
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΠΙΣΡΟΠΗ  ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΞΔΣΑΗ  ΚΑΙ  ΠΡΑΚΣΙΚΗ  ΓΟΚΙΜΑΙΑ  ΣΩΝ  ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ  

ΓΙΑ  ΣΑ  Σ.Δ.Φ.Α.Α.   ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΤ  ΔΣΟΤ   2016 - 2017   ΜΔ  ΔΓΡΑ  ΣΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Η πγεηνλνκηθή εμέηαζε θαη νη πξαθηηθέο δνθηκαζίεο (αγσλίζκαηα) ησλ ππνςεθίσλ γηα ηα Σ.Δ.Φ.Α.Α. αθαδεκατθνύ 
έηνπο 2016-2017, ζα δηεμαρζνύλ από 15 Ινπλίνπ  κέρξη θαη 29 Ινπλίνπ 2016,  ζην  ζηάδην  ηνπ  Παλεπεηξσηηθνύ  
Εζληθνύ  Αζιεηηθνύ  Κέληξνπ  Ισαλλίλσλ  (Π.Δ.Α.Κ.Ι.  ,  5

ν
 ρικ. Δ. Ο. Ισαλλίλσλ - Αζελώλ ,  ηει. 2651094600)  θαη  

ζην  θνιπκβεηήξην ηνπ  Ε.Α.Ν.Κ. Ισαλλίλσλ (Δ.Α.Ν.Κ.Ι.  ,  8
εο

  Μεξαξρίαο  24 ,  ηει. 2651035603),  ζύκθσλα  κε  ην  
παξαθάησ  πξόγξακκα : 
 

Ηκεξνκελία Ώξα Σόπνο Αγσλίζκαηα Τπνςήθηνη 

Τεηάξηε 
15-06-2016 

07:00  
π.κ. 

Σηάδην 
Π.Ε.Α.Κ.Ι. 

Σθαηξνβνιία 
θαη Μήθνο 

(αγόξηα  &  θνξίηζηα) 

Υπνςήθηνη κε αξρηθό γξάκκα επσλύκνπ  
από Α έσο θαη Κ 

Πέκπηε 
16-06-2016 

07:00  
π.κ. 

Σηάδην 
Π.Ε.Α.Κ.Ι. 

Δξόκνο 
400 κ. αγόξηα 

200 κ. θνξίηζηα 

Υπνςήθηνη κε αξρηθό γξάκκα επσλύκνπ  
από Α έσο θαη Κ 

Παξαζθεπή 
17-06-2016 

09:30 
π.κ. 

Κνιπκβεηήξην 
Ε.Α.Ν.Κ.Ι. 

Κνιύκβεζε 
50 κ. ειεύζεξν 

(αγόξηα  &  θνξίηζηα) 

Υπνςήθηνη κε αξρηθό γξάκκα επσλύκνπ  
από Α έσο θαη Κ 

Τξίηε 
21-06-2016 

07:00  
π.κ. 

Σηάδην 
Π.Ε.Α.Κ.Ι. 

Όια ηα αγσλίζκαηα 
ζηίβνπ  

(αγόξηα θαη θνξίηζηα) 

Υπνςήθηνη πνπ δελ πξνζήιζαλ ηηο 
πξνεγνύκελεο εκέξεο ιόγσ ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζε εμέηαζε εηδηθώλ καζεκάησλ ή ιόγσ 
πξνβιεκάησλ πγείαο. 

Τεηάξηε  
22-06-2016 

07:00  
π.κ. 

Σηάδην 
Π.Ε.Α.Κ.Ι. 

Όια ηα αγσλίζκαηα 
ζηίβνπ 

(αγόξηα θαη θνξίηζηα) 

Υπνςήθηνη πνπ δελ πξνζήιζαλ ηηο 
πξνεγνύκελεο εκέξεο ιόγσ ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζε εμέηαζε εηδηθώλ καζεκάησλ ή ιόγσ 
πξνβιεκάησλ πγείαο. 

Πέκπηε 
23-06-2016 

07:00  
π.κ. 

Σηάδην 
Π.Ε.Α.Κ.Ι. 

            Δξόκνο 
400 κ. αγόξηα 

200 κ. θνξίηζηα 

Υπνςήθηνη κε αξρηθό γξάκκα επσλύκνπ  
από Λ έσο θαη Ω 

Παξαζθεπή 
24-06-2016 

07:00  
π.κ. 

Σηάδην 
Π.Ε.Α.Κ.Ι. 

Σθαηξνβνιία 
θαη Μήθνο 

(αγόξηα  &  θνξίηζηα) 

Υπνςήθηνη κε αξρηθό γξάκκα επσλύκνπ  
από Λ έσο θαη Ω 

Δεπηέξα 
27-06-2016 

09:30 
π.κ. 

Κνιπκβεηήξην 
Ε.Α.Ν.Κ.Ι. 

Κνιύκβεζε 
50 κ. ειεύζεξν 

(αγόξηα  &  θνξίηζηα) 

Υπνςήθηνη κε αξρηθό γξάκκα επσλύκνπ  
από Λ έσο θαη Ω 

Τξίηε 
28-06-2016 

07:00  
π.κ. 

Σηάδην 
Π.Ε.Α.Κ.Ι. 

Όια ηα αγσλίζκαηα 
Σηίβνο - Κνιύκβεζε 
(αγόξηα θαη θνξίηζηα) 

Υπνςήθηνη πνπ δελ πξνζήιζαλ ηηο 
πξνεγνύκελεο εκέξεο ιόγσ ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζε εμέηαζε εηδηθώλ καζεκάησλ ή ιόγσ 
πξνβιεκάησλ πγείαο. 

