
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ KΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

---------------------------------  
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & 
ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΑΚΗΣ 
------------------------------ 

 

Αλεξανδροφπολθ, 24 Μαΐου 2022 
Αρικ. Ρρωτ.:Φ.26.1/6821 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  ΔΒΡΟΤ 

  

Τμιμα: Φ.Α.ΣΧ.Α  ΕΒΡΟΥ ΡΟΣ : Πλα τα ΓΕ.Λ. και ΕΡΑ.Λ. των  
Δ/νςεων Β/κμιασ Εκπ/ςθσ  
Ζβρου, οδόπθσ, Ξάνκθσ  

      (μζςω των οικείων Διευκφνςεων) 

Ταχ. Διεφκυνςθ:   Διμθτρασ 19  
Ρόλθ:   68131   Αλεξανδροφπολθ  
Ρλθροφορίεσ: Δαγκάκθ  Αναςταςία  
Τθλζφωνο: 25513-55360,1 ΚΟΙΝ: 1. Υ.ΠΑΙ.Θ. –  Δ/νςθ Εξετάςεων και 

Ριςτοποιιςεων 

2. Περιυερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης όλης της 

Χώρας  
3. Ρεριφερειακι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ  
Ανατ. Μακεδονίασ – Θράκθσ 
4. Γενικά και Επαγγελματικά Λφκεια τθσ 
χϊρασ (μζςω των οικείων Διευκφνςεων)  

   

Email: 
grfaevr@sch.gr 

mail@dide.evr.sch.gr 
 

Ιςτοςελίδα: http://dide.evr.sch.gr  

ΘΕΜΑ: «Ρρόγραμμα υγειονομικισ εξζταςθσ και πρακτικισ δοκιμαςίασ Υποψθφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2022-23» 

Η υγειονομικι εξζταςθ και πρακτικι δοκιμαςία (αγωνίςματα) των υποψθφίων ΤΕΦΑΑ, ζτουσ 2022, 
κα πραγματοποιθκοφν ςτο Δθμοτικό Στάδιο «Φϊτθσ Κοςμάσ» τθσ Αλεξ/πολθσ από τθν ΤΕΤΑΤΗ 15–
06–2022  ζωσ και τθν ΤΙΤΗ 28–06–2022 (ϊρεσ 08:00 π.μ. ζωσ 12:00 μ.μ.).  Η Επιτροπι 
Υγειονομικισ Εξζταςθσ και πρακτικισ δοκιμαςίασ δεν κα λειτουργιςει τα Σαββατοκφριακα.  

 Οι υποψιφιοι κα παρουςιάηονται ςτθ γραμματεία, που κα λειτουργεί ςτο Δθμοτικό Στάδιο 
«Φϊτθσ Κοςμάσ» από  08:00 π.μ. με όλα τα δικαιολογθτικά, όπου κα δθλϊνουν τθν προτίμθςθ των 
τριϊν εκ των τεςςάρων αγωνιςμάτων ςτα οποία κα εξεταςτοφν και ςτθ ςυνεχεία κα ακολουκοφν τθ 
διαδικαςία υγειονομικισ εξζταςθσ και πρακτικισ δοκιμαςίασ. 

 Οι πρακτικζσ δοκιμαςίεσ ςτο αγϊνιςμα τθσ Κολφμβθςθσ κα διεξαχκοφν τθν ΔΕΥΤΕΑ 20 
Ιουνίου 2022 και τθν ΡΑΑΣΚΕΥΗ 24 Ιουνίου 2022 ςτο Κλειςτό Κολυμβθτιριο Αλεξανδροφπολθσ 
«Δθμ. Μιχαλετηάκθσ» (ϊρεσ 09:00 π.μ. ζωσ 12:00 μ.μ), αφοφ οι υποψιφιοι ζχουν προςζλκει ςτθ 
γραμματεία τθσ επιτροπισ ςτο Δθμοτικό Στάδιο «Φϊτθσ Κοςμάσ» τθσ Αλεξ/πολθσ. 

