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ΘΔΜΑ : «Οδεγίεο γηα ηελ πγεηνλνκηθή εμέηαζε θαη πξαθηηθή δνθηκαζία ησλ ππνςεθίσλ γηα
εηζαγσγή ζηα Σ.Δ.Φ.Α.Α., αθαδεκατθνύ έηνπο 2020-2021 »
Σαο γλσξίδνπκε όηη, ε Υγεηνλνκηθή Δμέηαζε θαη νη Πξαθηηθέο Γνθηκαζίεο ησλ Υπνςεθίσλ γηα ηα
Τ.Δ.Φ.Α.Α. ηνπ Αθαδεκατθνύ Έηνπο 2020 – 2021, ζα δηεμαρζνύλ, ζύκθσλα κε ηo Γειηίν Τύπνπ ηνπ ΥΠΑΙΘ
Φ.253.2/63024/Α5/26-05-2020, από ηελ Γεπηέξα 29 Ινπλίνπ 2020 κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 10 Ινπιίνπ
2020 , θαη ώξεο από 7:00π.κ. έσο θαη 12:00κ.κ., εθηόο από Σάββαην-Κπξηαθή 4-5 Ινπιίνπ 2020, ζύκθσλα κε
ην ζπλεκκέλν πξόγξακκα.
Οη ππνςήθηνη θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζηηο επηηξνπέο πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο θαη πξαθηηθήο
δνθηκαζίαο, πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε:
α) Γύν (2) κηθξέο θσηνγξαθίεο
β) Σν δειηίν εμεηαδνκέλνπ από ην Λύθεηό ηνπο όπνπ αλαγξάθεηαη ν θσδηθόο αξηζκόο ηνπ ππνςεθίνπ.
γ) Σν Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο ή Γηαβαηήξην ή άιιν απνδεηθηηθό ηεο ηαπηόηεηαο, έγγξαθν
δ) Βεβαίσζε νπηηθήο νμύηεηαο
ε) Αθηηλνγξαθία ζώξαθα κε ζρεηηθή γλσκάηεπζε
δ) Καξδηνγξάθεκα κε ζρεηηθή γλσκάηεπζε θαη
ε) Ιαηξηθή Βεβαίσζε κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ ηαηξνύ ν νπνίνο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηελ θιηληθή
εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ γηα COVID-19, ζύκθσλα κε ηηο Οδεγίεο ηεο Υγεηνλνκηθήο Δπηζηεκνληθήο
Δπηηξνπήο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνύ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ησλ
εμεηαδνκέλσλ.
Οη βεβαηώζεηο απηέο κπνξνύλ λα έρνπλ εθδνζεί από λνζειεπηηθό ίδξπκα ηνπ Γεκνζίνπ ή Ν.Π.Γ.Γ. ή
ηαηξό ηνπ δεκνζίνπ ή θαη από ηδηώηε γηαηξό. Η Ιαηξηθή Βεβαίσζε γηα COVID-19 κπνξεί λα έρεη εθδνζεί από
ηαηξό κε εηδηθόηεηα γεληθνύ ηαηξνύ, παηδηάηξνπ, παζνιόγνπ, θαξδηνιόγνπ, πλεπκνλνιόγνπ θαη ινηπώλ
ζπλαθώλ παζνινγηθώλ εηδηθνηήησλ. Τα σο άλσ έληππα είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνύ, ζην εηδηθό πεδίν ελεκέξσζεο «Αζιεηηζκόο & COVID 19» θαη ζηελ ελόηεηα

«Υπνςήθηνη παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ γηα εηζαγσγή ζηα ΤΔΦΑΑ, ηηο ζηξαηησηηθέο ζρνιέο θ.α.»
https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports
ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ ΑΓΟΡΙΩΝ
1) Γξόκνο 400 κ.
2) Άικα ζε κήθνο, ηξεηο (3) πξνζπάζεηεο, από ηηο νπνίεο βαζκνινγείηαη ε θαιύηεξε,
3) θαηξνβνιία (βάξνο ζθαίξαο 6 θηιώλ), ηξεηο (3) πξνζπάζεηεο, από ηηο νπνίεο βαζκνινγείηαη ε θαιύηεξε
4) Κνιύκβεζε 50 κ. ειεύζεξν.
ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ ΚΟΡΙΣΙΩΝ
1) Γξόκνο 200 κ.
2) Άικα ζε κήθνο, ηξεηο (3) πξνζπάζεηεο, από ηηο νπνίεο βαζκνινγείηαη ε θαιύηεξε,
3) θαηξνβνιία (βάξνο ζθαίξαο 4 θηιώλ), ηξεηο (3) πξνζπάζεηεο, από ηηο νπνίεο βαζκνινγείηαη ε θαιύηεξε
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 .
Γηα λα εμαζθαιηζζεί ε ίζε κεηαρείξηζε ησλ ππνςεθίσλ, επηζεκαίλεηαη όηη δελ επηηξέπεηαη λα
ππάξρνπλ δηαθξηηηθά ζηνηρεία ζηελ αζιεηηθή ελδπκαζία ηνπο, πνπ ηνπο ηαπηνπνηνύλ θαη ηνπο
δηαθνξνπνηνύλ από ηνπο ζπλππνςεθίνπο ηνπο.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ιόγσ ησλ ζπλζεθώλ πνπ ηζρύνπλ θέηνο εμαηηίαο ηνπ Covid-19,
παξαθαινύκε όπσο ηεξεζεί απζηεξά ην πξόγξακκα, πιελ ησλ πεξηπηώζεσλ ππνςεθίσλ ησλ
ΔΠΑΛ πνπ εμεηάδνληαη ζηηο 29 θαη 30 Ινπλίνπ, ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο
εηδηθώλ καζεκάησλ από 1 έσο θαη 13 Ινπιίνπ θαζώο θαη άιισλ εμαηξεηηθώλ θαη έθηαθησλ
πεξηπηώζεσλ. Γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ππνςεθίνπο ε νηθεία επηηξνπή νθείιεη λα νξίδεη, δηαθνξεηηθή
εκέξα εμέηαζεο εθόζνλ ε εκέξα πξαθηηθήο δνθηκαζίαο ζπκπίπηεη κε ηελ εκέξα εμέηαζήο ηνπο ζηα
παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα καζήκαηα.
Τειέθσλν επηθνηλσλίαο : 2414400093-94
Γηεπθξηλίδεηαη όηη δελ επηηξέπεηαη ε εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ζε πεξηζζόηεξεο από κία επηηξνπέο.
Σπλεκκέλα
1. Πξόγξακκα πξαθηηθώλ δνθηκαζηώλ
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