ.Δ., ι Ιατρό του δθμοςίου, ι και από Ιδιϊτθ Ιατρό. Οι ιατρικζσ εξετάςεισ   ιςχφουν για ζξι 

(6) μινεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςισ τουσ. 
 

Β. 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 και 

4) Κολφμβθςθ 50 μ. ελεφκερο. 

Γ. 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, και 

4) Κολφμβθςθ 50 μ. ελεφκερο. 
 

Σα 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 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) ςφαιροβολία β) 

άλμα ςε μικοσ 

γ) δρόμοσ 
 



τα δφο πρϊτα αγωνίςματα ο υποψιφιοσ πρζπει να εξετάηεται τθν ίδια θμζρα, ςτο δε 

αγϊνιςμα του δρόμου, άλλθ θμζρα. 
 

Παρακαλοφνται οι κ. κ. Διευκυντζσ και οι Κακθγθτζσ Φυςικισ Αγωγισ να ενθμερϊςουν τουσ 

μακθτζσ - μακιτριζσ τουσ για τθ διαδικαςία αυτι. 
 
 
 
 
Σας επιζημαίνοσμε όηι ζύμθφνα με ηοσς διεθνείς κανονιζμούς, ποσ 
ιζτύοσν από 1

η
 Ιανοσαρίοσ ηοσ 2010, κάθε αθληηής ποσ θεφρείηαι σπαίηιος 

για άκσρη εκκίνηζη αποκλείεηαι. Καηά ηις πρακηικές δοκιμαζίες ηφν 
σπουηθίφν για ηα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα μηδενίζεηαι ζηο ζσγκεκριμένο 
αγώνιζμα. 

 
 
 

ε περίπτωςθ μθ ςυμμετοχισ του υποψθφίου ςε αγϊνιςμα που ζχει ιδθ δθλϊςει με 

αίτθςι του ότι κα εξεταςτεί, ςθμειϊνεται ςτο πινάκιο θ ζνδειξθ ΑΠΟΤΙΑ 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. Ο υποψιφιοσ που δε 

λαμβάνει μζροσ ςε κανζνα αγϊνιςμα α π ο κ λ ε ί ε τ α ι  από τθ διαδικαςία επιλογισ για τα 

Σ.Ε.Φ.Α.Α. 
 

Οι ακλθτζσ με διακρίςεισ που εμπίπτουν ςτον ακλθτικό νόμο, είναι υποχρεωμζνοι να 

προςζλκουν για αίτθςθ, Τγειονομικι εξζταςθ και Πρακτικι Δοκιμαςία. 
 

Οι υποψιφιοι κατά τθ διεξαγωγι των πρακτικϊν δοκιμαςιϊν ζχουν υποχρζωςθ κόςμιασ 

ςυμπεριφοράσ και ςυμμόρφωςθσ προσ τουσ κανόνεσ ευταξίασ, κακϊσ και πιςτισ τιρθςθσ των 

υποδείξεων και των ςυςτάςεων των μελϊν τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ. 
 

Ο υποψιφιοσ που εξετάηεται ςε περιςςότερεσ από μία (1) επιτροπζσ αποκλείεται από τθ 

διαδικαςία επιλογισ για τα Σ.Ε.Φ.Α.Α. με απόφαςθ τθσ επιτροπισ οργάνωςθσ εξετάςεων και 

επιλογισ. 

 

 

 

 

 



Δ.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΞΕΣΑΕΩΝ   Σ.Ε.Φ.Α.Α   2016   

ΣΗ  ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ   ΕΠΙΣΡΟΠΗ  - ΠΡΑΚΣΙΚΗ  ΔΟΚΙΜΑΙΑ  ΜΕ  ΕΔΡΑ  ΣΗΝ  

ΠΑΣΡΑ 

 

Σετάρτθ, 15-06-2016 και ϊρα 07:00 π.μ. υγειονομικι εξζταςθ Αγοριϊν, που το επϊνυμό τουσ 

αρχίηει από Α ζωσ και Κ, κακϊσ και πρακτικι δοκιμαςία ςτθ φαίρα  και ςτο Άλμα ςε μικοσ. 

Πζμπτθ, 16-06-2016 και ϊρα 07:00 π.μ. υγειονομικι εξζταςθ Κοριτςιϊν, που το επϊνυμό τουσ 

αρχίηει από Α ζωσ και Κ, κακϊσ και πρακτικι δοκιμαςία ςτθ φαίρα και ςτο Άλμα ςε μικοσ. 

Παραςκευι, 17-06-2016 και ϊρα 07:00 π.μ. υγειονομικι εξζταςθ ςτο Παμπ/κό τάδιο Πατρϊν & 

πρακτικι δοκιμαςία Αγοριϊν - Κοριτςιϊν  μόνο ςτθν Κολφμβθςθ,  ςτο Κολυμβθτιριο 

«Πεπανόσ». 

Σρίτθ, 21-06-2016 και ϊρα 07:00 π.μ. υγειονομικι εξζταςθ  των υποψθφίων Αγοριϊν – 

Κοριτςιϊν που το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Α ζωσ και Κ (Αγόρια ςτο Δρόμο των 400  μ.  και  

Κορίτςια ςτο Δρόμο των 200μ.). 

