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ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τουσ υποψθφίουσ των .Ε.Φ.Α.Α. ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2019 -2020 Ελλινων του εξωτερικοφ 
και τζκνων Ελλινων υπαλλιλων που υπθρετοφν ςτο εξωτερικό κακϊσ και υποψθφίων των Επαναλθπτικϊν 
Πανελλαδικϊν Εξετάςεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ» 
 

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 

 

Από τθν Σετάρτθ 11 επτεμβρίου 2019 μζχρι και τθν Σετάρτθ 18 επτεμβρίου 2019 

Επιςυνάπτεται ςχετικό πρόγραμμα. 

 

2. ΣΟΠΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΙΑ 

 

2.1. Οι τόποι πρακτικισ δοκιμαςίασ είναι: 

ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ, ΑΛΜΑ Ε ΜΗΚΟ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΙ 200μ. και 400μ. 

Κολλζγιο Ακθνϊν - Ψυχικοφ, τεφάνου Δζλτα 15, Ψυχικό, (χάρτθσ εδϊ) 

 

ΚΟΛΤΜΒΗΗ 

Δθμοτικό Κολυμβθτιριο Μεταμόρφωςθσ, Διλόφου και Απόλλωνοσ, Μεταμόρφωςθ, (χάρτθσ εδϊ) 

 

2.2. Οι χϊροι κατάκεςθσ δικαιολογθτικϊν, υγειονομικισ εξζταςθσ και οι ακλθτικοί χϊροι των 

πρακτικϊν διαδικαςιϊν είναι χϊροι εξεταςτικοφ κζντρου Πανελλθνίων εξετάςεων ΓΕ.Λ. 2019 και 

ωσ εκ τοφτου, απαγορεφεται αυςτθρά θ είςοδοσ οποιουδιποτε άλλου εκτόσ των εξεταηομζνων, 

των μελϊν και λοιποφ προςωπικοφ των οικείων επιτροπϊν και του βοθκθτικοφ προςωπικοφ. 

 

3. ΚΑΣΑΘΕΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ 

3.1. Ο τόποσ κατάκεςθσ δικαιολογθτικϊν και υγειονομικισ εξζταςθσ είναι: 

Κολλζγιο Ακθνϊν - Ψυχικοφ, τεφάνου Δζλτα 15, Ψυχικό (χάρτθσ εδϊ) 

 

3.2. Οι υποψιφιοι/εσ για τισ .Ε.Φ.Α.Α. πρζπει να παρουςιαςτοφν ςτισ Επιτροπζσ Τγειονομικισ 

Εξζταςθσ και Πρακτικισ Δοκιμαςίασ ςτο παραπάνω Γυμναςτιριο.  

http://dide-v-ath.gr/site/
http://gfaba.blogspot.com/
https://goo.gl/maps/dv7MffAP78vMzTQk9
https://goo.gl/maps/8hoWBKHWzBTSMokn8
https://goo.gl/maps/dv7MffAP78vMzTQk9


 

3.3. Οι υποψιφιοι κατά τθν προςζλευςι τουσ ςτισ επιτροπζσ υγειονομικισ εξζταςθσ και πρακτικισ 

δοκιμαςίασ, πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι με: 

 

 δφο (2) μικρζσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ 

 

 ακτινογραφία κϊρακα με γνωμάτευςθ και με φωτογραφία επάνω ςτθν ακτινογραφία 

ςφραγιςμζνθ από το νοςοκομείο ι το διαγνωςτικό κζντρο 

 

 καρδιογράφθμα με γνωμάτευςθ  

 

 βεβαίωςθ οπτικισ οξφτθτασ με γνωμάτευςθ για κάκε οφκαλμό 

 

Οι γνωματεφςεισ και οι βεβαιϊςεισ αυτζσ μποροφν να ζχουν εκδοκεί από νοςθλευτικό ίδρυμα του 

Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ι ιατρό του δθμοςίου ι από ιδιϊτθ γιατρό. Οι ιατρικζσ εξετάςεισ ιςχφουν για ζξι (6) 

μινεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςισ τουσ. 

