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ΘΔΜΑ: «  Πξόγξακκα Τγεηνλνκηθήο Δμέηαζεο θαη Πξαθηηθήο Γνθηκαζίαο ππνςεθίσλ γηα 

ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα  Σ.Δ.Φ.Α.Α. αθαδεκατθνύ έηνπο 2017-2018-  Γεληθέο Οδεγίεο –  

Γηθαηνινγεηηθά  »  

                  
            Έρνληαο ππόςε καο ην Αξηζ. Πξση. Φ.251/77112/A5/10-5-2017 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. πνπ 

αθνξά ηνλ νξηζκό εδξώλ θαη επνπηώλ ησλ επηηξνπώλ Τγεηνλνκηθήο Δμέηαζεο θαη Πξαθηηθήο 

Γνθηκαζίαο ππνςεθίσλ γηα ηα Σκήκαηα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ έηνπο 2017, ζαο 

γλσξίδνπκε όηη ε πγεηνλνκηθή εμέηαζε θαη ε πξαθηηθή δνθηκαζία ησλ ππνςεθίσλ γηα ηα Σ.Δ.Φ.Α.Α. ζα 

δηεμαρζνύλ από ηελ Σξίηε 20  Ινπλίνπ 2017 έσο θαη ηελ Παξαζθεπή  30 Ινπλίνπ 2017 ( ώξεο 8.00 

π.κ. έσο 13.00 π.κ. ) ζην Γεκνηηθό ηάδην Καβάιαο «Αλζή Καξαγηάλλε»  θαη  ζην 

Γεκνηηθό Κνιπκβεηήξην  Καβάιαο ,   ζύκθσλα κε ην παξαθάησ πξόγξακκα ησλ εμεηάζεσλ. 

Η Δπηηξνπή δελ ζα ιεηηνπξγήζεη ηα αββαηνθύξηαθα. 

Οη ππνςήθηνη πνπ ζα πάξνπλ κέξνο ζηηο εμεηάζεηο γηα ηα Σ.Δ.Φ.Α.Α.  ζα ππνβιεζνύλ ζε 

πγεηνλνκηθή εμέηαζε από ηελ αξκόδηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ιάβνπλ 

κέξνο ζε πξαθηηθή δνθηκαζία ζηα αγσλίζκαηα πνπ ζα επηιέμνπλ κε αίηεζε  πνπ ζα ππνβάινπλ 

ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο.   

Α.    Γ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Ι Κ Α 

Οη ππνςήθηνη θαη νη ππνςήθηεο, θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή, 

(Γεκνηηθό ηάδην Καβάιαο «Αλζή Καξαγηάλλε - είζνδνο από ην θπιηθείν ), 

πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

 

  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΠΑΙΓΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ 

ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

  

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ  Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ 

ΔΚΠ/Η ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 
 Καβάια       22-05-2017 

Γ/ΝΗ ΓΔΤΣ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΑΒΑΛΑ    Αξ.Πξση :   4995 / Φ.24.8 

   

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ   

ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΓΟΚΙΜΑΙΑ   

ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ Σ.Δ.Φ.Α.Α 2016  1. Γηεπζπληέο ΓΔΛ & ΔΠΑΛ Γ.Δ. Καβάιαο 

Πιεξνθνξίεο    : Φαζνπιάο Δπάγγεινο ΠΡΟ: 2. Σηο Γ/λζεηο Γ.Δ. θαη ηηο Οκάδεο Φ.Α.  

Σειέθσλν       :  2513503546  Γξάκαο, εξξώλ, Ξάλζεο, Ρνδόπεο 

Σέιεθαμ          :  2513503546 - 502  (κε ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξσζνύλ ηα 

Οδόο               : Δζληθήο Αληίζηαζεο 20  Λύθεηα επζύλεο ζαο). 

                       : 65110 Καβάια -Σ.Θ. 1152  3. ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ ηεο ρώξαο ( κέζσ ησλ νηθείσλ 

Γηεπζύλζεσλ) 

Email              : mail@dide.kav.sch.gr    

Ιζηνζειίδα      : http://dide.kav.sch.gr       

   

mailto:mail@dide.kav.sch.gr
http://dide.kav.sch.gr/
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1.- Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο ή Γηαβαηήξην. 

