
 

                          

 

  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΕΡΕΤΝΑ 

ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
 ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ ΕΚΠ/Η 

ΘΕΑΛΙΑ 
Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. 

ΛΑΡΙΑ ΣΜΗΜΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

ΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 Λάρισα: 26-05-2017 
 Α.Π. : 10703 

Σαχ. Δ/νση 
Σ.Κ. 
Πληροφορίες 
Σηλέφωνο 
Fax 
Ε-mail 

: Καλλιθέας 11 
: 41222 
: Μπόλης Κων/νος. 
: 2410252958 
: 2410537031 
: grfa@dide.lar.sch.gr 

Προς: Σους κ.κ. Δ/ντές ΓΕ.Λ.& ΕΠΑ.Λ.    των 
Δ/ΝΕΩΝ  Β/ΘΜΙΑ   ΕΚΠ/Η 

 Σρικάλων,Καρδίτσας,Μαγνησίας 

 Υθιώτιδας,Ευρυτανίας,Υωκίδας 

 Πιερίας,Βοιωτίας 

 ΓΕ.Λ&ΕΠΑ.Λ ν. Λάρισας 

 

Κοιν.  1. ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
2. Π. Δ. Εκπ/σης Θεσσαλίας 
3. ΕΠΟΠΣΗ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟΤ(χολικό 

ύμβουλο Γ. Λαπούση)  
4. ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. της χώρας 

    (μέσω των οικείων Διευθύνσεων) 

 

 

ΘΕΜΑ : «Οδεγίεο γηα ηελ πγεηνλνκηθή  εμέηαζε θαη πξαθηηθή δνθηκαζία ησλ 
ππνςεθίσλ  γηα  εηζαγσγή  ζηα Τ.Ε.Φ.Α.Α., αθαδεκατθνύ Έηνπο 2017-2018 » 

 

Η επηηξνπή πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο θαη πξαθηηθήο δνθηκαζίαο κε έδξα ηελ Λάξηζα,  
ζα δέρεηαη ηνπο ππνςεθίνπο από ηελ  Τξίηε 20 Ινπλίνπ 2017 κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 
30 Ινπλίνπ 2017  εθηόο Σαββάηνπ θαη Κπξηαθήο 24-25 Ινπλίνπ 2017 ζην Δ. Α. Κ.  
Λάξηζαο (Αιθαδάξ) θαη ώξεο 07:00π.κ. - 11:00π.κ., ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν  
πξόγξακκα:  

Καηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζηελ Αξκόδηα Επηηξνπή, νη Υπνςήθηνη  ζα 
πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο:    

                              Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α  

1. ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΥΙΑ ΘΩΡΑΚΑ (πάλσ ζηελ νπνία ζα ππάξρεη θσηνγξαθία ηνπ 

ππνςεθίνπ, κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ ηαηξνύ, ζπλνδεπόκελε απαξαίηεηα κε 
γλσκάηεπζε).  

2. ΒΕΒΑΙΩΗ ΟΠΣΙΚΗ ΟΞΤΣΗΣΑ, θαη αληίιεςεο ρξσκάησλ από νθζαικίαηξν  

3. ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΥΗΜΑ (ζπλνδεπόκελν κε γλσκάηεπζε ηνπ ηαηξνύ.) 

4. ΔΕΛΣΙΟ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ή ΔΙΑΒΑΣΗΡΙΟ. 

5.  ΔΕΛΣΙΟ ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟΤ από ην Λύθεην ή ηελ «Βεβαίσζε Πξόζβαζεο» όπνπ 
αλαγξάθεηαη ν Κσδηθόο Αξηζκόο ηνπ Υπνςεθίνπ. Οη Ιαηξηθέο Βεβαηώζεηο κπνξνύλ 
λα έρνπλ εθδνζεί από Ννζειεπηηθό Ίδξπκα ηνπ Γεκνζίνπ ή Ν.Π.Γ.Γ. ή Ιαηξό ηνπ 
Γεκνζίνπ ή θαη από Ιδηώηε Ιαηξό. Οη Ιαηξηθέο Δμεηάζεηο ηζρύνπλ γηα έμη (6) κήλεο 
από ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο. 
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6. Γύν (2) κηθξέο θσηνγξαθίεο 

                                                        ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΓΟΡΙΩΝ 

 1) Δξόκνο 400 κ.  