 

 δελτίο εξεταηομζνου από το Λφκειό τουσ όπου αναγράφεται ο κωδικόσ αρικμόσ του υποψθφίου 

 

 Δελτίο Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ ι Διαβατιριο ι άλλο ζγγραφο, αποδεικτικό τθσ ταυτότθτασ 

 

 τυλό για τθ ςυμπλιρωςθ των ςχετικϊν εντφπων. 

 

 

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ&  ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

 

4.1. Διαρκισ επικαιροποιθμζνθ ενθμζρωςθ είναι διακζςιμθ ςτο http://gfaba.blogspot.com/. 

Εναλλακτικά,μπορείτε να απευκφνεςτε ςτθν Ομάδα Φυςικισ Αγωγισ, Ζλλθσ 3 Χαλάνδρι ςτο 

τηλέφωνο: 210- 6396163. Από τθν Σετάρτθ 11 επτεμβρίου 2019 πλθροφορίεσ κα δίνονται ςτο 

Κολλζγιο Ακθνϊν – Ψυχικοφκαι ςτο τθλζφωνο τθσ γραμματείασ 210-6798163 μόνο κατά τισ 

θμζρεσ και ϊρεσ του προγράμματοσ. 

 

4.2. Τποψιφιοι που δεν διλωςαν ςυμμετοχι ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ για τισ .Ε.Φ.Α.Α. ςτισ 

προαναφερόμενεσ θμερομθνίεσ,ΔΕΝ μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτισ δοκιμαςίεσ αυτζσ 

(αγωνίςματα) κατά τισ θμζρεσ διεξαγωγισ των εξετάςεων, διότι θ αίτθςθ - διλωςθ ιταν 

δεςμευτικι. 

 

4.3. ε περίπτωςθ μθ ςυμμετοχισ του υποψθφίου ςε αγϊνιςμα που ζχει ιδθ δθλϊςει με αίτθςι του 

ότι κα εξεταςτεί, ςθμειϊνεται ςτο πινάκιο θ ζνδειξθ «ΔΕΝ ΠΡΟΗΛΘΕ» και για τθν εξαγωγι του 

μζςου όρου υπολογίηεται ωσ βακμόσ του αγωνίςματοσ το μθδζν (0). Ο υποψιφιοσ 

βακμολογείται μόνο αν ζχει λάβει μζροσ ςε ζνα (1) τουλάχιςτον αγϊνιςμα. Ο υποψιφιοσ, που 

δεν λαμβάνει μζροσ ςε κανζνα αγϊνιςμα, α π ο κ λ ε ί ε τ α ι από τθ διαδικαςία επιλογισ για τα 

Σ.Ε.Φ.Α.Α. 

 

4.4. Οι ακλθτζσ με διακρίςεισ που εμπίπτουν ςτον ακλθτικό νόμο, είναι υποχρεωμζνοι να 

προςζλκουν ςτθν γραμματεία για υποβολι αίτθςθσ, Τγειονομικι εξζταςθ και Πρακτικι 

Δοκιμαςία. 

http://gfaba.blogspot.com/


 
4.5. Επιςθμαίνουμε ότι ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ, που ιςχφουν από 1θ Ιανουαρίου του 

2010, κάκε ακλθτισ που κεωρείται υπαίτιοσ για άκυρθ εκκίνθςθ αποκλείεται. Κατά τισ πρακτικζσ 

δοκιμαςίεσ των υποψθφίων για τισ .Ε.Φ.Α.Α.., κα μθδενίηεται ςτο ςυγκεκριμζνο αγϊνιςμα 

(Δρόμοι & κολφμβθςθ). 

 

4.6. Οι υποψιφιοι κατά τθ διεξαγωγι των πρακτικϊν δοκιμαςιϊν ζχουν υποχρζωςθ κόςμιασ 

ςυμπεριφοράσ και ςυμμόρφωςθσ προσ τουσ κανόνεσ ευταξίασ, κακϊσ και πιςτισ τιρθςθσ των 

υποδείξεων και των ςυςτάςεων των μελϊν τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ. 

