
                   

                              
                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ. & ΔΕΥΤΕΡ.  ΕΚΠ/ΣΗΣ 
                ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
                  ΟΜΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
Ταχ.Δ/νση      : Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη 
Τ.Κ.           : 564 30 - Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες  : Θεοδοσίου Α.- Ρέντζου Κ.-Πεταλωτή Χ.                   
Τηλέφωνο      : (2310) 587292 
FAX            : (2310) 649717 
e-mail            : grfa@dide-v.thess.sch.gr 

 
 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
 

            Θεσσαλονίκη,   10-05-2016 
                Αρ. πρωτ.: 7235         

        
     
Προς : Τους κ.κ. Δ/ντές  ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ.   
              της  Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης 
                       Δυτικής Θεσ/νίκης 
         
Κοιν: Ομάδες Φυσικής Αγωγής 
          Πέλλας,Σερρών & Κιλκίς  

( με την ευθύνη να ενημερώσουν  
τα σχολεία αρμοδιότητάς τους) 

          

ΘΕΜΑ: «  Υγειονομικές εξετάσεις και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων μαθητών-μαθητριών, 
για  την    εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.  το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 » 
 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για την εισαγωγή τους στα  
Τ.Ε.Φ.Α.Α. το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017,  ότι οι υγειονομικές εξετάσεις και η πρακτική δοκιμασία θα 
γίνουν από την Τετάρτη  15-06-2016  μέχρι και την  Τετάρτη  29-06-2016 .. 

Οι υγειονομικές εξετάσεις και η πρακτική δοκιμασία θα διεξαχθούν τις παραπάνω ημέρες στο 
Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων από τις 7.00 π.μ.  μέχρι τις 11.00 π.μ. 

      Οι εξετάσεις του αγωνίσματος της Κολύμβησης θα διεξαχθούν την Τρίτη 21-06-2016 και τη 
Δευτέρα  27-06-2016  στο  Κολυμβητήριο Συκεών  (Λεχόβου 7 Συκιές) από τις 8.00 π.μ. μέχρι τις 
11.30 π.μ., αφού προηγηθεί η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων στο Στάδιο Αμπελοκήπων. 
 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Δύο (2) μικρές φωτογραφίες.  
2. Ακτινογραφία θώρακα με φωτογραφία του υποψηφίου πάνω σε αυτή, σφραγισμένη και 

υπογεγραμμένη από τον  ιατρό συνοδευόμενη απαραίτητα με γνωμάτευση.   
3. Βεβαίωση οπτικής οξύτητας και αντίληψης χρωμάτων από οφθαλμίατρο. 
4. Καρδιογράφημα, συνοδευόμενο απαραίτητα από γνωμάτευση ιατρού. 
5. Δελτίο εξεταζόμενου από το Λύκειό τους ή «Βεβαίωση Πρόσβασης» (με κωδικό αριθμό 

υποψηφίου). 
6. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο. 
      Οι Ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους και μπορούν να 
εκδοθούν από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη ιατρό.  
Προσοχή: Στις ιατρικές εξετάσεις πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.  
 
 Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, οι υποψήφιοι  παρακαλούνται κατά τις ημέρες από  την Δευτέρα  16  
Μαΐου 2016 έως  και την Παρασκευή 27  Μαΐου 2016 και ώρες 9.00 π.μ. - 12.00 μ.μ. να επικοινωνήσουν 
τηλεφωνικά (2310587292) ή να προσέλθουν οι ίδιοι  ή οι γονείς τους,  στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής της 
Δ/νσης  Δ/θμιας  Εκπ/σης  Δυτικής Θεσσαλονίκης (Κολοκοτρώνη 22 - Σταυρούπολη, απέναντι από την Μονή 
Λαζαριστών 3

ος
 όροφος ),   για να πάρουν  ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ σειρά προτεραιότητας. Οι υποψήφιοι των  

σχολείων  που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές της Δ/νσης Δυτικής  θεσσαλονίκης  καθώς και οι 
υποψήφιοι των Νομών  Πέλλας, Σερρών και Κιλκίς παρακαλούνται να πάρουν σειρά προτεραιότητας 
τηλεφωνικά τις ίδιες μέρες και ώρες.  

  Η σειρά προτεραιότητας θα τηρηθεί αυστηρά για να γίνει, όσο το δυνατόν, καλύτερος ο καταμερισμός 
του αριθμού των υποψηφίων. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Γραφείο Φυσικής 
Αγωγής  της Δ/νσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης στο τηλέφωνο  2310 587292. 
     ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται θερμά οι Διευθυντές καθώς και  οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής, με 
δική τους ευθύνη, να αναρτήσουν το παρόν έγγραφο, στον πίνακα ανακοινώσεων όπως και να το  
διανείμουν  σε όλους  τους μαθητές και τις μαθήτριες. 
 
 
                                                                                          Ο Δ/ντής Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης 
                                                                                       
 
 
                                                                                                  Παύλος Ματζιάρης 
                                                                                                 Πολιτικός Μηχανικός  

 


