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 ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή 
στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.  Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 και πρόγραμμα εξετάσεων». 
 
                   
     Από το Υπουργείο Παιδείας  και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι η Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική 
Δοκιμασία (αγωνίσματα) των Υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021, θα 
διεξαχθούν από Δευτέρα  29-06-2020 έως και την Παρασκευή 10-07-2020. 
     Η Επιτροπή, με έδρα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, θα δέχεται τους 
υποψηφίους για την κατάθεση των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα, από  29 
Ιουνίου έως 10 Ιουλίου 2020 (εκτός Σαββατοκύριακου), στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Αθλητικού 
Κέντρου Τρίπολης (ΔΑΚ), οδός τέρμα Καλαβρύτων, σε αίθουσα κάτω από τις κερκίδες του στίβου 
(https://goo.gl/maps/eYwdZLHqL1GdbEfh9). 

 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 
Αγωνίσματα Κλασσικού Αθλητισμού: ΔΑΚ Τρίπολης, Καλαβρύτων 95, Τρίπολη  

Κολύμβηση: Κολυμβητήριο ΔΑΚ Τρίπολης 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην Γραμματεία της Επιτροπής υγειονομικής εξέτασης και 
πρακτικών δοκιμασιών, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με: 
 
.   Δύο (2) μικρές πρόσφατες φωτογραφίες 
 
.   Δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου 
 
.   Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο, αποδεικτικό της ταυτότητας του 
υποψηφίου 
 
.   Ιατρική Βεβαίωση με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού (εδώ), 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. Η Ιατρική Βεβαίωση για COVID-19 μπορεί να έχει εκδοθεί από ιατρό με ειδικότητα γενικού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
Τρίπολη 23-6-2020 
 

Τρίπολη, 17-6-2020 
Πρωτ.:  4115 
 
 
ΠΡΟΣ: ΔΔΕ ΠΕΛΟΠΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 ΛΥΚΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 (μέσω των ΔΔΕ Πελοποννήσου) 

https://goo.gl/maps/eYwdZLHqL1GdbEfh9
https://drive.google.com/file/d/12tDyehkdI53BPVEVjKRDn-Uh1dGtcKTV/view?usp=sharing
https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports
https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports


ιατρού, παιδιάτρου, παθολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου και λοιπών συναφών παθολογικών 
ειδικοτήτων. [Σημ.:  κατά την επίσκεψη του υποψηφίου στον γιατρό προκειμένου να λάβει την βεβαίωση, 
θα χρειαστεί να έχει μαζί του και έντυπο ιατρικού ιστορικού (εδώ)]. Η ιατρική Βεβαίωση για covid-19 
πρέπει να είναι πρόσφατη. 
 
.   Στυλό για τη συμπλήρωση των σχετικών εντύπων. Για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, για την 
ασφάλεια των συμμετεχόντων και των εξεταζομένων, λόγω του covid-19, ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να 
έχει δικό του στυλό για τη συμπλήρωση των αιτήσεων και δικαιολογητικών, καθώς δεν θα διατίθεται 
κοινόχρηστο υλικό. 
 
.   Ακτινογραφία θώρακα με γνωμάτευση και φωτογραφία επάνω στην ακτινογραφία σφραγισμένη από 
το νοσοκομείο ή το διαγνωστικό κέντρο. 

.   Καρδιογράφημα με γνωμάτευση 
 
.   Βεβαίωση οπτικής οξύτητας με γνωμάτευση για κάθε οφθαλμό 
 
Μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν το αγώνισμα της κολύμβησης και παρουσιάζουν εμφανή σημάδια 
δερματικής πάθησης ή ανοικτές πληγές, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν και βεβαίωση 
Δερματολογικής εξέτασης. 
 

   Οι γνωματεύσεις και οι βεβαιώσεις μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου 

ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη ιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες 

από την ημερομηνία έκδοσής τους. 

