
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

---------------------------------  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
------------------------------ 

 

Αλεξανδρούπολη, 01 Ιουνίου 2021 
Αριθ. Πρωτ.:Φ.26.1/6989  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΕΒΡΟΥ 

  

Τμήμα: Φ.Α.ΣΧ.Α  ΕΒΡΟΥ ΠΡΟΣ : Όλα τα ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. των  
Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης  
Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης  

      (μέσω των οικείων Διευθύνσεων) 

Ταχ. Διεύθυνση:   Δήμητρας 19  
Πόλη:   68131   Αλεξανδρούπολη  
Πληροφορίες: Δαγκάκη  Αναστασία  
Τηλέφωνο: 25513-55360,1 ΚΟΙΝ: 1. Υ.ΠΑΙ.Θ. –  

Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων 
2. Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης  

Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης 
3. Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της 

χώρας (μέσω των οικείων Διευθύνσεων)  

   

Email: 
grfaevr@sch.gr 

mail@dide.evr.sch.gr 
 

Ιστοσελίδα: http://dide.evr.sch.gr  

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας Υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
ακαδημαϊκού έτους 2021-22» 

Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (αγωνίσματα) των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ, έτους 2021, 
θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Στάδιο «Φώτης Κοσμάς» της Αλεξ/πολης από την ΠΕΜΠΤΗ 24–
06–2021  έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ 07–07–2021 (ώρες 08:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ.).  Η Επιτροπή 
Υγειονομικής Εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας δεν θα λειτουργήσει τα Σαββατοκύριακα.  

 Οι υποψήφιοι θα παρουσιάζονται στη γραμματεία, που θα λειτουργεί στο Δημοτικό Στάδιο 
«Φώτης Κοσμάς» από  08:00 π.μ. με όλα τα δικαιολογητικά, όπου θα δηλώνουν την προτίμηση των 
τριών εκ των τεσσάρων αγωνισμάτων στα οποία θα εξεταστούν και στη συνεχεία θα ακολουθούν τη 
διαδικασία υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας. 

 Οι πρακτικές δοκιμασίες στο αγώνισμα της Κολύμβησης θα διεξαχθούν την Τρίτη 29 Ιουνίου 
2021 και την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 στο Κλειστό Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης «Δημ. 

Μιχαλετζάκης» (ώρες 09:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ), αφού οι υποψήφιοι έχουν προσέλθει στη 
γραμματεία της επιτροπής στο Δημοτικό Στάδιο «Φώτης Κοσμάς» της Αλεξ/πολης. 

 

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και 

πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με: 

α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες 

β) το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός 

του υποψηφίου. Ο υποψήφιος επίσης θα έχει μαζί του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας 

ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο 

γ) βεβαίωση οπτικής οξύτητας 

δ) ακτινογραφία θώρακα με σχετική γνωμάτευση 

mailto:grfaevr@sch.gr
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ε) καρδιογράφημα με σχετική γνωμάτευση  

Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου 

ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό (τελευταίου εξαμήνου). 

Τα αγωνίσματα (τρία από τα τέσσερα) στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι: 

ΑΓΟΡΙΑ: 
 Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6 Kg) 
 Άλμα σε μήκος 
 Δρόμος 400 μέτρων 
 Κολύμβηση 50 μέτρα ελεύθερο 

 
Για την ομαλή διεξαγωγή της υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για 
τα Τ.Ε.Φ.Α.Α έχει καταρτιστεί ο ακόλουθος αλφαβητικός πίνακας σύμφωνα με τον οποίο θα 
προσέρχονται οι υποψήφιοι. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-22 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΩΝΥΜΟ 
Από - έως 

ΧΩΡΟΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΧΩΡΟΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021 Α-Γ Δημοτικό Στάδιο 
«Φώτης Κοσμάς» 

Δημοτικό Στάδιο 
«Φώτης Κοσμάς» 

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021 Δ-Κ Δημοτικό Στάδιο 
«Φώτης Κοσμάς» 

Δημοτικό Στάδιο 
«Φώτης Κοσμάς» 

Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 Λ-Μ Δημοτικό Στάδιο 
«Φώτης Κοσμάς» 

Δημοτικό Στάδιο 
«Φώτης Κοσμάς» 

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021 Α-Ω Δημοτικό Στάδιο 
«Φώτης Κοσμάς» 

Δημοτικό 
Κολυμβητήριο 
«Δημ.Μιχαλετζάκης» 

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 Ν-Ρ Δημοτικό Στάδιο 
«Φώτης Κοσμάς» 

Δημοτικό Στάδιο 
«Φώτης Κοσμάς» 

Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021 Σ-Τ Δημοτικό Στάδιο 
«Φώτης Κοσμάς» 

Δημοτικό Στάδιο 
«Φώτης Κοσμάς» 

Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021 Υ-Ω Δημοτικό Στάδιο 
«Φώτης Κοσμάς» 

Δημοτικό Στάδιο 
«Φώτης Κοσμάς» 

Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 Α-Ω Δημοτικό Στάδιο 
«Φώτης Κοσμάς» 

Δημοτικό 
Κολυμβητήριο 
«Δημ.Μιχαλετζάκης» 

Τρίτη, 6 Ιουλίου 2021 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ 
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ 

Η΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
(Με ανάλογη 

βεβαίωση) 

Δημοτικό Στάδιο 
«Φώτης Κοσμάς» 

Δημοτικό Στάδιο 
«Φώτης Κοσμάς» 

Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ 
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ 

Η΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
(Με ανάλογη 

βεβαίωση) 

Δημοτικό Στάδιο 
«Φώτης Κοσμάς» 

Δημοτικό Στάδιο 
«Φώτης Κοσμάς» 

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

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 
 Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4 Kg) 
 Άλμα σε μήκος,  
 Δρόμος 200 μέτρων 
 Κολύμβηση 50 μέτρα ελεύθερο 



 
    Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία 
επιτροπές. 
 
Λόγω των συνθηκών που ισχύουν φέτος εξαιτίας του Covid-19, το πρόγραμμα θα τηρηθεί 
αυστηρά, πλην των περιπτώσεων υποψηφίων των ΕΠΑΛ που εξετάζονται στις Πανελλήνιες έως 
και τις 28 Ιουνίου, των υποψηφίων που συμμετέχουν στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων από 29 
έως και 7 Ιουλίου εφόσον η ημέρα πρακτικής δοκιμασίας συμπίπτει με την ημέρα 
εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα καθώς και άλλων εξαιρετικών και 
έκτακτων περιπτώσεων. 
 
 Υποψήφιοι που δεν δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α, ΔΕΝ μπορούν 
να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες αυτές  (αγωνίσματα) κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων 
στα αγωνίσματα, 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 τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές 
δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ. 
 
Τέλος, επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες που θα αφορούν στα 
ειδικά μέτρα πρόληψης μετάδοσης της πανδημίας κατά την προσέλευση των υποψηφίων στις 
Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας. 
 

 
 
 
       Η Διευθύντρια της ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ 

 
 

                 Πλακωτή Ελένη 
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