 

                         
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                           
    ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ  

                     ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ                                   

        

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑKH ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΗΠΕΙΡΟΤ 

Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

 
 
 
 
 

Ιωάννινα, 27-05-2016 

Αρ. Πρωτ.: Υ24/7179 

 

                 ΠΡΟ: ΓΕΛ & ΕΠΑ.Λ  

                               των Δ.Δ.Ε 

          Ιωαννίνων--Πρέβεζας-Θεσπρωτίας 

          Άρτας- Κέρκυρας- Αιτωλοακαρνανίας 

                        (Δια των Δ.Δ.Ε) 

                    

            ΚΟΙΝ.:1) ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

                         2)  ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ ΗΠΕΙΡΟΥ 
                               
 



Τεηάξηε 
29-06-2016 

07:00  
π.κ. 

Σηάδην 
Π.Ε.Α.Κ.Ι. 

 
Έθδνζε  απνηειεζκάησλ 

 

 

Οη ππνςήθηνη θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζηελ επηηξνπή πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο θαη πξαθηηθήο δνθηκαζίαο, πξέπεη λα 
είλαη εθνδηαζκέλνη κε : 

 δύν (2)  θσηνγξαθίεο  ηαπηόηεηαο  (πξόζθαηεο  θαη  όκνηεο).   

 αθηηλνγξαθία ζώξαθα (πάλσ ζηελ νπνία ζα ππάξρεη θσηνγξαθία ηνπ  ππνςεθίνπ κε ζθξαγίδα 

ππνγξαθή ηαηξνύ  θαη  ηαηξηθή  γλσκάηεπζε), θαξδηνγξάθεκα  (κε  ηαηξηθή  γλσκάηεπζε)  θαη  βεβαίσζε  

νπηηθήο  νμύηεηαο  (κε  ηαηξηθή  γλσκάηεπζε).  Οη  βεβαηώζεηο απηέο  πξέπεη  λα  είλαη  πξόζθαηεο  θαη  λα 

έρνπλ εθδνζεί  από  λνζειεπηηθό  ίδξπκα  ηνπ  Δεκνζίνπ  ή  Ν.Π.Δ.Δ.  ή  ηαηξό  ηνπ δεκνζίνπ  ή  από ηδηώηε 

ηαηξό. (Οη ηαηξηθέο  εμεηάζεηο  ηζρύνπλ  γηα  έμη  (6)  κήλεο  από  ηελ  εκεξνκελία  έθδνζήο  ηνπο). 

 ην δειηίν εμεηαδνκέλνπ από ην Λύθεηό ηνπο  ή  ηελ «Βεβαίσζε Πξόζβαζεο» όπνπ αλαγξάθεηαη  ν  

θσδηθόο  αξηζκόο  ηνπ ππνςεθίνπ.  

 Γειηίν  Αζηπλνκηθήο  Σαπηόηεηαο  ή   Δηαβαηήξην  ή  άιιν  απνδεηθηηθό  ηεο  ηαπηόηεηαο  έγγξαθν. 

 Παξάιιεια κε ηελ ππνβνιή ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ ζηελ επηηξνπή, νη ππνςήθηνη θαηαζέηνπλ 

αίηεζε ζηελ νπνία δειώλνπλ ηα ηξία (3) από ηα ηέζζεξα (4) αγσλίζκαηα ζηα νπνία επηζπκνύλ λα 

εμεηαζζνύλ [ζθαηξνβνιία , άικα ζε κήθνο , δξόκνο (400 κ. αγόξηα – 200 κ. θνξίηζηα) , θνιύκβεζε (50 κ. 

ειεύζεξν)] θαη εθνδηάδνληαη κε ην Δειηίν Ταπηόηεηαο Υπνςεθίνπ γηα ηα Τ.Ε.Φ.Α.Α.  Η δήισζε  απηή δελ 

κπνξεί  λα  ηξνπνπνηεζεί  θαηά  ηελ  δηάξθεηα  εμέηαζεο  ησλ  αγσληζκάησλ. 

 Οη ππνςήθηνη πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ζε εμεηάζεηο εηδηθώλ καζεκάησλ από 16 κέρξη θαη 27 Ινπλίνπ 2016, 

εθόζνλ ζπκπίπηεη ε εκέξα πξαθηηθήο δνθηκαζίαο (αγσλίζκαηα)  κε απηή ηεο εμέηαζεο ζην εηδηθό κάζεκα, 

κπνξνύλ λα δεηήζνπλ από ηελ Eπηηξνπή δηαθνξεηηθή εκέξα εμέηαζεο από απηή ηνπ εηδηθνύ καζήκαηνο. 

Όζνη ππνςήθηνη δηεθδηθνύλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα ΤΕΦΑΑ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 10% ησλ ζέζεσλ 

εηζαθηέσλ,  ρσξίο λέα εμέηαζε, ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο κε βάζε ηε βαζκνινγία ηεο 

ηειεπηαίαο εμέηαζήο ηνπο ζηα παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα καζήκαηα θαη  πξαθηηθέο δνθηκαζίεο. Οη  

ππνςήθηνη απηνί δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ή δηθαίσκα λα εμεηαζηνύλ μαλά ζηηο πξαθηηθέο   

δνθηκαζίεο γηα ηα ΣΔΦΑΑ.  Δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο έρνπλ κόλν όζνη 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο 2016. 

Πληροφορίες : Ντάνης πυρίδων 

Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων 

Ομάδα Φυσικής Αγωγής 

 

Σαχ. Δ/νση      :  Ανεξαρτησίας 146Α  

                   454 44  Ιωάννινα  

Σηλέφωνο     :  26510-01247  

Fax :  26510-01247 

E-Mail :  grfa@dide.ioa.sch.gr 

  

 

Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής 

      

          

           Πανταζής Γεώργιος 

 

 

 


