
 

    

 

 

                                                                                             
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Πρακτικι Δοκιμαςία Τποψθφίων  Σ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2017-18, 
Δικαιολογθτικά –Πρόγραμμα Πρακτικϊν Δοκιμαςιϊν » 
 
 

Από το Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, ανακοινϊκθκε ότι θ 
υγειονομικι εξζταςθ και πρακτικι δοκιμαςία (αγωνίςματα) των υποψθφίων για τα Σ.Ε.Φ.Α.Α., 
κα διεξαχκοφν από τθν Σρίτθ 20 Ιουνίου 2017 μζχρι και τθν Παραςκευι 30 Ιουνίου 2017. 

Η επιτροπι υγειονομικισ εξζταςθσ και πρακτικισ δοκιμαςίασ, με ζδρα τθ Διεφκυνςθ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Σρικάλων , κα δζχεται τουσ υποψιφιουσ  ΓΕΛ & ΕΠΑΛ, ςτο 
Δθμοτικό τάδιο Σρικάλων και ςφμφωνα με το πρόγραμμα εξετάςεων που ανακοινϊνεται ςτο 
παρόν ζγγραφο. 
 

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
• Τποψιφιοι που δεν διλωςαν ςυμμετοχι ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ για τα Σ.Ε.Φ.Α.Α. από τισ 
21/2/2017 ζωσ 10/3/2017 ςτο Λφκειό τουσ, μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτισ πρακτικζσ 
δοκιμαςίεσ (αγωνίςματα), ςφμφωνα με το πρόγραμμα των Πρακτικϊν δοκιμαςιϊν. 
 
• 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 ΣΕΦΑΑ. Δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτισ 
πρακτικζσ δοκιμαςίεσ ζχουν μόνο όςοι ςυμμετζχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΓΕΛ και 
ΕΠΑΛ 2017. 

 

 
 

Σπίκαλα,31 -05 -2017 
Απ. Ππωη.: 4521/Φ.7.4 

 Σουσ κ.κ.Δ/ντζσ ΓΕ.Λ. &ΕΠΑ.Λ. των  
Δ/νςεων Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ  
Σρικάλων,Καρδίτςασ,Λάριςασ  
 
 
1. ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
2. Περ/κι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ 

Θεςςαλίασ 
3. Επόπτθ Επιτροπισ Σρικάλων 
      (κ. Μπουλογεϊργο  Ακ.) 
4. ΓΕΛ & ΕΠΑΛ τθσ  χϊρασ (μζςω 

των οικείων Διευκφνςεων) 
 

ΠΡΟ: 
 
 
  
 
 
 
ΚΟΙΝ: 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, 

ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
----- 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ 
ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΘΔΑΛΙΑ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΡΙΚΑΛΩΝ 

 

Σασ. Γ/νζη:  Μ. Μπόηζαπη 2 
Σ.Κ. – Πόλη:  42132 Σπίκαλα 
Ηλ. Σασ.:mail@dide.tri.sch.gr  
              grfa@dide.tri.sch.gr 
Σηλέθωνο:2431046467                       
Φαξ: 2431046470 
Πληποθοπίερ: Μποςλογεώπγορ Αθ. 
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ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
Οι υποψιφιοι κατά τθν προςζλευςι τουσ ςτθν επιτροπι πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι 

με: 
1)  Δφο (2) μικρζσ φωτογραφίεσ 
2)  Ακτινογραφία κϊρακα, πάνω ςτθν οποία κα υπάρχει φωτογραφία του υποψθφίου, με 
ςφραγίδα και υπογραφι του ιατροφ, ςυνοδευόμενθ απαραίτθτα από γνωμάτευςθ.  
3)  Καρδιογράφθμα, με γνωμάτευςθ του ιατροφ 
4)  Βεβαίωςθ οπτικισ οξφτθτασ και αντίλθψθσ χρωμάτων 
5) Δελτίο εξεταηομζνου από το Λφκειό τουσ όπου αναγράφεται ο κωδικόσ αρικμόσ του 
υποψθφίου. 
6) Δελτίο Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ ι Διαβατιριο ι άλλο αποδεικτικό τθσ ταυτότθτασ, 
ζγγραφο. 