2.- Γύν (2) κηθξέο πξόζθαηεο θσηνγξαθίεο. 

3.- Γειηίν εμεηαδνκέλνπ  από ην Λύθεηό ηνπο ή ηελ «Βεβαίσζε Πξόζβαζεο» όπνπ αλαγξάθεηαη ν 

θσδηθόο αξηζκόο ηνπ  ππνςεθίνπ. 

4.- α) αθηηλνγξαθία ζώξαθα κε θσηνγξαθία, ζθξαγηζκέλε θαη ππνγεγξακκέλε από ηνλ ηαηξό, 

ζπλνδεπόκελε απαξαίηεηα κε γλσκάηεπζε ηαηξνύ. 

      β) θαξδηνγξάθεκα κε ηαηξηθή γλσκάηεπζε. 

      γ) βεβαίσζε νπηηθήο νμύηεηαο θαη αληίιεςεο ρξσκάησλ κε ηαηξηθή γλσκάηεπζε. 

 Οη παξαπάλσ βεβαηώζεηο  πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί από λνζειεπηηθό ίδξπκα ηνπ Γεκνζίνπ, ή 

Ν.Π.Γ.Γ., ή ηαηξό ηνπ δεκνζίνπ, ή θαη από Ιδηώηε Ιαηξό.  Οη ηαηξηθέο εμεηάζεηο   ηζρύνπλ γηα έμη 

(6) κήλεο από ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο. 

 

Β.   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  θαη 

4) Κνιύκβεζε 50 κ. ειεύζεξν.   

Γ.   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,  θαη  

4) Κνιύκβεζε 50 κ. ειεύζεξν.   

Σα 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 δνζεί ε επθαηξία ζηνπο ππνςεθίνπο λα απνδώζνπλ ζύκθσλα κε ηηο δπλαηόηεηέο 

ηνπο, θξίλεηαη ζθόπηκν ε εμέηαζε ησλ αγσληζκάησλ λα γίλεηαη κε ηελ αθόινπζε ζεηξά: 

α) ζθαηξνβνιία 

β) άικα ζε κήθνο  

γ) δξόκνο 

ηα δύν πξώηα αγσλίζκαηα ν ππνςήθηνο πξέπεη λα εμεηάδεηαη ηελ ίδηα εκέξα, ζην δε 

αγώληζκα ηνπ δξόκνπ, άιιε εκέξα. 

Παξαθαινύληαη νη θ.θ. Γηεπζπληέο θαη νη Καζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο λα ελεκεξώζνπλ ηνπο 

καζεηέο ηνπο γηα ηε δηαδηθαζία απηή. 
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ε πεξίπησζε κε ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζε αγώληζκα πνπ έρεη ήδε δειώζεη κε 

αίηεζή ηνπ όηη ζα εμεηαζηεί, ζεκεηώλεηαη ζην πηλάθην ε έλδεημε ΑΠΟΤΙΑ θαη γηα ηελ εμαγσγή 

ηνπ κέζνπ όξνπ ππνινγίδεηαη σο βαζκόο ηνπ αγσλίζκαηνο ην κεδέλ (0). Ο ππνςήθηνο 

βαζκνινγείηαη κόλν αλ έρεη ιάβεη κέξνο ζε έλα (1) ηνπιάρηζηνλ αγώληζκα. Ο ππνςήθηνο πνπ δε 

ιακβάλεη κέξνο   ζε θαλέλα αγώληζκα   α π ν θ ι ε ί ε η α η    από ηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα ηα 

Σ.Δ.Φ.Α.Α. 

Οη  αζιεηέο κε δηαθξίζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ αζιεηηθό λόκν, είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

πξνζέιζνπλ γηα αίηεζε, Τγεηνλνκηθή εμέηαζε θαη Πξαθηηθή Γνθηκαζία. 

