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ΓΔΛΣΗΟ  ΣΤΠΟΤ 

 

«Δλεκέξσζε γηα ηελ Τγεηνλνκηθή Δμέηαζε θαη Πξαθηηθή Γνθηκαζία (αγσλίζκαηα) ησλ 

ππνςεθίσλ γηα εηζαγσγή ζηα Σ.Δ.Φ.Α.Α., αθαδεκατθνύ έηνπο 2019-2020»  
 

ύκθσλα κε ην Γειηίν Σύπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζηηο 13-5-2019,  ε Τγεηνλνκηθή 

Δμέηαζε θαη Πξαθηηθή Γνθηκαζία (Αγσλίζκαηα) ησλ Τπνςεθίσλ γηα ηα Σ.Δ.Φ.Α.Α., ζα δηεμαρζνύλ 

από ηελ Σξίηε 18  Ηνπλίνπ 2019  κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 28  Ηνπλίνπ 2019.    

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο ζρνιηθνύ έηνπο (2018-2019), νη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο 

ηάμεο, ησλ ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ θαζώο θαη νη απόθνηηνη ησλ Λπθείσλ πνπ επηζπκνύλ λα είλαη ππνςήθηνη 

γηα ηα Σ.Δ.Φ.Α.Α., θαηέζεζαλ αίηεζε - δήισζε ζην Λύθεηό ηνπο από ηηο 20 Μαξηίνπ σο ηηο  2  

Απξηιίνπ 2019 γηα ζπκκεηνρή ζηηο Πξαθηηθέο Γνθηκαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα αξρείν 

ππνςεθίσλ γηα ηα Σ.Δ.Φ.Α.Α.. Τπνςήθηνη πνπ δελ δήισζαλ ζπκκεηνρή ζηηο Πξαθηηθέο Γνθηκαζίεο 

γηα ηα Σ.Δ.Φ.Α.Α. ζηηο πξναλαθεξόκελεο εκεξνκελίεο, δελ κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο 

Γνθηκαζίεο απηέο (Αγσλίζκαηα) θαηά ηηο εκέξεο δηεμαγσγήο ησλ Δμεηάζεσλ ζηα Αγσλίζκαηα, δηόηη 

ε αίηεζε - δήισζε   ήηαλ δεζκεπηηθή.  

Όζνη απόθνηηνη δηεθδηθνύλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα ΣΔΦΑΑ 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 πξαθηηθέο 

δνθηκαζίεο. Οη ππνςήθηνη απηνί δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ή δηθαίσκα λα εμεηαζηνύλ μαλά ζηηο 

πξαθηηθέο δνθηκαζίεο γηα ηα ΣΔΦΑΑ. Γπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο έρνπλ 

κόλν όζνη ζπκκεηέρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ 2019. 

Οη ππνςήθηνη θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζηηο Δπηηξνπέο Τγεηνλνκηθήο Δμέηαζεο θαη 

Πξαθηηθήο δνθηκαζίαο, πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε: 

                        1) δύν (2) κηθξέο θσηνγξαθίεο 

2) Αθηηλνγξαθία ζώξαθα, πάλσ ζηελ νπνία ζα ππάξρεη θσηνγξαθία ηνπ ππνςεθίνπ, κε 

ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ ηαηξνύ θαη ζρεηηθή γλσκάηεπζε. 

3) Καξδηνγξάθεκα, κε γλσκάηεπζε ηνπ ηαηξνύ 

4) Βεβαίσζε νπηηθήο νμύηεηαο κε γλσκάηεπζε ηνπ ηαηξνύ 

Οη ηαηξηθέο βεβαηώζεηο κπνξνύλ λα έρνπλ εθδνζεί από λνζειεπηηθό ίδξπκα ηνπ δεκνζίνπ ή 

Ν.Π.Γ.Γ. ή ηαηξό ηνπ δεκνζίνπ ή θαη από ηδηώηε γηαηξό. Οη ηαηξηθέο εμεηάζεηο ηζρύνπλ γηα έμη (6) 

κήλεο από ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο. 

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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5) Γειηίν εμεηαδνκέλνπ από ην Λύθεηό ηνπο όπνπ αλαγξάθεηαη ν θσδηθόο αξηζκόο ηνπ 

ππνςεθίνπ. 

6) Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο ή Γηαβαηήξην ή άιιν απνδεηθηηθό ηεο ηαπηόηεηαο, 

έγγξαθν. 

