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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Από το Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, υπενκυμίηεται ότι θ
υγειονομικι εξζταςθ και πρακτικι δοκιμαςία (Αγωνίςματα) των υποψθφίων για τα
Τ.Ε.Φ.Α.Α., κα διεξαχκοφν από τθν Τρίτθ 19 Ιουνίου 2018 μζχρι και τθν Παραςκευι 29
Ιουνίου 2018.
Κατά τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ςχολικοφ ζτουσ (2017-2018) οι μακθτζσ τθσ
τελευταίασ τάξθσ, των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ κακϊσ και οι απόφοιτοι των Λυκείων που επικυμοφν
να είναι υποψιφιοι για τα ΣΕΦΑΑ, κατζκεςαν αίτθςθ - διλωςθ ςτο Λφκειό τουσ από τισ 16
ζωσ και τισ 30 Μαρτίου 2018 για ςυμμετοχι ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ, προκειμζνου να
δθμιουργθκεί ζνα αρχείο υποψθφίων για τα Σ.Ε.Φ.Α.Α. Τποψιφιοι που δεν διλωςαν
ςυμμετοχι ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ για τα Σ.Ε.Φ.Α.Α ςτισ προαναφερόμενεσ θμερομθνίεσ,
ΔΕΝ μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτισ δοκιμαςίεσ αυτζσ (αγωνίςματα) κατά τισ θμζρεσ
διεξαγωγισ των εξετάςεων ςτα αγωνίςματα, διότι θ αίτθςθ - διλωςθ ιταν δεςμευτικι.
Όςοι απόφοιτοι διεκδικοφν τθν ειςαγωγι τουσ ςτα ΣΕΦΑΑ με τθ διαδικαςία του 10%
των κζςεων ειςακτζων, χωρίσ νζα εξζταςθ, ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ με βάςθ
τθ βακμολογία τθσ τελευταίασ εξζταςισ τουσ ςτα πανελλαδικϊσ εξεταηόμενα μακιματα και
πρακτικζσ δοκιμαςίεσ. Οι υποψιφιοι αυτοί δεν ζχουν τθ δυνατότθτα ι δικαίωμα να
εξεταςτοφν ξανά ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ για τα ΣΕΦΑΑ.
Οι υποψιφιοι κατά τθν προςζλευςι τουσ ςτισ επιτροπζσ υγειονομικισ εξζταςθσ και
πρακτικισ δοκιμαςίασ, πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι με:

α) δφο (2) μικρζσ φωτογραφίεσ
β) βεβαίωςθ οπτικισ οξφτθτασ, ακτινογραφία κϊρακα και καρδιογράφθμα με ςχετικζσ
γνωματεφςεισ. 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. Οι ιατρικζσ εξετάςεισ
ιςχφουν για ζξι (6) μινεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςισ τουσ.
γ) το δελτίο εξεταηομζνου από το Λφκειό τουσ όπου αναγράφεται ο κωδικόσ αρικμόσ
του υποψθφίου. Ο υποψιφιοσ επίςθσ κα ζχει μαηί του Δελτίο Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ ι
Διαβατιριο ι άλλο αποδεικτικό τθσ ταυτότθτασ, ζγγραφο.
Οι επιτροπζσ υγειονομικισ εξζταςθσ κα λειτουργιςουν ςτισ ζδρεσ των παρακάτω
Διευκφνςεων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ :


Διεφκυνςθ Α' Ακινασ,



Διεφκυνςθ Β' Ακινασ,



Διεφκυνςθ Γ' Ακινασ,



Διεφκυνςθ Δ’ Ακινασ,



Διεφκυνςθ Πειραιά,



Διεφκυνςθ Ανατολικισ Αττικισ,



Διεφκυνςθ Αχαΐασ (Πάτρα),



Διεφκυνςθ Αρκαδίασ (Σρίπολθ),



Διεφκυνςθ Ζβρου (Αλεξανδροφπολθ),



Διεφκυνςθ Ηρακλείου,



Διεφκυνςθ Ιωαννίνων,



Διεφκυνςθ Ανατολικισ Θεςςαλονίκθσ,



Διεφκυνςθ Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ,



Διεφκυνςθ Καβάλασ,



Διεφκυνςθ Κοηάνθσ



Διεφκυνςθ Λάριςασ και



Διεφκυνςθ Σρικάλων.

θμειϊνεται ότι θ κολφμβθςθ (50μ. ελεφκερο) περιλαμβάνεται ςτα τζςςερα (4)
αγωνίςματα από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι επιλζγουν τρία για εξζταςθ. Για τθν ίςθ
μεταχείριςθ των υποψθφίων πρζπει το αγϊνιςμα αυτό να διεξάγεται ςε κολυμβθτιριο των
50μ.

Λόγω τθσ ζλλειψθσ κολυμβθτθρίου 50 μ. ςτθν πόλθ τθσ Κοηάνθσ το αγϊνιςμα τθσ
κολφμβθςθσ κα διεξαχκεί ςτθν πόλθ τθσ Πτολεμαΐδασ.
Επίςθσ όςοι κα προςζρχονταν ςτθν

Επιτροπι Εξζταςθσ με ζδρα τθ Διεφκυνςθ

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Τρικάλων και επικυμοφν να εξεταςτοφν ςτο αγϊνιςμα τθσ
κολφμβθςθσ, λόγω ζλλειψθσ κολυμβθτθρίου 50μ. ςτθν ςυγκεκριμζνθ πόλθ, κα πρζπει να
προςζλκουν για όλεσ τισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ τουσ ςτθν Επιτροπι Εξζταςθσ με ζδρα τθ
Λάριςα.
Διευκρινίηεται ότι δεν επιτρζπεται θ εξζταςθ του υποψθφίου ςε περιςςότερεσ από μία
επιτροπζσ.
Οι ςυγκεκριμζνοι χϊροι διεξαγωγισ των αγωνιςμάτων και το αναλυτικό πρόγραμμα
κάκε επιτροπισ, ανακοινϊνονται από τισ κατά τόπουσ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ.
Οι υποψιφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που εξετάηονται ςτισ 19 και 20, 21 Ιουνίου αντίςτοιχα,
όπωσ και οι υποψιφιοι που ςυμμετζχουν ςτισ εξετάςεισ ειδικϊν μακθμάτων από 22 μζχρι
και 30 Ιουνίου 2018, εφόςον ςυμπίπτει θ θμζρα πρακτικισ δοκιμαςίασ με αυτι τθσ εξζταςισ
τουσ, μποροφν να ηθτοφν από τθν οικεία Επιτροπι, θ οποία και οφείλει να ορίηει, διαφορετικι
θμζρα εξζταςθσ.