Σετάρτθ, 22-06-2016 και ϊρα 07:00 π.μ.  υγειονομικι εξζταςθ Κοριτςιϊν, που το επϊνυμό τουσ 

αρχίηει από Λ ζωσ και Ω, κακϊσ και πρακτικι δοκιμαςία ςτθ φαίρα και ςτο Άλμα ςε μικοσ. 

Πζμπτθ, 23-06-2016  και ϊρα 07:00 π.μ. υγειονομικι εξζταςθ Αγοριϊν, που το επϊνυμό τουσ 

αρχίηει από Λ ζωσ και Ω, κακϊσ και πρακτικι δοκιμαςία ςτθ φαίρα  και ςτο Άλμα ςε μικοσ. 

Παραςκευι, 24-06-2016  και ϊρα 07:00 π.μ. υγειονομικι εξζταςθ ςτο Παμπ/κό τάδιο Πατρϊν 

& πρακτικι δοκιμαςία Αγοριϊν - Κοριτςιϊν  όλων των υποψθφίων και Κολφμβθςθ, που δεν 

μπόρεςαν να λάβουν μζροσ ςτθν προγραμματιςμζνθ θμερομθνία εξζταςισ τουσ, για ςοβαροφσ 

λόγουσ (Ειδικά μακιματα, αςκζνεια ι ατφχθμα).   

Δευτζρα,  27-06-2016 και ϊρα 07:00 π.μ. υγειονομικι εξζταςθ  των υποψθφίων Αγοριϊν – 

Κοριτςιϊν που το επϊνυμό τουσ αρχίηει από Λ ζωσ και Ω (Αγόρια ςτο Δρόμο των 400  μ.  και  

Κορίτςια ςτο Δρόμο των 200μ.). 

Σρίτθ,  28-06-2016 και ϊρα 07:00 π.μ. υγειονομικι εξζταςθ ςτο Παμπ/κό τάδιο Πατρϊν & 

πρακτικι δοκιμαςία Αγοριϊν - Κοριτςιϊν μόνο ςτθν Κολφμβθςθ,  ςτο Κολυμβθτιριο 

«Πεπανόσ». 

Σετάρτθ,  29-06-2016 και ϊρα 07:00 π.μ. υγειονομικι εξζταςθ ςτο Παμπ/κό τάδιο Πατρϊν & 

πρακτικι δοκιμαςία Αγοριϊν - Κοριτςιϊν  όλων των υποψθφίων (εκτόσ Κολφμβθςθσ), που δεν 

μπόρεςαν να λάβουν μζροσ ςτθν προγραμματιςμζνθ θμερομθνία εξζταςισ τουσ, για ςοβαροφσ 

λόγουσ (Ειδικά μακιματα, αςκζνεια ι ατφχθμα). 



Παρακαλοφμε οι υποψιφιοι - υποψιφιεσ των παλαιοτζρων ετϊν να προςζλκουν ςτθν 

επιτροπι κατά προτίμθςθ τισ πρϊτεσ θμζρεσ των εξετάςεων, κατόπιν επικοινωνίασ με τθν 

Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ. 

Π ρ ο ς ο χ ι: 

Παρακαλοφνται 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 ςτα αγωνίςματα τίβου 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 με τθν 

Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ μια άλλθ θμζρα, εκτόσ από τισ θμερομθνίεσ που κα εξεταςτοφν ςτο 

άκλθμα τθσ Κολφμβθςθσ. Οι υποψιφιοι ςτθν Κολφμβθςθ δε μποροφν να εξεταςτοφν άλλθ 

μζρα εκτόσ από τθν Παραςκευι 17-06-2016 και τθν Σρίτθ 2806-2016. 
 

Ε. ΓΕΝΙΚΑ 

1.- Παρακαλοφνται οι κ.κ. Διευκυντζσ και οι Κακθγθτζσ Φυςικισ Αγωγισ, να αναρτιςουν τθν 

εγκφκλιο ςε πίνακα ανακοινϊςεων των ςχολικϊν μονάδων και να επιςτιςουν τθν προςοχι 

των υποψθφίων για τισ ϊρεσ προςζλευςισ τουσ, ςφμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάςεων. 

2.-   Οι Διευκφνςεισ Β'/κμιασ   Εκπ/ςθσ και τα Σμιματα Φυςικισ Αγωγισ παρακαλοφνται 

να 

προωκιςουν τθν εγκφκλιο αυτι αμζςωσ ςτα ςχολεία τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, για να 

ενθμερωκοφν οι 

υποψιφιοι για τα Σ.Ε.Φ.Α.Α. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. ΤΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/νςθ πουδϊν 

2. Περιφερειακι Δ/νςθ Α'/κμιασ & Β'/κμιασ 
Θ   Π ρ ό ε δ ρ ο σ  τ θ σ  Ε π ιτ ρ ο π ι σ  Εκπ/ςθσ Δυτικισ 

Ελλάδασ 

3. Γραφεία Σφπου Περιφερειϊν Αχαΐασ, Θλείασ, Μθτρογιάννθ  Γεωργία Ηακφνκου, 

Αιτ/νίασ, Φωκίδασ, Κορινκίασ και 

Κεφαλ/νίασ, Μεςςθνίασ, Βοιωτίασ 

4. Γραφείο χολικϊν υμβοφλων 

5. Διμοσ Πατρζων 

6. Επιτρ. Δ/ςθσ Π. Ε. Α .Κ. 

7. Ε. Ε. . Πατρϊν 

8. ΕΑ ΕΓΑ Β. Πελοποννιςου 


