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            Θεζζαινλίθε, 24-5-2019  
                Αξ. πξση.: 11373 

        
Πξνο : ΓΔ.Λ.& ΔΠΑ.Λ. ησλ Γ.Γ.Δ.  
Γπηηθήο Θεζ/λίθεο-Πέιιαο-Κηιθίο-εξξώλ            
         (κέζσ ησλ νηθείσλ Γ/ζεσλ) 
 

Κνηλ: 1. ΤΠ.Π.Δ.Θ.-Γ/λζε Δμεηάζεσλ    
              θαη Πηζηνπνηήζεσλ 

       2. Πεξηθ/θή Γ/λζε Δθπ/ζεο  
            Κεληξηθήο  Μαθεδνλίαο 
        3. ΓΔ.Λ. θαη ΔΠΑ.Λ. ηεο ρώξαο  
           (κέζσ ησλ νηθείσλ Γηεπζύλζεώλ) 
        4. Δπόπηεο Δπηηξνπώλ Τγεηνλνκηθήο    

Δμέηαζεο θαη Πξαθηηθήο Γνθηκαζίαο 
ησλ ππνςεθίσλ γηα  ηα Σ.Δ.Φ.Α.Α. 
κε έδξα ηε Γ.Γ.Δ. Γπη. Θεζ/λίθεο        

 
ΘΔΜΑ: «Οδεγίεο γηα ηελ Τγεηνλνκηθή  Δμέηαζε θαη Πξαθηηθή Γνθηκαζία ησλ ππνςεθίσλ γηα          

εηζαγσγή  ζηα Σ.Δ.Φ.Α.Α., αθαδεκατθνύ έηνπο 2019-2020 θαη πξόγξακκα εμεηάζεσλ» 
 
Η Τγεηνλνκηθή Δμέηαζε θαη ε Πξαθηηθή Γνθηκαζία ησλ ππνςεθίσλ γηα  εηζαγσγή ζηα  Σ.Δ.Φ.Α.Α.,  

αθαδεκατθνύ έηνπο 2019-2020,  ζα δηεμαρζνύλ από ηελ Σξίηε 18-06-2019  κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή  
28-06-2019 (εθηόο ηνπ αββαηνθύξηαθνπ). 

 

Η Δπηηξνπή Τγεηνλνκηθήο Δμέηαζεο θαη Πξαθηηθήο Γνθηκαζίαο κε έδξα ηε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ζα δέρεηαη ηνπο ππνςεθίνπο ζην Γεκνηηθό ηάδην Ακπεινθήπσλ  
(28εο Οθησβξίνπ 157) από ηηο 7.00  κέρξη ηηο 11.00. 
 

  Οη ππνςήθηνη θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
 

1. Αθηηλνγξαθία ζώξαθα, πάλσ ζηελ νπνία ζα ππάξρεη θσηνγξαθία ηνπ ππνςεθίνπ, κε ζθξαγίδα  
    θαη ππνγξαθή ηνπ ηαηξνύ, ζπλνδεπόκελε απαξαίηεηα κε γλσκάηεπζε.  
 
2. Καξδηνγξάθεκα, ζπλνδεπόκελν κε γλσκάηεπζε ηνπ ηαηξνύ. 
 
3. Βεβαίσζε νπηηθήο νμύηεηαο θαη αληίιεςεο ρξσκάησλ από νθζαικίαηξν. 
 
4. Γειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή δηαβαηήξην. 
 

     5. Γειηίν εμεηαδόκελνπ από ην Λύθεηό ηνπο ή «Βεβαίσζε Πξόζβαζεο» (κε θσδηθό αξηζκό ππνςεθίνπ). 
 
     6. Γύν (2) κηθξέο θσηνγξαθίεο. 
 

Οη Ιαηξηθέο εμεηάζεηο ηζρύνπλ γηα έμη (6) κήλεο από ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο θαη κπνξνύλ λα 
εθδνζνύλ από λνζειεπηηθό ίδξπκα ηνπ Γεκνζίνπ ή Ν.Π.Γ.Γ. ή ηαηξό ηνπ δεκνζίνπ ή από ηδηώηε ηαηξό. 
ηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία εμέηαζεο θαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ 
ππνςεθίνπ.  
                                                          ΑΓΧΝΗΜΑΣΑ 
 

ΑΓΧΝΗΜΑΣΑ ΑΓΟΡΗΧΝ: θαηξνβνιία(βάξνο ζθαίξαο 6θ.) - Άικα εηο κήθνο - Γξόκνο 400κ.- Κνιύκβεζε   
(50κ. ειεύζεξν). 

 
   ΑΓΧΝΗΜΑΣΑ ΚΟΡΗΣΗΧΝ: θαηξνβνιία(βάξνο ζθαίξαο 4θ.) - Άικα εηο κήθνο - Γξόκνο 200κ.- Κνιύκβεζε  

(50κ. ειεύζεξν). 
 
