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ΠΡΟΣ: 

ΓΕΛ & ΕΠΑ.Λ των Δ.Δ.Ε 
Ιωαννίνων- Πρέβεζας -Θεσπρωτίας 

Αρτας- Κέρκυρας-Λευκάδας

Αιτωλοακαρνανίας (Δια των Δ.Δ.Ε) 
ΚΟΙΝ.: 

1. ΥΠ.Π.Ε.Θ -Δ/νση Εξετάσεων και 
Πιστοποιήσεων 

2. Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης 
Ηπείρου 

3. Όλες τις Δ/νσεις Δ/θμιαςΕκπ/σης. 
4. ΓΕΛ & ΕΠΜ της χώρας 
(Δια των Δ.Δ.Ε) 

S.Επόπτρια Επιτροπής υγειονομικής 

εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας 

των υποψηφίων των Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτική δοκιμασία υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημα'ίκού 

έτους 2020-2021 με έδρα τα Ιωάννινα» 

Η υγειονομική εξέταση και οι πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ως προς το 

ακαδημα·ίκό έτος 2020-2021ι θα διεξαχθούν από 29 Ιουνίου μέχρι και 10 Ιουλίου 2020 (εκτός 

Σαββατοκύριακου), στο Εθνικό στάδιο "ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ" (Φώτου Τζαβέλλα 18 ι τηλ. 26510-29168) και στο 

κολυμβητήριο του Π.Ε.Α.Κ. Ιωαννίνων {8ης Μεραρχίας 24 ι τηλ. 26510-35603)ι σύμφωνα με το παρακάτω 

πρόγραμμα: 

~μερομηνία Ώρα Τόπος Αγωνίσματα Υποψήφιοι 

Δευτερα 
07:00π.μ. 

Στάδιο Σφαιροβολία &Μήκος Υποψήφιοι με αρχικό γράμμα επωνύμου 

29-06-2020 "ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ" (αγόρια & κορίτσια) από Α έως και Μ 

Τριτη 
07:00π.μ. 

Στάδιο Δρόμος 400μ. αγόρια & Υποψήφιοι με αρχικό γράμμα επωνύμου 

30-06-2020 "ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ" 200μ. κορίτσια από Α έως και Μ 

Τετάρτη 
09:30π.μ. 

Κολυμβητήριο Κολύμβηση 50μ. ελεύθερο Υποψήφιοι με αρχικό γράμμα επωνύμου 

1-07-2020 Π.Ε.Α.Κ.Ι. (αγόρια & κορίτσια) από Α έως και Μ 

Υποψήφιοι που δεν προσήλθαν τις 
Πέμπτη 

07:00π.μ. 
Στάδιο Όλα τα αγωνίσματα στίβου προηγούμενες ημέρες λόγω συμμετοχής τους 

2-07-2020 "ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ" (αγόρια & κορίτσια) σε εξέταση ειδικών μαθημάτων ή λόγω 
προβλημάτων υγείας. 

Υποψήφιοι που δεν προσήλθαν τις 

Παρασκευή 
07:00π.μ. 

Στάδιο Όλα τα αγωνίσματα στίβου προηγούμενες ημέρες λόγω συμμετοχής τους 

3-07-2020 "ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ" (αγόρια & κορίτσια) σε εξέταση ειδικών μαθημάτων ή λόγω 
προβλημάτων υyείας. 

Δευτέρα 
07:00π.μ. 

Στάδιο Σφαιροβολία& Μήκος Υποψήφιοι με αρχικό γράμμα επωνύμου 

6-07-2020 ' "ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ" (αγόρια & κορίτσια) από Ν έως και Ω 

Τρίτη 
07:00π.μ. 

Στάδιο Δρόμος 400μ. αγόρια & Υποψήφιοι με αρχικό γράμμα επωνύμου 
7-07-2020 "ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ" 200μ. κορίτσια από Ν έως και Ω 

Τετάρτη 
09:30π.μ. 