Οι ιατρικζσ βεβαιϊςεισ μποροφν να ζχουν εκδοκεί από νοςθλευτικό ίδρυμα του 
δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ι ιατρό του δθμοςίου ι και από ιδιϊτθ γιατρό. Οι ιατρικζσ εξετάςεισ 
ιςχφουν για ζξι (6) μινεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςισ τουσ. 

 
Οι υποψιφιοι κα προςζρχονται ςτο Δθμοτικό  τάδιο Σρικάλων, ςτθ Γραμματεία τθσ 

επιτροπισ, με όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά όπου κα δθλϊνουν τθν προτίμθςθ των 
τριϊν εκ των τεςςάρων αγωνιςμάτων και ςτθ ςυνζχεια κα ακολουκοφν τθ διαδικαςία 
υγειονομικισ εξζταςθσ και πρακτικισ δοκιμαςίασ. 

 
ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ ΑΓΟΡΙΩΝ 

 φαιροβολία(βάροσ ςφαίρασ 6 κιλϊν), τρεισ (3) προςπάκειεσ από τισ οποίεσ βακμολογείται θ  
καλφτερθ 
 Άλμα εισ μικοσ τρεισ (3) προςπάκειεσ από τισ οποίεσ βακμολογείται θ καλφτερθ 
 Δρόμοσ 400μ.  
Κολφμβθςθ  (50μ. ελεφκερο). 
 

ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ ΚΟΡΙΣΙΩΝ 
φαιροβολία(βάροσ ςφαίρασ 4 κιλϊν), τρεισ (3) προςπάκειεσ από τισ οποίεσ βακμολογείται θ  
καλφτερθ 
 Άλμα εισ μικοσ τρεισ (3) προςπάκειεσ από τισ οποίεσ βακμολογείται θ καλφτερθ 
 Δρόμοσ 200μ.  
Κολφμβθςθ  (50μ. ελεφκερο). 
 
Σα αγωνίςματα(αγοριϊν-κοριτςιϊν) κα διεξαχκοφν ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ. 

 
ΠΡΟΟΧΗ 
 

Οι υποψήφιοι που επιθυμοφν να εξεταςτοφν και ςτην Κολφμβηςη, θα 
πρζπει  και ςτα τρία (3) αγωνίςματα να προςζλθουν για δοκιμαςία ςτην 
επιτροπή τησ Λάριςασ, διότι ςτην πόλη των Σρικάλων δεν υπάρχει 
Κολυμβητήριο των 50μ. 
 

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



 

    

 

 

 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 

Για τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ υγειονομικισ εξζταςθσ και πρακτικισ δοκιμαςίασ των 
υποψθφίων για τα Σ.Ε.Φ.Α.Α. ζχει καταρτιςτεί ο ακόλουκοσ  πίνακασ ςφμφωνα με τον οποίο 
κα προςζρχονται οι υποψιφιοι ςτο Δθμοτικό τάδιο Σρικάλων. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕ ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ 

ΣΡΙΣΗ 20-06-2017 7:00πμ -11:00μμ 

ΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟ 
Αγόρια και Κορίτςια που το επϊνυμό τουσ  
αρχίηει από Α ζωσ και Ζ 
 
400μ. Αγόρια & 200μ Κορίτςια που το 
επϊνυμό τουσ αρχίηει από Η ζωσ και Κ 
 

ΣΕΣΑΡΣΗ 21-06-2017 7:00πμ -11:00μμ 

ΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟ 
Αγόρια και Κορίτςια που το επϊνυμό τουσ  
αρχίηει από Η ζωσ και Κ 
 
400μ. Αγόρια & 200μ Κορίτςια που το 
επϊνυμό τουσ αρχίηει από Α ζωσ και Ζ 
 

ΠΕΜΠΣΗ 22-06-2017 7:00πμ -11:00μμ 

ΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟ 
Αγόρια και Κορίτςια που το επϊνυμό τουσ  
αρχίηει από Λ ζωσ και Ο 
 