Οη Πξαθηηθέο Γνθηκαζίεο ζα δηεμαρζνύλ όπσο νξίδνπλ νη Γηεζλείο Καλνληζκνί ησλ αζιεκάησλ. 
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         Γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο Τγεηνλνκηθήο Δμέηαζεο θαη Πξαθηηθήο Γνθηκαζίαο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηα 
Σ.Δ.Φ.Α.Α. έρεη θαηαξηηζηεί ν αθόινπζνο αιθαβεηηθόο πίλαθαο ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν πξνζέξρνληαη νη 
ππνςήθηνη. 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 
ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ Σ.Δ.Φ.Α.Α. 

(ΑΓΟΡΗΧΝ - ΚΟΡΗΣΗΧΝ) 
 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΠΧΝΤΜΟ 
                  από - έσο 

ΣΡΗΣΖ                     18 - 6 - 2019 Α - Β - Γ   θαίξα-Μήθνο-Γξόκνη 

ΣΔΣΑΡΣΖ               19 - 6 - 2019 Γ - Δ - Ε - Ζ - Θ   θαίξα-Μήθνο-Γξόκνη 

ΠΔΜΠΣΖ                20 - 6 - 2019 
Η - Κ   θαίξα-Μήθνο-Γξόκνη  

     θαη από Α  έσο Μ  ΚΟΛΤΜΒΖΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ         21 - 6 - 2019 Λ - Μ   θαίξα-Μήθνο-Γξόκνη 

ΓΔΤΣΔΡΑ              24 - 6 - 2019 Ν - Ξ - Ο - Π  θαίξα-Μήθνο-Γξόκνη 

ΣΡΗΣΖ                     25 - 6 - 2019 Ρ -    θαίξα-Μήθνο-Γξόκνη 

ΣΔΣΑΡΣΖ               26 - 6 - 2019 
 Σ - Τ  θαίξα-Μήθνο-Γξόκνη   

θαη από Ν έσο Χ   ΚΟΛΤΜΒΖΖ 

ΠΔΜΠΣΖ                27 - 6 - 2019 Φ - Υ - Φ - Χ   θαίξα-Μήθνο-Γξόκνη 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ         28 - 6 - 2019 
ΓΔΤΣΔΡΖ ΖΜΔΡΑ ΑΓΧΝΗΜΑΣΧΝ (θαίξα-Μήθνο-

Γξόκνη)ΣΧΝ ΓΡΑΜΜΑΣΧΝ Φ-Υ-Φ-Χ  
ΚΑΗ ΔΚΚΡΔΜΟΣΖΣΔ     

 
ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ 

 
Οη ππνςήθηνη ζα πξνζέξρνληαη ζην Γεκνηηθό  ηάδην Ακπεινθήπσλ ζηε Γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο 
κε όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ζα δειώλνπλ ηελ πξνηίκεζε ησλ ηξηώλ εθ ησλ ηεζζάξσλ  
αγσληζκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζνύλ ηε δηαδηθαζία ηεο Τγεηνλνκηθήο Δμέηαζεο θαη ηεο 
 Πξαθηηθήο Γνθηκαζίαο. 

 
 

Οη ππνςήθηνη πνπ ζα δειώζνπλ λα εμεηαζζνύλ ζηα ηξία αγσλίζκαηα ηνπ ηίβνπ (ζθαηξνβνιία-άικα  
εηο κήθνο-δξόκνπο), κπνξνύλ λα ηα νινθιεξώζνπλ ζε κία (1) εκέξα ή ζε δύν (2) εκέξεο. 

 
Οη ππνςήθηνη πνπ ζα δειώζνπλ λα εμεηαζζνύλ ζηα δύν εθ ησλ ηξηώλ(3) αγσληζκάησλ ηνπ ηίβνπ 
(ζθαηξνβνιία-άικα εηο κήθνο-δξόκνπο) θαη ζην αγώληζκα ηεο Κνιύκβεζεο ζα ηα νινθιεξώζνπλ  
ζε δύν ( 2) εκέξεο. 

