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Θζμα : «Ππόγπαμμα ςγειονομικήρ εξέηαζηρ και ππακηικήρ δοκιμαζίαρ Τποψηθίων  

Σ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έηοςρ 2020-21, Εξεταςτικοφ Κζντρου Κοηάνθσ»  
 

        Από τθ Διεφκυνςθ  Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Σμιμα  Φυςικισ Αγωγισ) Κοηάνθσ 

ανακοινϊνεται ότι: 

         Η πγεηνλνκηθή εμέηαζε θαη πξαθηηθή δνθηκαζία (αγσλίζκαηα) ησλ ππνςεθίσλ 

ΤΔΦΑΑ, έηνπο 2020, ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζην Γεκνηηθό Σηάδην ηεο Κνδάλεο από 

ηελ Γεπηέξα 29– 06–2020 έσο θαη ηελ Παξαζθεπή 10–07–2020 (ώξεο 08:00 π.κ. έσο 

12:30 κ.κ.). Η Δπηηξνπή Υγεηνλνκηθήο Δμέηαζεο θαη πξαθηηθήο δνθηκαζίαο δελ ζα 

ιεηηνπξγήζεη ην Σαββαηνθύξηαθν. 

      Οη ππνςήθηνη ζα παξνπζηάδνληαη ζηε γξακκαηεία, πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζην 

Γεκνηηθό Σηάδην Κνδάλεο ζην Κιεηζηό Γπκλαζηήξην από 08:00 π.κ. κε όια ηα 

δηθαηνινγεηηθά, όπνπ ζα δειώλνπλ ηελ πξνηίκεζε ησλ ηξηώλ εθ ησλ ηεζζάξσλ 

αγσληζκάησλ ζηα νπνία ζα εμεηαζηνύλ θαη ζηε ζπλερεία ζα αθνινπζνύλ ηε 

δηαδηθαζία πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο θαη πξαθηηθήο δνθηκαζίαο.  

 

      Οη πξαθηηθέο δνθηκαζίεο ζην αγώληζκα ηεο Κνιύκβεζεο ζα δηεμαρζνύλ ηελ 

Πέκπηε 2 Ινπιίνπ 2020 θαη ηελ Τεηάξηε 8 Ινπιίνπ 2020 ζην Κιεηζηό Κνιπκβεηήξην 

Πηνιεκαΐδαο  (ώξεο 12:30 π.κ. έσο 14:00 κ.κ).        
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      Επιςθμαίνεται ότι, οι υποψιφιοι που κα επιλζξουν τθν Κολφμβθςθ ωσ πρϊτο (1ο) 

αγϊνιςμα κα πρζπει πρϊτα να προςζλκουν  ςτο ΔΑΚ Κοηάνθσ, ςτθ Γραμματεία τθσ 

Επιτροπισ και ςτθ ςυνζχεια να εξεταςτοφν ςτο αγϊνιςμα τθσ Κολφμβθςθσ.  

Οη ππνςήθηνη θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζηηο επηηξνπέο πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο θαη 

πξαθηηθήο δνθηκαζίαο, πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε: 

 

 α) δύν (2) κηθξέο θσηνγξαθίεο 

 β) ην δειηίν εμεηαδνκέλνπ από ην Λύθεηό ηνπο όπνπ αλαγξάθεηαη ν θσδηθόο 

αξηζκόο ηνπ ππνςεθίνπ. Ο ππνςήθηνο επίζεο ζα έρεη καδί ηνπ Γειηίν 

Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο ή Γηαβαηήξην ή άιιν απνδεηθηηθό ηεο ηαπηόηεηαο, 

έγγξαθν 

 γ) βεβαίσζε νπηηθήο νμύηεηαο 

 δ) αθηηλνγξαθία ζώξαθα κε ζρεηηθή γλσκάηεπζε 

 ε) θαξδηνγξάθεκα κε ζρεηηθή γλσκάηεπζε θαη 

 ζη) 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 

 