 Οη ππνςήθηνη θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ πξαθηηθώλ δνθηκαζηώλ έρνπλ ππνρξέσζε θόζκηαο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ζπκκόξθσζεο πξνο ηνπο θαλόλεο επηαμίαο, θαζώο θαη πηζηήο ηήξεζεο ησλ 

ππνδείμεσλ θαη ησλ ζπζηάζεσλ ησλ κειώλ ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. 

           Ο ππνςήθηνο πνπ εμεηάδεηαη ζε πεξηζζόηεξεο από κία (1) επηηξνπέο απνθιείεηαη από ηε 

δηαδηθαζία επηινγήο γηα ηα Σ.Δ.Φ.Α.Α.  κε απόθαζε ηεο επηηξνπήο νξγάλσζεο εμεηάζεσλ θαη 

επηινγήο.  

          αο επηζεκαίλνπκε όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 33 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ 

Ν.4186/2013 (ΦΔΚ 193 η. Α’), όζνη απόθνηηνη   δηεθδηθνύλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα ΣΔΦΑΑ 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 ΣΔΦΑΑ. Γπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζηηο 

πξαθηηθέο δνθηκαζίεο έρνπλ κόλν όζνη ζπκκεηέρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο 2017. 

 

Γ.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΞΔΣΑΔΩΝ   Σ.Δ.Φ.Α.Α   2017 

ΣΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  - ΠΡΑΚΣΙΚΗ  ΓΟΚΙΜΑΙΑ  ΜΔ  ΔΓΡΑ  ΣΗΝ  ΚΑΒΑΛΑ 

Σξίηε, 20.06.2017 

Τγεηνλνκηθή εμέηαζε ώξα 08:00 κε 09:00 π.κ.  

Αγόξηα & Κνξίηζηα πνπ ην επώλπκό ηνπο αξρίδεη από Α έσο θαη Λ. 

Πξαθηηθή δνθηκαζία ώξα 09:00 π.κ 

Αγόξηα & Κνξίηζηα πνπ ην επώλπκό ηνπο αξρίδεη από Α έσο θαη Λ ζηε ζθαηξνβνιία θαη ζην άικα 

ζε κήθνο. 

Σεηάξηε 21.06.2017 

Τγεηνλνκηθή εμέηαζε ώξα 08:00 κε 09:00 π.κ.  

Σας επιζημαίνοσμε όηι ζύμθφνα με ηοσς διεθνείς κανονιζμούς, ποσ ιζτύοσν 

από 1
η
 Ιανοσαρίοσ ηοσ 2010, κάθε αθληηής ποσ θεφρείηαι σπαίηιος για άκσρη 

εκκίνηζη αποκλείεηαι.  Καηά ηις πρακηικές δοκιμαζίες ηφν σπουηθίφν για ηα 

ΤΕΦΑΑ, θα μηδενίζεηαι  ζηο ζσγκεκριμένο αγώνιζμα.  
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Αγόξηα & Κνξίηζηα πνπ ην επώλπκό ηνπο αξρίδεη από Μ έσο θαη Ω. 

Πξαθηηθή δνθηκαζία ώξα 09:00 π.κ 

α) Αγόξηα & Κνξίηζηα πνπ ην επώλπκό ηνπο αξρίδεη από Μ έσο θαη Ω ζηε ζθαηξνβνιία θαη ζην 

άικα ζε κήθνο. 

β) Αγόξηα & Κνξίηζηα πνπ ην επώλπκν ηνπο αξρίδεη από Α έσο θαη Λ  ζην δξόκν 400κ. θαη 200κ. 

αληίζηνηρα. 

Πέκπηε 22.06.2017 

Τγεηνλνκηθή εμέηαζε ώξα 08:00 κε 09:00 π.κ.  

Αγόξηα & Κνξίηζηα πνπ ην επώλπκό ηνπο αξρίδεη από Α έσο θαη Ω  κόλν ζηελ θνιύκβεζε 

Πξαθηηθή δνθηκαζία ώξα 09:00 π.κ 

α) Αγόξηα & Κνξίηζηα πνπ ην επώλπκό ηνπο αξρίδεη από Α έσο θαη Ω κόλν ζηελ Κνιύκβεζε 

Παξαζθεπή 23-06-2017 

Τγεηνλνκηθή εμέηαζε ώξα 08:00 κε 09:00 π.κ.  