Κολυμβητήριο Κολύμβηση 50μ. ελεύθερο Υποψήφιοι με αρχικό γράμμα επωνύμου 
8-07-2020 Π.Ε.Α.Κ.Ι. (αγόρια & κορίτσια) από Ν έως και Ω 

Υποψήφιοι που δεν προσήλθαν τις 

Πέμπτη 
07:00π.μ. 

Στάδιο Όλα τα αγωνίσματα στίβου προηγούμενες ημέρες λόγω συμμετοχής τους 
9-07-2020 "ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ" (αγόρια & κορίτσια) σε εξέταση ειδικών μαθημάτων ή λόγω 

προβλημάτων υγείας. 

1 Στάδιο Ι 
Υποψήφιοι που δεν προσήλθαν τις 

Παρασκευή Όλα τα αγωνίσματα στίβου προηγούμενες ημέρες λόγω συμμετοχής τους 
10-07-2020 ΟΊ:ΟΟπ.μ. I "ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ" i (αγόρια & κορίτσια) σε εξέταση ειδικών μαθημάτων ή λόγω 

προβλημάτων υγείας. 



Το παραπάνω πρόγραμμα θα τηρηθεί αυστηρώς, όσον αΦορά την προσέλευση των υποψηφίων στην 

επιτροπή. 

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην επιτροπή υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής 

δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με: 

• Δύο {2) ΦωτογραΦίες ταυτότητας (πρόσφατες και όμοιες). 

• ακτινογραφία θώρακα (με ιατρική γνωμάτευση)ι καρδιογράφημα (με ιατρική γνωμάτευση) και 

βεβαίωση οπτικής οξύτητας (με ιατρική γνωμάτευση). Οι βεβαιώσεις αυτές πρέπει να είναι 

πρόσφατες και να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του 
δημοσίου ή από ιδιώτη ιατρό. (Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την 

ημερομηνία έκδοσής τους). 

• το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους ή την «Βεβαίωση Πρόσβασης)) όπου αναγράφεται ο 

κωδικός αριθμός του υποψηφίου. 

• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο. 

• Ιατρική Βεβαίωση με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού ο οποίος έχει πραγματοποιήσει την 

κλινική εξέταση του υποψηφίου για COVID-19, σύμφωνα με τις Οδηγίες της Υγειονομικής 

Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την ασφάλεια των 

συμμετεχόντων και των εξεταζομένων. Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από 

νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Η 

Ιατρική Βεβαίωση για COVID-19 μπορεί να έχει εκδοθεί από ιατρό με ειδικότητα γενικού ιατρού, 

παιδιάτρου, παθολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου και λοιπών συναφών παθολογικών 

ειδικοτήτων. Τα ως άνω έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού, στο ειδικό πεδίο ενημέρωσης «Αθλητισμός & COVID 19» και στην ενότητα «Υποψήφιοι 

πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στα ΠΦΑΑ, τις στρατιωτικές σχολές κ.α.» 

https:l Ι gga .gον .gr Ι cοιη ponent/ contentl articlel278-coνidl2981-coνid19-sports 

• Παράλληλα με την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών στην επιτροπή, οι υποψήφιοι 

καταθέτουν αίτηση στην οποία δηλώνουν τα τρία {3) από τα τέσσερα {4) αγωνίσματα στα οποία 

επιθυμούν να εξετασθούν [σφαιροβολία, άλμα σε μήκος, δρόμος (400 μ. αγόρια- 200 μ. κορίτσια), 

κολύμβηση (50 μ. ελεύθερο)] και εφοδιάζονται με το Δελτίο Ταυτότητας Υποψηφίου για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

Η δήλωση αυτή δεν μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια εξέτασης των αγωνισμάτων. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

ι. Υποψήφιοι που δε δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., από τις 30 

Μαρτίου έως και τις 9 Απριλίου 2020 στην αίτηση- δήλωση που κατέθεσαν στο Λύκειό τους, ΔΕΝ 