2) Άικα ζε κήθνο ηξεηο (3) πξνζπάζεηεο από ηηο νπνίεο βαζκνινγείηαη ε θαιύηεξε,  

3) Σθαηξνβνιία (βάξνο ζθαίξαο 6 θηιώλ), ηξεηο (3) πξνζπάζεηεο από ηηο νπνίεο  
βαζκνινγείηαη ε θαιύηεξε θαη  

4) Κνιύκβεζε 50 κ. ειεύζεξν.  
 
                                                               ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ  

1) Δξόκνο 200 κ.  

2) Άικα ζε κήθνο ηξεηο (3) πξνζπάζεηεο από ηηο νπνίεο βαζκνινγείηαη ε θαιύηεξε,  

3) Σθαηξνβνιία (βάξνο ζθαίξαο 4 θηιώλ), ηξεηο (3) πξνζπάζεηεο από ηηο νπνίεο  
 
βαζκνινγείηαη ε θαιύηεξε, θαη  
4) Κνιύκβεζε 50 κ. ειεύζεξν.  
 

Τα αγσλίζκαηα (αγνξηώλ – θνξηηζηώλ) ζα δηεμαρζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο δηεζλείο 

θαλνληζκνύο. Οη ππνςήθηνη κε αίηεζή ηνπο, ζηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή δειώλνπλ ηα 

ηξία (3) από ηα ηέζζεξα (4) αγσλίζκαηα ηεο θαηεγνξίαο ηνπο,  ζηα νπνία επηζπκνύλ λα 

εμεηαζηνύλ. Η δήισζή ηνπο απηή δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εμέηαζήο ηνπο . 

 

Δηεπθξηλίδεηαη όηη, δελ επηηξέπεηαη ε Εμέηαζε ηνπ Υπνςεθίνπ ζε πεξηζζόηεξεο 
από κία Επηηξνπέο. 

 

Οη ππνςήθηνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε   εμεηάζεηο ελδνζρνιηθώλ ή εηδηθώλ   καζεκάησλ 
από 22 κέρξη 30 Ινπλίνπ 2017 θαη  εθόζνλ ζπκπίπηεη ε εκέξα Πξαθηηθήο Γνθηκαζίαο κε 
απηή ηεο εμέηαζεο ζην  εηδηθό κάζεκα, κπνξνύλ λα δεηνύλ από ηελ νηθεία επηηξνπή, λα 
νξίδεη δηαθνξεηηθή εκέξα εμέηαζεο αγσληζκάησλ. Τειέθσλν επηθνηλσλίαο : 2410252958. 

Όζνη ππνςήθηνη δηεθδηθνύλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα ΤΔΦΑΑ 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 ΤΔΦΑΑ.  Γπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζηηο πξαθηηθέο 

δνθηκαζίεο έρνπλ κόλν όζνη ζπκκεηέρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο 2017. 

 

 



 

 

1.- Παξαθαινύληαη νη θ. Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ λα επηζηήζνπλ ηελ 

πξνζνρή ησλ ππνςεθίσλ γηα ηηο ώξεο πξνζέιεπζήο ηνπο, ζύκθσλα κε ην 

πξόγξακκα ησλ εμεηάζεσλ.                                                                                                                   

 2.-  Οη Γηεπζύλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο παξαθαινύληαη λα πξνσζήζνπλ 

ηελ εγθύθιην απηή ακέζσο ζηα ζρνιεία ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο, γηα λα ελεκεξσζνύλ 

νη ππνςήθηνη γηα ηα Τ.Δ.Φ.Α.Α. 

1.Σπλεκκέλν (Πξόγξακκα πξαθηηθώλ δνθηκαζηώλ) 

 

 

ΠΙΣΟ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ  Δ/ντης Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Λάρισας                         
Από το πρωτότυπο   

Τμήμα Εκπαιδευτικών   
Θεμάτων  της Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας   

 

 

Κρεμεζή Ευαγγελία 

  

Καψάλης Ιωάννης 
 

 