      Τα αγσλίζκαηα (ηξία από ηα ηέζζεξα) ζηα νπνία εμεηάδνληαη νη ππνςήθηνη είλαη: 

ΑΓΟΡΙΑ: 

 Σθαηξνβνιία (βάξνο ζθαίξαο 6 Kg) 

 Άικα ζε κήθνο 

 Γξόκνο 400 κέηξσλ 

 Κνιύκβεζε 50 κέηξα ειεύζεξν 

 

ΚΟΡΙΣΙΑ: 

 Σθαηξνβνιία (βάξνο ζθαίξαο 4 Kg) 

 Άικα ζε κήθνο, 

 Γξόκνο 200 κέηξσλ 

 Κνιύκβεζε 50 κέηξα ειεύζεξν 

 
ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

     ασ επιςθμαίνουμε ότι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 33 του άρκρου 39 του 
Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. Α’), όςοι απόφοιτοι   διεκδικοφν τθν ειςαγωγι τουσ ςτα ΣΕΦΑΑ 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 

https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports


ΣΕΦΑΑ. Δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ ζχουν μόνο οι υποψιφιοι που 
ςυμμετζχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020 και υπάρχουν τα ατομικά 
τουσ ςτοιχεία ςτθ βάςθ δεδομζνων που ςασ ζχει ςταλεί από τθν εταιρία «ΕΠΑΦΟ» κακϊσ 
διλωςαν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ για τα ΣΕΦΑΑ όταν υπζβαλαν 
Αίτθςθ Διλωςθ ζτουσ 2020. 
 

      Διευκρινίηεται ότι δεν επιτρζπεται θ εξζταςθ του υποψθφίου ςε περιςςότερεσ από μία 

επιτροπζσ. 

 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνείτε ςτο τθλ.: 24613 51280-243 

 

      Παρακαλοφμε το παρόν να αναρτθκεί ςτουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων των Λυκείων ςασ, 

ϊςτε να ενθμερωκοφν  όλοι οι μακθτζσ – τριεσ τθσ Γϋ Λυκείου, κακϊσ και οι απόφοιτοι των 

ςχολείων ςασ. 

 
 

            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ  Σ.Ε.Φ.Α.Α.  2020  
ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΖΑΝΗ 

 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

 
ΣΟΠΟ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 
 

 
ΩΡΑ 

ΔΕΤΣΕΡΑ          29/06/2020 ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗ 8:00 π.μ.  -  12:30 μ.μ. 

ΣΡΙΣΗ               30/06/2020 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗ 8:00 π.μ.  -  12:30 μ.μ. 

ΣΕΣΑΡΣΗ         01/07/2020 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗ 8:00 π.μ.  -  12:30 μ.μ. 

ΠΕΜΠΣΗ          02/07/2020 
Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗ 

ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟ ΠΣΟΛ/ΔΑ 
8:00 π.μ.  -  12:30 μ.μ. 
12:30 μ.μ. - 14:00 μ.μ. 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ     03/07/2020 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗ 8:00 π.μ.  -  12:30 μ.μ. 

ΔΕΤΣΕΡΑ          06/07/2020 ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗ 8:00 π.μ.  -  12:30 μ.μ. 

ΣΡΙΣΗ               07/07/2020 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗ 8:00 π.μ.  -  12:30 μ.μ. 

ΣΕΣΑΡΣΗ          08/07/2020 
Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗ 

ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟ ΠΣΟΛ/ΔΑ 
8:00 π.μ.  -  12:30 μ.μ. 
12:30 μ.μ. - 14:00 μ.μ. 

ΠΕΜΠΣΗ          09/07/2020 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗ 8:00 π.μ.  -  12:30 μ.μ. 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ     10/07/2020 ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗ 8:00 π.μ.  -  12:30 μ.μ. 
  

                   Παρακαλοφμε για τισ ενζργειζσ ςασ. 
 

       
 

 
 

 
 

Η Διευκφντρια Δ.Ε. Κοηάνθσ 
 
 
 

Δρ. Βόντςα Βαςιλικι 
Φιλόλογοσ 




