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EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 
 
 
 

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ  Π. & ∆. 
ΕΚΠ/ΣΗΣ    
                                     ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ    

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

          
 
 

Ταχ. ∆/νση:  Κουντουριώτου 89 & Ελ. 
Βενιζέλου 

185 32  Πειραιάς 
Τηλέφωνο:                210 4101 184 
Τηλ. & FAX          :  210 4114 155 

E-mail: grfa@dide-peiraia.att.sch.gr 
Πληροφορίες: Aνδρίτσος Λιβέριος 

Σ̟ανού Αικατερίνη 
 

 
 
 

 
 

ΘΕΜΑ : «Οδηγίες για τους υ̟οψηφίους των Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδηµαϊκού έτους 2018-2019 

̟ου θα εξεταστούν α̟ό την ε̟ιτρο̟ή της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης 

Πειραιά» 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΊΟΥΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

19-29 Ιουνίου 2018 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 

 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΡΕΝΤΗ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» 

∆/νση : 28ης  Οκτωβρίου & Αγ. Άννης,  Αγ. Ιωάννης – Ρέντη 

 

       Για τις ηµεροµηνίες και ώρες ̟ροσέλευσης των υ̟οψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

στο χώρο κατάθεσης δικαιολογητικών, υγειονοµικής εξέτασης και ̟ρακτικής 
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δοκιµασίας µ̟ορούν να ενηµερωθούν  οι υ̟οψήφιοι α̟ό το ̟ρόγραµµα ̟ου 

ε̟ισυνά̟τουµε. 

ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ : 

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΙΒΟ: 

1. 200 µ (κορίτσια),  400 µ (αγόρια). :  

Ε.Α.Κ.Ν.  Αγ. Κοσµά – Αθλητικές Εγκαταστάσεις ΣΕΓΑΣ 

2. Μήκος, Σφαίρα : 

Κλειστό Γυµναστήριο Νίκαιας-Ρέντη «Μελίνα Μερκούρη» 

∆ιεύθυνση: 28ης  Οκτωβρίου & Αγ. Άννης,  Αγ. Ιωάννης - Ρέντη 

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: 

Κλειστό Κολυµβητήριο Πειραιά «Π. Κα̟αγέρωφ»  

∆ιεύθυνση: Χαϊδαρίου 18, Αγία Σοφία 

 

 Οι υ̟οψήφιοι κατά την ̟ροσέλευσή τους στο χώρο κατάθεσης 

δικαιολογητικών και υγειονοµικής εξέτασης, ̟ρέ̟ει α̟αραίτητα να έχουν µαζί 

τους τα εξής δικαιολογητικά : 

1. Τρεις (03) µικρές ̟ρόσφατες , όµοιες φωτογραφίες. (Εκ των ο̟οίων η µία 

θα ̟ρέ̟ει να έχει ε̟ισυναφθεί στην ακτινογραφία (βλ. 2), ενώ οι άλλες δύο 

θα κατατεθούν στη Γραµµατεία της Ε̟ιτρο̟ής µε τα υ̟όλοι̟α 

δικαιολογητικά) 

2.  Ακτινογραφία θώρακα α̟ό Νοσηλευτικό Ίδρυµα του ∆ηµοσίου ή 

Ν.Π.∆.∆. ή Ιατρό του ∆ηµοσίου ή Ιδιώτη Ιατρό, µε γνωµάτευση του ιατρού. 

Στην ακτινογραφία του εξεταζόµενου ̟ρέ̟ει να ε̟ισυνά̟τεται 

φωτογραφία, σφραγισµένη & υ̟ογεγραµµένη α̟ό το γνωµατεύοντα 

ιατρό. 

3. Βεβαίωση ο̟τικής οξύτητας και αντίληψης χρωµάτων α̟ό Νοσηλευτικό 

Ίδρυµα του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆.  ή Ιατρό του ∆ηµοσίου ή Ιδιώτη Ιατρό 

4. Καρδιογράφηµα α̟ό Νοσηλευτικό Ίδρυµα του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. ή 

Ιατρό του ∆ηµοσίου ή Ιδιώτη Ιατρό, µε γνωµάτευση του ιατρού. 

(ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ (6) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥΣ ). 
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5. Το ∆ελτίο εξεταζοµένου α̟ό το Λύκειό τους ό̟ου αναγράφεται ο κωδικός 

αριθµός του υ̟οψηφίου. 

6. Το ∆ελτίο Αστυνοµικής ταυτότητας ή ∆ιαβατήριο ή άλλο α̟οδεικτικό 

της ταυτότητας έγγραφο.  

7.  

Οι υ̟οψήφιοι δηλώνουν στην Ε̟ιτρο̟ή Υγειονοµικής Εξέτασης και Πρακτικής 

∆οκιµασίας  τα τρία (3) α̟ό τα τέσσερα (4) αγωνίσµατα στα ο̟οία ε̟ιθυµούν να 

εξετασθούν. Η δήλωσή τους αυτή δεν µ̟ορεί να τρο̟ο̟οιηθεί κατά τη διάρκεια 

εξέτασης των αγωνισµάτων. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

          Η ηµεροµηνία εξέτασης των ̟ρακτικών δοκιµασιών των υ̟οψηφίων 

καθορίζεται κατά τη διάρκεια κατάθεσης των δικαιολογητικών µε βάση το 

ε̟ισυνα̟τόµενο ̟ρόγραµµα. Οι υ̟οψήφιοι/ες σε εξαιρετικές ̟ερι̟τώσεις 

(συµµετοχή στις ̟ανελλαδικές εξετάσεις των ειδικών µαθηµάτων) µ̟ορούν να 

̟ροσέλθουν για την υγειονοµική εξέταση και την κατάθεση των α̟αραίτητων 

δικαιολογητικών  σε άλλη ηµεροµηνία εκτός των ̟ρογραµµατισµένων.  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

           Οι υ̟οψήφιοι των νησιωτικών ̟εριοχών έχουν τη δυνατότητα (λόγω 

µετακίνησης), να καταθέσουν τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά τις ηµεροµηνίες 

̟ου θα ε̟ιλέξουν να εξεταστούν στις ̟ρακτικές δοκιµασίες µε βάση το 

ε̟ισυνα̟τόµενο ̟ρόγραµµα. 

 Για ο̟οιαδή̟οτε ̟ληροφορία, ̟ου αφορά την κατάθεση δικαιολογητικών, 

την υγειονοµική εξέταση και την ̟ρακτική δοκιµασία, οι υ̟οψήφιοι µ̟ορούν να 

α̟ευθύνονται στο Τµήµα Φυσικής Αγωγής ∆/νσης ∆/θµιας Εκ̟/σης Πειραιά –  

Κουντουριώτου 89 & Ελευθερίου Βενιζέλου – Πειραιάς, στον 2ο όροφο.  

Τηλέφωνα  ε̟ικοινωνίας: 210 4114155, 210 4101184. 

 Ο Ε̟ό̟της της Ε̟ιτρο̟ής 

 

 

∆ιονύσιος Γαζής 

 


