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Θζμα: «Τγειονομικι Εξζταςθ και Πρακτικι Δοκιμαςία υποψθφίων για τθν ειςαγωγι τουσ ςτα Σ.Ε.Φ.Α.Α. 

ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2021-2022 – Γενικζσ Οδθγίεσ – Δικαιολογθτικά – Πρόγραμμα» 
χετ :Αρ. Πρ. Φ.251/60376/Α5/27-5-2021 τθσ Δ/νςθσ Εξετάςεων και Πιςτοποιιςεων-Σμιμα Α’ του 

Τ.ΠΑΙ.Θ. 
 

Ζχοντασ υπόψθ το ανωτζρω ςχετικό ζγγραφο του Υ.ΡΑΙ.Θ., ςασ αποςτζλλουμε οδθγίεσ για τουσ/τισ 
υποψιφιουσ/εσ για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2021-2022 που κα εξεταςτοφν από τθν Επιτροπι τθσ 
Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δ’ Ακινασ. 

1. Ημερομθνίεσ κατάκεςθσ δικαιολογθτικϊν και διεξαγωγισ εξετάςεων 
Η υγειονομικι εξζταςθ και πρακτικι δοκιμαςία (αγωνίςματα) των υποψθφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. κα 

διεξαχκοφν από τθν Πζμπτθ 24 Ιουνίου 2021 μζχρι και τθν Σετάρτθ 7 Ιουλίου 2021 ςφμφωνα με το 
επιςυναπτόμενο πρόγραμμα (Ρίνακασ 2).  

2. Σόποσ κατάκεςθσ δικαιολογθτικϊν και υγειονομικισ εξζταςθσ 
Η Γραμματεία των εξετάςεων και θ Υγειονομικι Επιτροπι εδρεφει ςτο τάδιο Νζασ μφρνθσ (γιπεδο 

ποδοςφαίρου Πανιϊνιου Γ...), Ιωάννου Χρυςοςτόμου 1, Νζα Σμφρνθ.  
(link χάρτθ https://goo.gl/maps/UsoG9WVT2Xz3aWA39) 
Για τθ διευκόλυνςθ των υποψθφίων και τθν αποφυγι ςυγχρωτιςμοφ, ςυςτινεται θ προςζλευςθ των 

υποψθφίων για κατάκεςθ δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με το τελευταίο ψθφίο του κωδικοφ αρικμοφ 
υποψθφίου, όπωσ αυτόσ αναγράφεται ςτο Δελτίο Εξεταηομζνου (Ρίνακασ 1):  

 
Πίνακασ 1 :Ημερομθνίεσ και ϊρεσ προςζλευςθσ υποψθφίων για κατάκεςθ δικαιολογθτικϊν ςτθ 

Γραμματεία τθσ Επιτροπισ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ Λιγοντασ αρικμόσ 

Ρζμπτθ 24-Ιουνίου-2021 07:30 - 10:00 0 και 1 

Ρζμπτθ 24-Ιουνίου-2021 10:00 - 12:00 2 ζωσ 4 

Ραραςκευι 25-Ιουνίου-2021 07:30 – 10:00 5 και 6 

Ραραςκευι 25-Ιουνίου-2021 10:00 – 12:00 7 ζωσ 9 

 
3. Απαραίτθτα Δικαιολογθτικά 

Οι υποψιφιοι/εσ κατά τθν προςζλευςι τουσ ςτο χϊρο κατάκεςθσ Δικαιολογθτικϊν και Υγειονομικισ 
Εξζταςθσ, πρζπει απαραίτθτα να ζχουν μαηί τουσ τα εξισ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ 

& ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Δϋ ΑΘΗΝΑ 

 
Ταχ. Διεφκυνςθ : Λ. Συγγροφ 165 

Ταχ. Κϊδικασ  : 171 21 Ν. Σμφρνθ 

Ρλθροφορίεσ  : Μαρία Τςανάκα 

Τθλζφωνα : 2131617-391, 392 

Τθλ/πία (FAX) : 2131617-317 

Ηλ. Δ/νςθ : http://dide-d-ath.att.sch.gr  

Ηλ. Ταχ/μείο  : fysagogi@dide-d-ath.att.sch.gr 

 

Νζα Σμφρνθ, 7-6-2021 

Αρ. Ρρωτ.: 9204 

  
ΠΡΟ: 

1. ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. τθσ Δ.Δ.Ε. Δ’ Ακινασ 
2. ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. τθσ χϊρασ μζςω των 
οικείων Δ/νςεων Εκπ/ςθσ 
Αποςτολι με mail 
ΚΟΙΝ.:  
1. Δ/νςθ Εξετάςεων και Πιςτοποιιςεων 
– Σμιμα Α’ /Τ.ΠΑΙ.Θ. 
2. Π.Δ.Ε. Π/κμιασ & Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ 
Αττικισ 
  

 

https://goo.gl/maps/UsoG9WVT2Xz3aWA39
http://dide-d-ath.att.sch.gr/
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I. Σο Δελτίο Αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι Διαβατιριο ι άλλο αποδεικτικό τθσ ταυτότθτασ 
ζγγραφο.  

II. Δφο (2) πρόςφατεσ , όμοιεσ φωτογραφίεσ ταυτότθτασ. 
III. Σο Δελτίο εξεταηομζνου από το Λφκειό τουσ ι τθ «Βεβαίωςθ πρόςβαςθσ» όπου 

αναγράφεται ο κωδικόσ αρικμόσ του υποψθφίου. 
IV. Ιατρικζσ εξετάςεισ 

i. Ακτινογραφία κϊρακα από Νοςθλευτικό Κδρυμα του Δθμοςίου ι Ν.Ρ.Δ.Δ. ι Ιατρό 
του Δθμοςίου ι Ιδιϊτθ Ιατρό, με γνωμάτευςθ του ιατροφ. Επάνω ςτθν 
ακτινογραφία του εξεταηόμενου πρζπει να επιςυνάπτεται φωτογραφία, 
ςφραγιςμζνθ & υπογεγραμμζνθ από το γνωματεφοντα ιατρό. 

ii. Βεβαίωςθ οπτικισ οξφτθτασ με γνωμάτευςθ του ιατροφ από Νοςθλευτικό Κδρυμα 
του Δθμοςίου ι Ν.Ρ.Δ.Δ.  ι Ιατρό του Δθμοςίου ι Ιδιϊτθ Ιατρό. 

iii. Καρδιογράφθμα από Νοςθλευτικό Κδρυμα του Δθμοςίου ι Ν.Ρ.Δ.Δ. ι Ιατρό του 
Δθμοςίου ι Ιδιϊτθ Ιατρό, με γνωμάτευςθ του ιατροφ.  

iv. Οι υποψιφιοι/εσ που επικυμοφν να εξεταςκοφν ςτθν ΚΟΛΤΜΒΗΗ πρζπει να 
προςκομίςουν ιατρικι βεβαίωςθ δερματολόγου για τθ χριςθ του 
κολυμβθτθρίου. 

v. Σο αποτζλεςμα του self-test που ζχουν δθλϊςει μζςω τθσ πλατφόρμασ self – 
testing.gov.gr. (υποχρεοφνται να φζρουν μαηί τουσ το θλεκτρονικό αποδεικτικό ι τθ 
χειρόγραφθ βεβαίωςθ, κατά τθν προςζλευςι τουσ ςτο εξεταςτικό κζντρο κάκε 
θμζρα εξετάςεων). Επιςθμαίνεται ότι θ διενζργεια διαγνωςτικοφ ελζγχου (self-test, 
PCR ι rapid test) είναι υποχρεωτικι μια φορά κάκε εβδομάδα από τουσ 
υποψιφιουσ/εσ (άρκρο 1 τθσ με αρικ. Φ.251/64572/Α5/2021 Κ.Υ.Α.  ΦΕΚ 2363 τ.Β).  

 
Οι ιατρικζσ εξετάςεισ ιςχφουν για (6) μινεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςισ τουσ 

 

Οι υποψόφιοι/εσ πρϋπει να ϋχουν μαζύ τουσ δικό τους στυλό για τη ςυμπλόρωςη των ςχετικών 
εγγρϊφων, καθώσ λόγω COVID-19 δεν θα διατύθεται κοινόχρηςτο υλικό. 

 
Οι υποψιφιοι/εσ δθλϊνουν ςτθν Επιτροπι Υγειονομικισ Εξζταςθσ και Ρρακτικισ Δοκιμαςίασ τα τρία 

(3) από τα τζςςερα (4) αγωνίςματα (παρ. 4), ςτα οποία επικυμοφν να εξεταςκοφν. Η διλωςι τουσ αυτι 
δεν μπορεί να τροποποιθκεί κατά τθ διάρκεια εξζταςθσ των αγωνιςμάτων. 