Αγόξηα & Κνξίηζηα πνπ ην επώλπκό ηνπο αξρίδεη από Α έσο θαη Ω. 

Πξαθηηθή δνθηκαζία ώξα 09:00 π.κ 

α) Αγόξηα & Κνξίηζηα πνπ ην επώλπκν ηνπο αξρίδεη από Μ έσο θαη Ω ζην δξόκν 400κ. θαη 200κ. 

αληίζηνηρα.  

β) Αγόξηα - Κνξίηζηα όισλ ησλ ππνςεθίσλ ησλ πξνεγνύκελσλ εκεξώλ (εθηόο θνιύκβεζεο), 

πνπ δελ κπόξεζαλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία εμέηαζήο ηνπο, γηα 

ζνβαξνύο ιόγνπο (Δηδηθά καζήκαηα, αζζέλεηα ή αηύρεκα).   

. 

 

Γεπηέξα  26.06.2017 

Τγεηνλνκηθή εμέηαζε ώξα 08:00 κε 09:00 π.κ.  

Αγόξηα & Κνξίηζηα πνπ ην επώλπκό ηνπο αξρίδεη από Α έσο θαη Θ. 

Πξαθηηθή δνθηκαζία ώξα 09:00 π.κ 

Αγόξηα & Κνξίηζηα πνπ ην επώλπκό ηνπο αξρίδεη από Α έσο θαη Θ ζηε ζθαηξνβνιία θαη ζην άικα 

ζε κήθνο. 

Σξίηε  27.06.2017 

Τγεηνλνκηθή εμέηαζε ώξα 08:00 κε 09:00 π.κ.  

Αγόξηα & Κνξίηζηα πνπ ην επώλπκό ηνπο αξρίδεη από Ι έσο θαη Π. 

Πξαθηηθή δνθηκαζία ώξα 09:00 π.κ 

α) Αγόξηα & Κνξίηζηα πνπ ην επώλπκό ηνπο αξρίδεη από Ι έσο θαη Π ζηε ζθαηξνβνιία θαη ζην άικα 

ζε κήθνο. 

β) Αγόξηα & Κνξίηζηα πνπ ην επώλπκν ηνπο αξρίδεη από Α έσο θαη Θ  ζην δξόκν 400κ. θαη 200κ. 

αληίζηνηρα. 

ζε κήθνο. 

Σεηάξηε  28.06.2016 

Τγεηνλνκηθή εμέηαζε ώξα 08:00 κε 09:00 π.κ.  
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Αγόξηα & Κνξίηζηα πνπ ην επώλπκό ηνπο αξρίδεη από Ρ έσο θαη Ω. 

Πξαθηηθή δνθηκαζία ώξα 09:00 π.κ 

α) Αγόξηα & Κνξίηζηα πνπ ην επώλπκό ηνπο αξρίδεη από Ρ έσο θαη Ω ζηε ζθαηξνβνιία θαη ζην 

άικα ζε κήθνο. 

β) Αγόξηα & Κνξίηζηα πνπ ην επώλπκν ηνπο αξρίδεη από Ι έσο θαη Π ζην δξόκν 400κ. θαη 200κ. 

αληίζηνηρα. 

Πέκπηε  29.06.2017 

Τγεηνλνκηθή εμέηαζε ώξα 08:00 κε 09:00 π.κ.  

Αγόξηα & Κνξίηζηα πνπ ην επώλπκό ηνπο αξρίδεη από Α έσο θαη Ω κόλν ζηελ θνιύκβεζε 

Πξαθηηθή δνθηκαζία ώξα 09:00 π.κ 

α) Αγόξηα & Κνξίηζηα πνπ ην επώλπκό ηνπο αξρίδεη από Α έσο θαη Ω κόλν ζηελ Κνιύκβεζε 

Παξαζθεπή  30.06.2017 

Τγεηνλνκηθή εμέηαζε ώξα 08:00 κε 09:00 π.κ.  