Οη Δπηηξνπέο Τγεηνλνκηθήο Δμέηαζεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζηηο έδξεο ησλ παξαθάησ 

Γηεπζύλζεσλ  Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο : 

 Γηεύζπλζε  Α' Αζήλαο 

 Γηεύζπλζε  Β' Αζήλαο 

 Γηεύζπλζε  Γ' Αζήλαο 

 Γηεύζπλζε Πεηξαηά 

 Γηεύζπλζε Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 

 Γηεύζπλζε Αραΐαο (Πάηξα) 

 Γηεύζπλζε Αξθαδίαο (Σξίπνιε) 

 Γηεύζπλζε Έβξνπ (Αιεμαλδξνύπνιε) 

 Γηεύζπλζε Ηξαθιείνπ 

 Γηεύζπλζε Ισαλλίλσλ 

 Γηεύζπλζε Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο 

 Γηεύζπλζε Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο 

 Γηεύζπλζε Καβάιαο 

 Γηεύζπλζε Κνδάλεο  

 Γηεύζπλζε Λάξηζαο 

 Γηεύζπλζε Σξηθάισλ 

 

Οη Πξαθηηθέο Γνθηκαζίεο (Αγσλίζκαηα) ζηηο νπνίεο κπνξνύλ λα εμεηαζηνύλ νη ππνςήθηνη είλαη: 

Αγσλίζκαηα Αγνξηώλ:  

 θαηξνβνιία-Άικα ζε κήθνο- Γξόκνο 400κ. - Κνιύκβεζε(50κ.ειεύζεξν) 

 

Αγσλίζκαηα Κνξηηζηώλ :  
θαηξνβνιία-Άικα ζε κήθνο- Γξόκνο200κ. - Κνιύκβεζε(50κ.ειεύζεξν) 

 

         εκεηώλεηαη όηη ε θνιύβεζε (50κ. ειεύζεξν) πεξηιακβάλεηαη ζηα ηέζζεξα (4) αγσλίζκαηα από 

ηα νπνία νη ελδηαθεξόκελνη επηιέγνπλ ηξία γηα εμέηαζε θαη γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ ππνςεθίσλ 

πξέπεη ην αγώληζκα απηό λα δηεμάγεηαη ζε θνιπκβεηήξην ησλ 50κ. 

          Οη ππνςήθηνη δειώλνπλ θαηά ηελ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπο ηα ηξία από ηα 



                           28/5/2019 

ηέζζεξα αγσλίζκαηα πνπ επηζπκνύλ λα εμεηαζηνύλ. Οη ππνςήθηνη πνπ επηζπκνύλ λα εμεηαζηνύλ θαη 

ζηελ θνιύκβεζε, ζα πξέπεη  θαη ζηα ηξία (3) αγσλίζκαηα λα πξνζέιζνπλ γηα δνθηκαζία ζηελ 

επηηξνπή ηεο Λάξηζαο, δηόηη ζηελ πόιε ησλ Σξηθάισλ δελ ππάξρεη Κνιπκβεηήξην ησλ 50κ. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη δελ επηηξέπεηαη ε Δμέηαζε ηνπ Τπνςεθίνπ ζε πεξηζζόηεξεο από κία 

Δπηηξνπέο. 

 

 

Οη ζπγθεθξηκέλνη ρώξνη δηεμαγσγήο ησλ Αγσληζκάησλ θαη ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα 

θάζε Δπηηξνπήο, αλαθνηλώλνληαη από ηηο θαηά ηόπνπο Γηεπζύλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. 

 

Οη ππνςήθηνη ησλ ΓΔ.Λ θαη ΔΠΑΛ πνπ εμεηάδνληαη ζηηο 18 θαη 19, 20 Ινπλίνπ  αληίζηνηρα 

θαη νη ππνςήθηνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο εηδηθώλ καζεκάησλ από 21 Ινπλίνπ  κέρξη θαη 

2 Ινπιίνπ 2019, εθόζνλ ζπκπίπηεη ε εκέξα πξαθηηθήο δνθηκαζίαο κε απηή ηεο εμέηαζήο ηνπο, 

κπνξνύλ λα δεηνύλ από ηελ νηθεία Δπηηξνπή, ε νπνία θαη νθείιεη λα νξίδεη, δηαθνξεηηθή εκέξα 

εμέηαζεο.  
  

              ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 

Γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο θαη πξαθηηθήο δνθηκαζίαο ησλ ππνςεθίσλ γηα 

ηα Σ.Δ.Φ.Α.Α. έρεη θαηαξηηζηεί ν αθόινπζνο  πίλαθαο ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ζα πξνζέξρνληαη νη 

ππνςήθηνη ζην Γεκνηηθό ηάδην Σξηθάισλ. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΔ ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ 

ΣΡΗΣΖ 18-06-2019 7:00πκ -11:00πκ 

ΦΑΗΡΑ-ΜΖΚΟ 

Αγόξηα θαη Κνξίηζηα πνπ ην επώλπκό ηνπο  

αξρίδεη από Α έσο θαη Ε 

 

400κ. Αγόξηα & 200κ Κνξίηζηα πνπ ην 

επώλπκό ηνπο αξρίδεη από Ζ έσο θαη Κ 

 