Η θμερομθνία εξζταςθσ των πρακτικϊν δοκιμαςιϊν των υποψθφίων κακορίηεται κατά τθ διάρκεια 
κατάκεςθσ των δικαιολογθτικϊν με βάςθ το επιςυναπτόμενο πρόγραμμα (Ρίνακασ 2). 

 
4. Πρακτικζσ δοκιμαςίεσ 

 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΣΙΑ 

1 Δρόμοσ 400m Δρόμοσ 200m 

2 Άλμα ςε μικοσ τρεισ (3) προςπάκειεσ από τισ 
οποίεσ βακμολογείται θ καλφτερθ 

Άλμα ςε μικοσ τρεισ (3) προςπάκειεσ από τισ 
οποίεσ βακμολογείται θ καλφτερθ 

3 φαιροβολία (βάροσ ςφαίρασ 6 κιλά), τρεισ (3) 
προςπάκειεσ από τισ οποίεσ βακμολογείται θ 
καλφτερθ 

φαιροβολία (βάροσ ςφαίρασ 4 κιλά), τρεισ (3) 
προςπάκειεσ από τισ οποίεσ βακμολογείται θ 
καλφτερθ 

4 Κολφμβθςθ 50μ. ελεφκερο Κολφμβθςθ 50μ. ελεφκερο 

 
Τα αγωνίςματα (αγοριϊν – κοριτςιϊν) κα διεξαχκοφν ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ. 
Οι υποψιφιοι/εσ κατά τθ διάρκεια των πρακτικϊν δοκιμαςιϊν πρζπει να ζχουν μαηί τουσ:  

 Καπζλο 

 Νερό (δεν υπάρχει πρόςβαςθ ςε κυλικείο) 

 Ρετςζτα 

 Σκουφάκι και ςαγιονάρεσ (υποχρεωτικά για το κολυμβθτιριο) 

 Στυλό, για να υπογράφουν τα πινάκια επιδόςεων μετά τθ λιξθ τθσ εξζταςθσ 
 

5. Σόποσ πρακτικισ δοκιμαςίασ (αγωνιςμάτων) 
I. Δρόμοι – Μικοσ – φαίρα 

Στάδιο Νζασ Σμφρνθσ (γιπεδο ποδοςφαίρου Ρανιϊνιου Γ.Σ.Σ.), Ιωάννου Χρυςοςτόμου 1, Νζα 
Σμφρνθ.  
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(link χάρτθ https://goo.gl/maps/1rNRkEW41SELwSTE6) 
II. Κολφμβθςθ 

Κλειςτό Κολυμβθτιριο Νζασ Σμφρνθσ,  Τραπεηοφντοσ 13, Νζα Σμφρνθ. 
(link χάρτθ https://goo.gl/maps/Sa4Q1MQjo5KnSrDs8)  
 

6. Επιςθμάνςεισ 

 Κατά τθ διάρκεια του τρζχοντασ ςχολικοφ ζτουσ, οι μακθτζσ/τριεσ τθσ τελευταίασ τάξθσ των ΓΕΛ 
και των ΕΡΑΛ κακϊσ και οι απόφοιτοι των Λυκείων που επικυμοφν να είναι υποψιφιοι/εσ για τα 
ΤΕΦΑΑ, κατζκεςαν Αίτθςθ-Διλωςθ ςτο Λφκειό τουσ προκειμζνου να δθμιουργθκεί ζνα αρχείο 
υποψθφίων. Υποψιφιοι που δεν διλωςαν ςυμμετοχι ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ για τα Τ.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.  

 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/εσ αυτοί ΔΕΝ ζχουν τθ δυνατότθτα ι δικαίωμα να εξεταςτοφν ξανά ςτισ πρακτικζσ 
δοκιμαςίεσ για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

 Λόγω των ςυνκθκϊν που ιςχφουν φζτοσ εξαιτίασ του Covid-19, κα τθρθκεί αυςτθρά το 
πρόγραμμα, πλθν των περιπτϊςεων υποψθφίων των ΕΠΑΛ που εξετάηονται ζωσ και τισ 28 
Ιουνίου, των υποψθφίων που ςυμμετζχουν ςτισ εξετάςεισ ειδικϊν μακθμάτων από 29 ζωσ και 7 
Ιουλίου κακϊσ και άλλων εξαιρετικϊν και ζκτακτων περιπτϊςεων. Οι ςυγκεκριμζνοι υποψιφιοι 
μποροφν να προςζρχονται, διαφορετικι θμζρα εξζταςθσ εφόςον θ θμζρα πρακτικισ δοκιμαςίασ 
ςυμπίπτει με τθν θμζρα εξζταςθσ τουσ ςτα πανελλαδικϊσ εξεταηόμενα μακιματα, 
προςκομίηοντασ ςχετικι βεβαίωςθ. 