Αγόξηα & Κνξίηζηα πνπ ην επώλπκό ηνπο αξρίδεη από Α έσο θαη Ω. 

Πξαθηηθή δνθηκαζία ώξα 09:00 π.κ 

α) Αγόξηα & Κνξίηζηα πνπ ην επώλπκν ηνπο αξρίδεη από Ρ έσο θαη Ω ζην δξόκν 400κ. θαη 200κ. 

αληίζηνηρα.  

β) Αγόξηα - Κνξίηζηα όισλ ησλ ππνςεθίσλ ησλ πξνεγνύκελσλ εκεξώλ (εθηόο θνιύκβεζεο), 

πνπ δελ κπόξεζαλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία εμέηαζήο ηνπο, γηα 

ζνβαξνύο ιόγνπο (Δηδηθά καζήκαηα, αζζέλεηα ή αηύρεκα).   

 

Π ξ ν ζ ν ρ ή: 

Παξαθαινύληαη νη ππνςήθηνη λα πξνζέξρνληαη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηνπο εμέηαζε θαη 

πξαθηηθή δνθηκαζία ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία εμέηαζήο ηνπο, γηα ηελ απνθπγή 

ζπλσζηηζκνύ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα εμππεξεηεζνύλ θαιύηεξα. Αλ, σζηόζν, 

νξηζκέλνη ππνςήθηνη ζηα αγσλίζκαηα ηίβνπ δελ κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία εμέηαζήο ηνπο γηα ζνβαξνύο ιόγνπο (Δηδηθά καζήκαηα, 

αζζέλεηα, ή αηύρεκα), απηνί κπνξνύλ λα πξνζέξρνληαη ύζηεξα από επηθνηλσλία κε ηελ 

Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο κηα άιιε εκέξα, εθηόο από  ηηο εκεξνκελίεο πνπ ζα εμεηαζηνύλ 

ζην άζιεκα ηεο Κνιύκβεζεο. Οη ππνςήθηνη ζηελ Κνιύκβεζε  δελ  κπνξνύλ  λα  

εμεηαζηνύλ άιιε κέξα εθηόο από ηελ Πέκπηε 22.06.2017  θαη ηελ Πέκπηε 29.06.2017. 

Δ.   ΓΔΝΙΚΑ 

 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 

Σ.Δ.Φ.Α.Α. 

3.- Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζην ζηίβν θαη ζηηο θεξθίδεο ζε άηνκα πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

επηηξνπή ε δελ είλαη ππνςήθηνη. 



 6 

 

 

   ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1.  ΤΠΠΔΘ Γ/λζε Δμεηάζεσλ θαη Πηζηνπνηήζεσλ 

–Σκήκα Α’ 

2. Πεξ/θή  Γ/λζε Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 

Αλαη.Μαθ. Θξάθεο. 

3. Δπόπηε Δπηηξνπήο Τγεηνλνκηθήο Δμέηαζεο θαη 

Πξαθηηθήο Γνθηκαζίαο ππνςεθίσλ Σ.Δ.Φ.Α.Α. 

Καβάιαο θ. Ακπαηδόγινπ Γεώξγην ρ. ύκβ. ΠΔ 

11.  

4. Τπεξεζίεο νξηδόκελσλ κειώλ.   

5. Γήκν Καβάιαο - Σκήκα Αζιεηηζκνύ 

6. Γεληθό Ννκαξρηαθό Ννζνθνκείν Καβάιαο. 

7. Γξαθείν Σύπνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Καβάιαο 

8.  Αζηπλ. Γηεύζπλζε θαη Αζηπλ. Σκήκα Καβάιαο 

9.  ΔΚΑΒ Καβάιαο. 

10. Μ.Μ.Δ 

 

 

 

 

 

        
 

                                         Ο   ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ Γ.Δ. ΚΑΒΑΛΑ  

 

 

 

 

 

                                                             ΑΠΟΣΟΛΟ  Θ.  ΒΑΓΔΝΑ  