 
     Οη εμεηάζεηο ηνπ αγσλίζκαηνο ηεο Κνιύκβεζεο ζα δηεμαρζνύλ ζε δύν (2) εκέξεο, ζην Κνιπκβεηήξην 

πθεώλ  (Λερόβνπ 7, πθηέο) από ηηο 8:30 κέρξη ηηο 12:00, αιθαβεηηθά σο αθνινύζσο: 
 

Α  -  Μ :  ΠΔΜΠΣΖ   20-6-2019    
Ν  -  Χ :  ΣΔΣΑΡΣΖ  26-6-2019 
 
 

 



 
 
ΠΡΟΟΥΖ 

Οη ππνςήθηνη πνπ ζα εμεηαζηνύλ ΠΡΧΣΑ  ζην αγώληζκα ηεο Κνιύκβεζεο, ζα πξέπεη λα 
πξνζέιζνπλ ζην ηάδην Ακπεινθήπσλ κε όια ηα δηθαηνινγεηηθά, λα πεξάζνπλ Τγεηνλνκηθή 

Δπηηξνπή θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηαβνύλ ζην Κνιπκβεηήξην ησλ πθεώλ. 
Σελ επόκελε εκέξα ζα πξνζέιζνπλ ζην ηάδην Ακπεινθήπσλ  γηα λα εμεηαζζνύλ 

ζηα δύν (2) αγσλίζκαηα ηνπ ηίβνπ πνπ έρνπλ δειώζεη.     
 

 
                                            ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ 
                     

 Τπνςήθηνη πνπ δελ δήισζαλ ζπκκεηνρή ζηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο γηα ηα Σ.Δ.Φ.Α.Α. από 
ηηο 20/3/2019 έσο 29/3/2019 ζηελ αίηεζε-δήισζε πνπ θαηέζεζαλ ζην Λύθεηό ηνπο, ΓΔΝ 
κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηέο ηηο εμεηάζεηο, δηόηη ε αίηεζε-δήισζε ήηαλ δεζκεπηηθή. 
 

 Όζνη ππνςήθηνη δηεθδηθνύλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα Σ.Δ.Φ.Α.Α. κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 10% ησλ 
ζέζεσλ εηζαθηέσλ, ρσξίο λέα εμέηαζε, ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο κε βάζε ηε 
βαζκνινγία ηεο ηειεπηαίαο εμέηαζήο ηνπο ζηα παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα καζήκαηα θαη ζηηο 
πξαθηηθέο δνθηκαζίεο. Οη ππνςήθηνη απηνί δελ έρνπλ  δηθαίσκα λα εμεηαζηνύλ μαλά ζηηο  
πξαθηηθέο δνθηκαζίεο γηα ηα Σ.Δ.Φ.Α.Α.. 
 

 Οη ππνςήθηνη  έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνζέιζνπλ ζε νπνηαδήπνηε Δπηηξνπή Τγεηνλνκηθήο     
Δμέηαζεο θαη Πξαθηηθήο Γνθηκαζίαο. 

 

 Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη ππνςήθηνη κπνξνύλ  λα πξνζέιζνπλ  ζε κία (1) κόλν επηηξνπή. 
 

 ε πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία εμέηαζεο ηεο πξαθηηθήο δνθηκαζίαο ζπκπίπηεη κε ηελ 
εκεξνκελία εμέηαζεο ζηα παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα καζήκαηα(ΔΠΑ.Λ. ή εηδηθό κάζεκα) ή 
ππάξρεη θάπνην άιιν ζνβαξό θώιπκα πξνζέιεπζεο(π.ρ. ιόγνη πγείαο) θαηά ηελ νξηδόκελε 
εκεξνκελία ηεο πξαθηηθήο δνθηκαζίαο, ζα πξέπεη νη ππνςήθηνη λα πξνζέιζνπλ κηα από  

       ηηο επόκελεο εκέξεο, αλάινγα ηελ πεξίπησζε, πξνζθνκίδνληαο αλάινγε βεβαίσζε. 
 

 
      Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε, κπνξείηε  λα απεπζύλεζηε ζην Γξαθείν Φπζηθήο     

Αγσγήο  ηεο Γ/λζεο  Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο  Γπηηθήο Θεζ/λίθεο ζην ηειέθσλν 2310 587292 (ή ζηα 

ηειέθσλα: 6945260694 - 6976229265 - 6947842207  μόνο ώρες Γραφείου). 

 
 Παξαθαινύληαη ζεξκά νη Γηεπζπληέο/Γηεπζύληξηεο θαζώο θαη  νη Καζεγεηέο ΦπζηθήοΑγσγήο, 
 κε δηθή ηνπο επζύλε, λα δηαλείκνπλ ην παξόλ έγγξαθν ζε όινπο  ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο  
 πνπ έρνπλ θάλεη αίηεζε-δήισζε γηα ηα Σ.Δ.Φ.Α.Α., λα ην αλαξηήζνπλ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ 
 ή αθόκε λα ηνπο ελεκεξώζνπλ θαη ηειεθσληθά.  

 
 
 
 

                            ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ                                   Ο Γ/ληήο Γ.Γ.Δ. Γπηηθήο Θεζ/λίθεο                                                                                                                                 
Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ                                      
             Α΄ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
 
 
                                                                                              Παύινο Μαηδηάξεο 
      ΣΡΟΤΘΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ                                         Πνιηηηθόο  Μεραληθόο  
 


		2019-05-24T12:33:12+0300