 Οι υποψιφιοι/εσ ζχουν το δικαίωμα να προςζλκουν ςε οποιαδιποτε Επιτροπι Υγειονομικισ 
Εξζταςθσ και Ρρακτικισ Δοκιμαςίασ. 

 Διευκρινίηεται ότι δεν επιτρζπεται θ εξζταςθ του/τθσ υποψθφίου/ασ ςε περιςςότερεσ από μία 
Επιτροπζσ. 

 Οι χϊροι κατάκεςθσ δικαιολογθτικϊν, υγειονομικισ εξζταςθσ και πρακτικισ δοκιμαςίασ είναι 
χϊροι εξεταςτικοφ κζντρου Ρανελλαδικϊν Εξετάςεων του 2021 και γι’ αυτόν τον λόγο 
απαγορεφεται αυςτθρά θ είςοδοσ οποιουδιποτε άλλου ατόμου εκτόσ των εξεταηόμενων και των 
μελϊν των επιτροπϊν. 
 

Για οποιαδιποτε πλθροφορία, που αφορά ςτθν κατάκεςθ δικαιολογθτικϊν, ςτθν υγειονομικι 
εξζταςθ και πρακτικι δοκιμαςία, οι υποψιφιοι μποροφν να απευκφνονται ςτθ Φυςικι Αγωγι τθσ 

Δ/νςθσ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Δ’ Ακινασ (Συγγροφ 165, Ν.Σμφρνθ). 
Τθλζφωνα επικοινωνίασ 2131617391-2131617392) 

 
 

 
υν/να: Πίνακασ 2 - Πρόγραμμα εξετάςεων ΣΕΦΑΑ 2021 ΔϋΑκινασ  

 
 

 
Ο Διευκυντισ τθσ Δ.Δ.Ε. Δ’ Ακινασ 

 
 

Δρ. Γιαλοφρθσ Παραςκευάσ 

 
 

https://goo.gl/maps/1rNRkEW41SELwSTE6
https://goo.gl/maps/Sa4Q1MQjo5KnSrDs8
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ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΦΑΑ 2021 Δ'ΑΘΗΝΑΣ 

      

  ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΤ.Γ... (ΙΩΑΝΝΟΤ ΧΡΤΟΣΟΜΟΤ 1, Ν.ΜΤΡΝΗ) 
ΚΛΕΙΣΟ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟ 

(ΣΡΑΠΕΖΟΤΝΣΟ 13, 
Ν.ΜΤΡΝΗ) 

  

  
ΚΑΣΑΘΕΗ      

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 
ΦΑΙΡΑ - ΜΗΚΟ 

ΔΡΟΜΟΙ                                                
200m κορίτςια-400m 

αγόρια 
ΚΟΛΤΜΒΗΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

24/6/2021 Ρζμπτθ 07:30 - 12:00       

25/6/2021 Ραραςκευι 07:30 - 12:00 07:30 - 12:00     

28/6/2021 Δευτζρα 07:30 - 10:30 09:30 - 12:00 07:30 - 09:30   

29/6/2021 Τρίτθ 07:30 - 10:30 09:30 - 12:00 07:30 - 09:30   

30/6/2021 Τετάρτθ 07:30 - 10:30     
ΑΓΟΙΑ 07:30 - 09:30               

ΚΟΙΤΣΙΑ 09:30 - 11:00 

1/7/2021 Ρζμπτθ 07:30 - 10:30 09:30 - 12:00 07:30 - 09:30   

2/7/2021 Ραραςκευι 07:30 - 10:30 07:30 - 12:00     

5/7/2021 Δευτζρα 07:30 - 10:30     
ΚΟΙΤΣΙΑ 07:30 - 09:30               
ΑΓΟΙΑ 09:30 - 11:00 

6/7/2021 Τρίτθ 07:30 - 10:30 08:30 - 12:00 07:30 - 08:30   

7/7/2021 Τετάρτθ   Ε Κ Κ Ρ Ε Μ Ο Σ ΗΣ Ε  
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