 

4.7. Ο υποψιφιοσ που εξετάηεται ςε περιςςότερεσ από μία (1) επιτροπζσ αποκλείεται από τθ 

διαδικαςία επιλογισ για τισ .Ε.Φ.Α.Α. με απόφαςθ τθσ επιτροπισ οργάνωςθσ εξετάςεων και 

επιλογισ. 

 

4.8. Οι υποψιφιοι-εσ να ζχουν μαηί τουσ ακλθτικό ρουχιςμό, καπζλο, μπουκάλι νερό (δεν υπάρχει 

πρόςβαςθ ςε κυλικείο) και ότι ςχετικό κρίνουν απαραίτθτο προκειμζνου να εξεταςτοφν ςτισ 

πρακτικζσ δοκιμαςίεσ τθσ θμζρασ. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ο  ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Δ.Δ.Ε. 
 Β’ ΑΘΗΝΑ 

 
 

 
 
 

ΑΘΑΝΑΙΟ ΦΑΛΟΤΚΑ 
ΦΤΙΚΟ-ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ 



 

ΣΕΣΑΡΣΗ ΠΕΜΠΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΕΤΣΕΡΑ ΣΡΙΣΗ ΣΕΣΑΡΣΗ

11-επ 12-επ 13-επ 16-επ 17-επ 18-επ

11:00-13:00 08:00-09:00 08:00-09:00 08:00-09:00 08:00-09:00

ΚΑΣΑΘΕΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΘΕΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΘΕΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΘΕΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΘΕΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ

Αγόρια 8:00 9:00 9:00 8:00

Κορίτσια 9:00 8:00 8:00 9:00

Αγόρια 8:30 9:30 9:30 8:30

Κορίτσια 9:30 8:30 8:30 9:30

Αγόρια

Κορίτσια

200μ.

10:00

--------

400μ.

10:30

400μ.

10:00

--------

200μ.

10:30

Οι εξεταηόμενοι να βρίςκονται ςτον χϊρο διεξαγωγισ των δοκιμαςιϊν  τουλάχιςτον 30' πριν τθν ζναρξθ των δοκιμαςιϊν.   Για τθν 

ςυμμετοχι ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ, οι εξεταηόμενοι κα πρζπει να ζχουν μαηί τουσ ςτον αγωνιςτικό χϊρο:

α) Αςτυνομικι ταυτότθτα β) Δελτίο εξεταηομζνου Πανελλαδικϊν γ) Καρτελλάκι εξεταηομζνου ΣΕΦΑΑ (αυτό που κα πάρουν από τθ 

γραμματεία)

10:30

Κορίτςια ↓

Αγόρια

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β' ΑΘΗΝΑ    -   ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2019

Πρόγραμμα Τγειονομικισ εξζταςθσ και  

Πρακτικϊν Δοκιμαςίων των υποψθφίων 

Ελλινων του εξωτερικοφ και τζκνων 

Ελλινων υπαλλιλων που υπθρετοφν ςτο 

εξωτερικό και υποψθφίων των 

Επαναλθπτικϊν Πανελλαδικϊν 

Εξετάςεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Κολλέγιο Αθηνών - Ψυχικοφ, 

Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό

ΕΚΚΡΕΜΟΣΗΣΕ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

(08:30-11:00)

Σφαιροβολία  Κολλέγιο 

Αθηνών - Ψυχικοφ, 

Στεφάνου Δέλτα 15, 

Ψυχικό

Αλμα ςε μήκοσ Κολλέγιο 

Αθηνών - Ψυχικοφ, 

Στεφάνου Δέλτα 15, 

Ψυχικό

Κολφμβηςη  

Μεταμόρφωςη, Κφμησ 

και Απόλλωνοσ,

τηλ. 210 2820222

10:30

Αγόρια ↓

Κορίτςια

Δρόμοι 200μ. -  400μ.

Κολλέγιο Αθηνών - Ψυχικοφ, Στεφάνου Δέλτα 15, 

Ψυχικό


		2019-09-03T14:12:47+0300