μπορούν να συμμετάσχουνστις δοκιμασίες αυτές (αγωνίσματα), κατά τις ημέρες διεξαγωγής των 

εξετάσεων, διότι η αίτηση-δήλωση ήταν δεσμευτική, σύμφωνα με τις εγκυκλίους 

Φ251/441135/Α5/27-3-2020 και Φ152/41134/Α5/27-3-2020 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

2. Όσοι υποψήφιοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΠΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων 

εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της 

τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες. Οι 

υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές 

δοκιμασίες νια τα τΕΦΑΑ. Δυνατότητα συμμετοχής στις πρακτικές δοκιμασίες έχουν μόνο όσοι 

συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2020. 



3. Οι υποψήφιοι των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ που εξετάζονται στις 29 και 30 Ιουνίου 

αντίστοιχα, όπως και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων από 1 

μέχρι και 13 Ιουλίου 2020, εφόσον συμπίπτει η ημέρα πραι<τικής δοκιμασίας με αυτή της εξέτασής 

τους, μπορούν να ζητούν από την οικεία Επιτροπή, η οποία και οφείλει να ορίζει, διαφορετική 

ημέρα εξέτασης. 

Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου του 2010, κάθε αθλητής 

που θεωρείται υπαίτιος για άκυρη εκκίνηση αποκλείεται. Κατά τις πρακτιι<ές δοι<ιμασίες των υποψηφίων 

για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα μηδενίζεται στο συγι<εκριμένο αγώνισμα (Δρόμοι & κολύμβηση). Σε περίπτωση μη 

συμμετοχής του υποψηφίου σε αγώνισμα που έχει ήδη δηλώσει με αίτησή του ότι θα εξεταστεί, 

σημειώνεται στο πινάι<ιο η ένδειξη «ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ» και για την εξαγωγή του μέσου όρου υπολογίζεται ως 

βαθμός του αγωνίσματος το μηδέν (Ο). 

Ο υποψήφιος βαθμολογείται μόνο αν έχει λάβει μέρος σε ένα (1) τουλάχιστον αγώνισμα. Ο 

υποψήφιος που δε λαμβάνει μέρος σε κανένα αγώνισμα α π ο κ λ ε ί ε τ α ι από τη διαδικασία επιλογής για 

τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

Οι αθλητές με διαι<ρίσεις που εμπίπτουν στον αθλητικό νόμο, είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν 

στην γραμματεία για υποβολή αίτησης, Υγειονομική εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία. 

Οι υποψήφιοι κατά τη διεξαγωγή των πρακτικών δοκιμασιών έχουν υποχρέωση κόσμιας 

συμπεριφοράς και συμμόρφωσης προς τους κανόνες ευταξίας, καθώς και πιστής τήρησης των υποδείξεων 

και των συστάσεων των μελών της εξεταστικής επιτροπής. 

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία 

επιτροπές. 

(Ο υποψήφιος που εξετάζεται σε περισσότερες από μία (1) επιτροπές αποκλείεται από τη διαδικασία 

επιλογής για τα Τ.Ε.Φ.ΑΑ. με απόΦαση της επιτροπής οργάνωσης εξετάσεων.) 

Οι υποψήφιοι-ες να έχουν μαζί τους αθλητικό ρουχισμό, καπέλο, μπουκάλι νερό και ό,τι σχετικό κρίνουν 

απαραίτητο προκειμένου να εξεταστούν στις πρακτικές δοκιμασίες της ημέρας. 

Παρακαλούμε το παρόν να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των Λυκείων με ευθύνη των 

Διευθυντών, προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

Πληροφορίες Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων: 

Καπρινιώτης Ευστράτιος (τηλ.26510-54413) 

Ταχ. Δ/νση : Ανεξαρτησίας 146Α 
454 44 Ιωάννινα 

.E-Mail : grfa@dide.ioa.sch.gr 