 

Οι υποψιφιοι κατά τθν προςζλευςι τουσ ςτισ επιτροπζσ υγειονομικισ εξζταςθσ και 

πρακτικισ δοκιμαςίασ, πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι με: 

α) δφο (2) μικρζσ φωτογραφίεσ 

β) το δελτίο εξεταηομζνου από το Λφκειό τουσ όπου αναγράφεται ο κωδικόσ αρικμόσ 

του υποψθφίου. Ο υποψιφιοσ επίςθσ κα ζχει μαηί του Δελτίο Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ 

ι Διαβατιριο ι άλλο αποδεικτικό τθσ ταυτότθτασ, ζγγραφο 
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γ) i) βεβαίωςθ οπτικισ οξφτθτασ 

   ii) Ακτινογραφία κϊρακα με ςχετικι γνωμάτευςθ 

   iii) καρδιογράφθμα με ςχετικι γνωμάτευςθ  

Οι βεβαιϊςεισ αυτζσ μποροφν να ζχουν εκδοκεί από νοςθλευτικό ίδρυμα του Δθμοςίου 

ι Ν.Ρ.Δ.Δ. ι ιατρό του δθμοςίου ι και από ιδιϊτθ γιατρό (τελευταίου εξαμινου). 

Είτε 

δ)  αντίγραφο δελτίου υγειονομικισ εξζταςθσ με το οποίο ο υποψιφιοσ ζχει κρικεί κατάλλθλοσ από 
τισ αρμόδιεσ Υγειονομικζσ Επιτροπζσ των Στρατιωτικϊν Σχολϊν ι των Αςτυνομικϊν Σχολϊν ι των 
Σχολϊν Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ ι των Σχολϊν Λιμενικοφ Σϊματοσ Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ. 

Πςον αφορά τισ ιατρικζσ εξετάςεισ που καλοφνται να προςκομίςουν οι υποψιφιοι ςτισ 
Επιτροπζσ, φζτοσ μποροφν να κατακζςουν είτε:  
Α) Βεβαίωςθ οπτικισ οξφτθτασ, καρδιογράφθμα και ακτινογραφία κϊρακοσ, είτε: 
Β) Αντίγραφο Δελτίου Υγειονομικισ Εξζταςθσ, είτε: 
 Γ) Βεβαίωςθ Ικανότθτασ.  
Σθμειϊνεται ότι οι περιπτϊςεισ Β και Γ πρζπει να αναγράφουν ότι ο υποψιφιοσ ζχει κρικεί ικανόσ 
– κατάλλθλοσ από τισ αρμόδιεσ Υγειονομικζσ Επιτροπζσ των Στρατιωτικϊν Σχολϊν ι των 
Αςτυνομικϊν Σχολϊν ι των Σχολϊν Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ ι των Σχολϊν Λιμενικοφ Σϊματοσ 
Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ. 

 

Τα αγωνίςματα (τρία από τα τζςςερα) ςτα οποία εξετάηονται οι υποψιφιοι είναι: 

ΑΓΟΙΑ: 
 Σφαιροβολία (βάροσ ςφαίρασ 6 Kg) 
 Άλμα ςε μικοσ 
 Δρόμοσ 400 μζτρων 
 Κολφμβθςθ 50 μζτρα ελεφκερο 

 
Για τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ υγειονομικισ εξζταςθσ και πρακτικισ δοκιμαςίασ των υποψθφίων για 
τα Τ.Ε.Φ.Α.Α ζχει καταρτιςτεί ο ακόλουκοσ αλφαβθτικόσ πίνακασ ςφμφωνα με τον οποίο κα 
προςζρχονται οι υποψιφιοι. 
 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 
ΥΡΟΨΗΦΙΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-23 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΕΡΩΝΥΜΟ 
Από - ζωσ 

ΧΩΟΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΧΩΟΣ 
ΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 

Τετάρτθ, 15 Ιουνίου 2022 Α-Γ Δθμοτικό Στάδιο 
«Φϊτθσ Κοςμάσ» 

Δθμοτικό Στάδιο 
«Φϊτθσ Κοςμάσ» 

Ρζμπτθ, 16 Ιουνίου 2022 Δ-Κ Δθμοτικό Στάδιο 
«Φϊτθσ Κοςμάσ» 

Δθμοτικό Στάδιο 
«Φϊτθσ Κοςμάσ» 

Ραραςκευι, 17 Ιουνίου 2022 Λ-Μ Δθμοτικό Στάδιο 
«Φϊτθσ Κοςμάσ» 

Δθμοτικό Στάδιο 
«Φϊτθσ Κοςμάσ» 

Δευτζρα, 20 Ιουνίου 2022 Α-Ω Δθμοτικό Στάδιο 
«Φϊτθσ Κοςμάσ» 

Δθμοτικό 
Κολυμβθτιριο 
«Δθμ.Μιχαλετηάκθσ» 

ΚΟΙΤΣΙΑ: 
 Σφαιροβολία (βάροσ ςφαίρασ 4 Kg) 
 Άλμα ςε μικοσ,  
 Δρόμοσ 200 μζτρων 
 Κολφμβθςθ 50 μζτρα ελεφκερο 