400μ. Αγόρια & 200μ Κορίτςια που το 
επϊνυμό τουσ αρχίηει από Π ζωσ και Ρ 
 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 23-06-2017 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΙΜΟ ΣΟ 

ΓΗΠΕΔΟ 

 

ΑΒΒΑΣΟ 24-06-2017 ΑΡΓΙΑ 
 

ΚΤΡΙΑΚΗ 25-06-2017 ΑΡΓΙΑ  

ΔΕΤΣΕΡΑ 26-06-2017 7:00πμ -11:00μμ 

ΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟ 
Αγόρια και Κορίτςια που το επϊνυμό τουσ  
αρχίηει από Π ζωσ και Ρ 
 
400μ. Αγόρια & 200μ Κορίτςια που το 
επϊνυμό τουσ αρχίηει από Λ ζωσ και Ο 
 

ΣΡΙΣΗ 27-06-2017 7:00πμ -11:00μμ 

ΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟ 
Αγόρια και Κορίτςια που το επϊνυμό τουσ  
αρχίηει από  ζωσ και Σ 
 
400μ. Αγόρια & 200μ Κορίτςια που το 
επϊνυμό τουσ αρχίηει από Τ ζωσ και Ω 
 



 

    

 

 

ΣΕΣΑΡΣΗ 28-06-2017 10:00πμ -12:00μμ 

ΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟ 
Αγόρια και Κορίτςια που το επϊνυμό τουσ  
αρχίηει από Τ ζωσ και Ω 
 
400μ. Αγόρια & 200μ Κορίτςια που το 
επϊνυμό τουσ αρχίηει από  ζωσ και Σ 
 

ΠΕΜΠΣΗ 29-06-2017 10:00πμ -12:00μμ 

Αγόπια - Κοπίηζια  πος δεν μπόπεζαν να 

λάβοςν μέπορ ζηην ππογπαμμαηιζμένη 

ημεπομηνία εξέηαζήρ ηοςρ, για σοβαρούς 

λόγοσς (Διδικά μαθήμαηα, αζθένεια ή 

αηύσημα).   

 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 30-06-2017 10:00πμ -12:00μμ 

Αγόπια - Κοπίηζια  πος δεν μπόπεζαν να 

λάβοςν μέπορ ζηην ππογπαμμαηιζμένη 

ημεπομηνία εξέηαζήρ ηοςρ, για σοβαρούς 

λόγοσς (Διδικά μαθήμαηα, αζθένεια ή 

αηύσημα).   

  
 

1. Παρακαλοφνται οι υποψιφιοι να προςζρχονται για τθν υγειονομικι τουσ εξζταςθ 
και πρακτικι δοκιμαςία ςτθν προγραμματιςμζνθ θμερομθνία εξζταςισ τουσ, για 
τθν αποφυγι ςυνωςτιςμοφ, προκειμζνου να μπορζςουν να εξυπθρετθκοφν 
καλφτερα. Αν, ωςτόςο, οριςμζνοι υποψιφιοι δεν μποροφν να λάβουν μζροσ ςτθν 
προγραμματιςμζνθ θμερομθνία εξζταςισ τουσ για ςοβαροφσ λόγουσ (Ειδικά 
μακιματα, αςκζνεια, ι ατφχθμα), αυτοί μποροφν να προςζρχονται φςτερα από 
επικοινωνία με τoν Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ μια άλλθ θμζρα.  
Σθλ. Επικοινωνίασ : 24310-46467 
 

2. Παρακαλοφνται οι κ. Διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων να επιςτιςουν τθν 
προςοχι των υποψθφίων για τισ ϊρεσ προςζλευςισ τουσ, ςφμφωνα με το 
πρόγραμμα των εξετάςεων. 

 
 

3. Παρακαλοφνται οι Δ/νςεισ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ να προωκιςουν τθν εγκφκλιο αυτι 
άμεςα ςτα ςχολεία αρμοδιότθτάσ τουσ ,για να ενθμερωκοφν οι υποψιφιοι για τα 
ΣΕΦΑΑ. 

 
 
 
 
 

 
 

Η ΓΙΔΥΘΥΝΤΡΙΑ Γ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΚΛΑ 