 
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

Αγωνίσματα αγοριών: ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ – ΔΡΟΜΟΣ 400μ. – ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (50μ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ) 

Αγωνίσματα κοριτσιών: ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ – ΔΡΟΜΟΣ 200μ. – ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (50μ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ) 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 
Οι υποψήφιοι προσέρχονται στη Γραμματεία της Επιτροπής, καταθέτουν τα δικαιολογητικά και δηλώνουν 

την προτίμησή τους, προκειμένου να εξεταστούν σε τρία (3) από τα τέσσερα (4) παραπάνω αγωνίσματα. 

Μετά την έναρξη της πρακτικής δοκιμασίας δεν επιτρέπονται αλλαγές στις προτιμήσεις τους. 

Αφού παραλάβουν το καρτελάκι υποψηφίου ξεκινούν τις πρακτικές δοκιμασίες επιλέγοντας ημέρα/ες 

εξέτασης σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις επισημάνσεις του. 

 
Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα τρία (3) αγωνίσματα σε δύο (2) τουλάχιστον διαφορετικές ημέρες (π.χ. 

σφαίρα και μήκος τη μια ημέρα και δρόμο κάποια άλλη). Μόνο τις ημέρες που υπάρχει αγωνιστική 

ενότητα και το πρωί και το απόγευμα μπορούν να ολοκληρώσουν την εξέτασή τους την ίδια ημέρα. 

Αυτό γίνεται για την καλύτερη δυνατή απόδοση των υποψηφίων. 

https://drive.google.com/file/d/12tDyehkdI53BPVEVjKRDn-Uh1dGtcKTV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xsu44mpRo9htgV_sDzNXpmvBxQu9k14F/view?usp=sharing
https://www.dropbox.com/s/fzk2mh75nuc4lgp/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF_%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D.pdf?dl=0


 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

• Υποψήφιοι που δεν δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ, στις 

προβλεπόμενες προθεσμίες, στην αίτηση – δήλωση που κατέθεσαν στο Λύκειό τους, ΔΕΝ μπορούν 

να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες αυτές,  διότι η αίτηση – δήλωση ήταν δεσμευτική. 

• Όσοι απόφοιτοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ 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 δικαίωμα σε νέα εξέταση. 

• Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ που εξετάζονται στις 29 και 30 Ιουνίου, οι υποψήφιοι που συμμετέχουν 

στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων από 1 έως και 13 Ιουλίου (προσκομίζοντας ανάλογη βεβαίωση) 

καθώς και άλλοι υποψήφιοι, λόγω εξαιρετικών και έκτακτων καταστάσεων, οι οποίοι επιθυμούν 

να προσέλθουν για την κατάθεση δικαιολογητικών και  για την υγειονομική εξέταση, σε 

ημερομηνία και ώρα διαφορετική από το κανονικό πρόγραμμα, μπορούν να  επικοινωνήσουν 

τηλεφωνικά με το εξεταστικό κέντρο, ώστε να ενημερωθεί έγκαιρα η Γραμματεία. Σε κάθε 

περίπτωση ωστόσο  θα εξετασθούν στην πρακτική δοκιμασία σύμφωνα με τις δυνατότητες  που 

δίνει το συνημμένο πρόγραμμα. 

• Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν σε οποιαδήποτε Επιτροπή Υγειονομικής 

Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας. 

• Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η εξέταση του κάθε υποψηφίου σε μια μόνο επιτροπή. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 6947642394 (Δευτέρα ως 

Παρασκευή, πρωινές ώρες). 

Από την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, πληροφορίες θα δίνονται στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΤΡΙΠΟΛΗΣ - Καλαβρύτων 95, Τρίπολη και στο τηλέφωνο της γραμματείας (επικαιροποίηση πριν την 

έναρξη της διαδικασίας) μόνο κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της Επιτροπής. 

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ, ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ & 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΚΤΛ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΙΣ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.  

 

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

Διευθυντών/ντριών, προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 

 
 
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΝΗ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ.ΚΕ.Σ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1I1NbCCH6qj5oi5h3cUVgx9QyCmEE6Y5a?usp=sharing