Τρίτθ, 21 Ιουνίου 2022 Ν- Δθμοτικό Στάδιο 
«Φϊτθσ Κοςμάσ» 

Δθμοτικό Στάδιο 
«Φϊτθσ Κοςμάσ» 

Τετάρτθ, 22 Ιουνίου 2022 Σ-Τ Δθμοτικό Στάδιο 
«Φϊτθσ Κοςμάσ» 

Δθμοτικό Στάδιο 
«Φϊτθσ Κοςμάσ» 

Ρζμπτθ, 23 Ιουνίου 2022 Υ-Ω Δθμοτικό Στάδιο 
«Φϊτθσ Κοςμάσ» 

Δθμοτικό Στάδιο 
«Φϊτθσ Κοςμάσ» 

Ραραςκευι, 24 Ιουνίου 2022 Α-Ω Δθμοτικό Στάδιο 
«Φϊτθσ Κοςμάσ» 

Δθμοτικό 
Κολυμβθτιριο 
«Δθμ.Μιχαλετηάκθσ» 

Δευτζρα, 27 Ιουνίου 2022 ΥΡΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ 
ΕΚΚΕΜΟΤΗΤΕΣ 

Ηϋ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΕΙΡΤΩΣΕΙΣ 
(Με ανάλογθ 

βεβαίωςθ) 

Δθμοτικό Στάδιο 
«Φϊτθσ Κοςμάσ» 

Δθμοτικό Στάδιο 
«Φϊτθσ Κοςμάσ» 

Τρίτθ, 28 Ιουνίου 2022 ΥΡΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ 
ΕΚΚΕΜΟΤΗΤΕΣ 

Ηϋ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΕΙΡΤΩΣΕΙΣ 
(Με ανάλογθ 

βεβαίωςθ) 

Δθμοτικό Στάδιο 
«Φϊτθσ Κοςμάσ» 

Δθμοτικό Στάδιο 
«Φϊτθσ Κοςμάσ» 

ΩΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:  8:00 π.μ. – 12:00 μ.μ. 

 
 
    Διευκρινίηεται ότι δεν επιτρζπεται θ εξζταςθ του υποψθφίου ςε περιςςότερεσ από μία 
επιτροπζσ. 
 
Λόγω των ςυνκθκϊν που ιςχφουν εξαιτίασ του Covid-19, το πρόγραμμα κα τθρθκεί αυςτθρά, 
πλθν των περιπτϊςεων υποψθφίων των ΕΡΑΛ που εξετάηονται ςτισ Ρανελλινιεσ ζωσ και τισ 17 
Ιουνίου, των υποψθφίων που ςυμμετζχουν ςτισ εξετάςεισ ειδικϊν μακθμάτων από 18 ζωσ και 30 
Ιουνίου εφόςον θ θμζρα πρακτικισ δοκιμαςίασ ςυμπίπτει με τθν θμζρα εξζταςισ τουσ ςτα 
πανελλαδικϊσ εξεταηόμενα μακιματα κακϊσ και άλλων εξαιρετικϊν και ζκτακτων περιπτϊςεων. 
 
 Υποψιφιοι που δεν διλωςαν ςυμμετοχι ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α, ΔΕΝ μποροφν 
να ςυμμετάςχουν ςτισ δοκιμαςίεσ αυτζσ  (αγωνίςματα) κατά τισ θμζρεσ διεξαγωγισ των εξετάςεων 
ςτα αγωνίςματα, διότι θ αίτθςθ - διλωςθ ιταν δεςμευτικι. 
     Πςοι απόφοιτοι διεκδικοφν τθν ειςαγωγι τουσ ςτα ΤΕΦΑΑ 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 ΤΕΦΑΑ. 
 
Τζλοσ ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου Μόνο τθσ με αρικμ. Φ.251/55062/Α5/2022 (ΦΕΚ 2368 Β’) 
υπουργικισ απόφαςθσ, «Για τθ διεξαγωγι των πρακτικϊν δοκιμαςιϊν για τθν ειςαγωγι υποψθφίων 
ΤΕΦΑΑ  ιςχφει θ τιρθςθ απόςταςθσ ενάμιςι (1,5) μζτρου μεταξφ των υποψθφίων ςτουσ χϊρουσ 
προετοιμαςίασ ι προκζρμανςθσ των υποψθφίων. Σε κάκε περίπτωςθ, να ιςχφουν οι ςχετικζσ 
οδθγίεσ από τθν Υγειονομικι Επιςτθμονικι Επιτροπι τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ». 
 
                                                                      Η Διευκφντρια τθσ ΔΙΔΕ ΕΒΟΥ 

 
 
 
Ρλακωτι Ελζνθ 
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