ΣΔΣΑΡΣΖ 19-06-2019 7:00πκ -11:00πκ 

ΦΑΗΡΑ-ΜΖΚΟ 

Αγόξηα θαη Κνξίηζηα πνπ ην επώλπκό ηνπο  

αξρίδεη από Ζ έσο θαη Κ 

 

400κ. Αγόξηα & 200κ Κνξίηζηα πνπ ην 

επώλπκό ηνπο αξρίδεη από Α έσο θαη Ε 

 

ΠΔΜΠΣΖ 20-06-2019 7:00πκ -11:00πκ 

ΦΑΗΡΑ-ΜΖΚΟ 

Αγόξηα θαη Κνξίηζηα πνπ ην επώλπκό ηνπο  

αξρίδεη από Λ έσο θαη Ο 

 

400κ. Αγόξηα & 200κ Κνξίηζηα πνπ ην 

επώλπκό ηνπο αξρίδεη από Π έσο θαη Ρ 
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ΠΑΡΑΚΔ

ΤΖ 
21-06-2019 7:00πκ -11:00πκ 

ΦΑΗΡΑ-ΜΖΚΟ 

Αγόξηα θαη Κνξίηζηα πνπ ην επώλπκό ηνπο  

αξρίδεη από Π έσο θαη Ρ 

 

400κ. Αγόξηα & 200κ Κνξίηζηα πνπ ην 

επώλπκό ηνπο αξρίδεη από Λ έσο θαη Ο 

 

ΑΒΒΑΣΟ 22-06-2019 ΑΡΓΗΑ  

ΚΤΡΗΑΚΖ 23-06-2019 ΑΡΓΗΑ  

ΓΔΤΣΔΡΑ 24-06-2019 7:00πκ -11:00πκ 

ΦΑΗΡΑ-ΜΖΚΟ 

Αγόξηα θαη Κνξίηζηα πνπ ην επώλπκό ηνπο  

αξρίδεη από  έσο θαη Σ 

 

400κ. Αγόξηα & 200κ Κνξίηζηα πνπ ην 

επώλπκό ηνπο αξρίδεη από Τ έσο θαη Ω 

 

ΣΡΗΣΖ 25-06-2019 7:00πκ -11:00πκ 

ΦΑΗΡΑ-ΜΖΚΟ 

Αγόξηα θαη Κνξίηζηα πνπ ην επώλπκό ηνπο  

αξρίδεη από Τ έσο θαη Ω 

 

400κ. Αγόξηα & 200κ Κνξίηζηα πνπ ην 

επώλπκό ηνπο αξρίδεη από  έσο θαη Σ 

 

ΣΔΣΑΡΣΖ 26-06-2019 10:00πκ -12:00κκ 

Αγόξηα - Κνξίηζηα  πνπ δελ κπόξεζαλ λα 

ιάβνπλ κέξνο ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε 

εκεξνκελία εμέηαζήο ηνπο, γηα ζνβαξνύο 

ιόγνπο (Δηδηθά καζήκαηα, αζζέλεηα ή 

αηύρεκα).   

 

ΠΔΜΠΣΖ 27-06-2019 10:00πκ -12:00κκ 

Αγόξηα - Κνξίηζηα  πνπ δελ κπόξεζαλ λα 

ιάβνπλ κέξνο ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε 

εκεξνκελία εμέηαζήο ηνπο, γηα ζνβαξνύο 

ιόγνπο (Δηδηθά καζήκαηα, αζζέλεηα ή 

αηύρεκα).   

ΠΑΡΑΚΔ

ΤΖ 
28-06-2019 10:00πκ -12:00κκ 

Αγόξηα - Κνξίηζηα  πνπ δελ κπόξεζαλ λα 

ιάβνπλ κέξνο ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε 

εκεξνκελία εμέηαζήο ηνπο, γηα ζνβαξνύο 
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ιόγνπο (Δηδηθά καζήκαηα, αζζέλεηα ή 

αηύρεκα).   

  

 

Παξαθαινύληαη νη ππνςήθηνη λα πξνζέξρνληαη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηνπο εμέηαζε θαη πξαθηηθή 

δνθηκαζία ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία εμέηαζήο ηνπο, γηα ηελ απνθπγή ζπλσζηηζκνύ, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα εμππεξεηεζνύλ θαιύηεξα. Αλ, σζηόζν, νξηζκέλνη ππνςήθηνη δελ 

κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία εμέηαζήο ηνπο γηα ζνβαξνύο ιόγνπο 

(Δηδηθά καζήκαηα, αζζέλεηα, ή αηύρεκα), απηνί κπνξνύλ λα πξνζέξρνληαη ύζηεξα από επηθνηλσλία 

κε ηoλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο κηα άιιε εκέξα.  

Σει. Δπηθνηλσλίαο : 24310-46467 θαη 2431-24235. 

 
 

 
 

 


