
 
                                                                         

 
ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας (αγωνίσματα) των 
υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Τρικάλων, για το έτος 2022» 
 
Σχετ.: 

1. Η με αριθ. πρωτ. Φ.253/128314/Β6/29-11-2002 {ΦΕΚ 1538/τ.Β΄/10-12-2002) Υπουργική Απόφαση, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Η με αρ. πρωτ. Φ.253.2/40410/Α5/08-04-2022 Υπουργική Απόφαση με θέμα Α. Καθορισμός 
προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων Γενικών Λυκείων, έτους 2022  Β. Καθορισμός 
προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων ΕΠΑΛ, έτους 2022  Γ. Καθορισμός 
προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων Δ. Ορισμός 
προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα 
Τ.Ε.Φ.Α.Α., έτους 2022. 

3. Το με αριθ. πρωτ. Φ.251/52985/Α5/11-05-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Διαβίβαση δελτίου 
τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα 
ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023» 

4. Η με αρ. πρωτ.Φ.251/57041/Α5/17-05-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπών 
υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των Υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ, ακαδημαϊκού 
έτους 2022-2023» 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίστηκε ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης 
και Πρακτικής Δοκιμασίας (αγωνίσματα) των υποψηφίων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., για εισαγωγή στα Τμήματα 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, το διάστημα από την 
Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 μέχρι και την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022. 

Η Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας, με έδρα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Τρικάλων, θα δέχεται τους υποψήφιους της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ καθώς και 
τους απόφοιτους των Λυκείων που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) στο Δημοτικό  Στάδιο Τρικάλων. Ώρα προσέλευσης  08:00.Η επιτροπή δεν θα 
λειτουργήσει τα Σαββατοκύριακα. 

 

        
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

                  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ ΕΚΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

--------------------------------------------------------- 
25ης Μαρτίου & Μπότσαρη Τρίκαλα Τ.Κ. 42100 
Πληροφορίες: Κωτούλας Χρήστος 
Τηλ.: 2431046473  
Ηλ.ταχ.:.:mail@dide.tri.sch.gr 
               grfa@dide.tri.sch.gr 
  

Τρίκαλα  20  Μαΐου 2022 
Αριθ. Πρωτ.: 4713  /Φ.7.4 
 
ΠΡΟΣ:     1. ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων  
                2.  ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. της χώρας δια  μέσω των     
οικείων  Διευθύνσεων 
                   
 ΚΟΙΝ:    1.  Υ.ΠΑΙ.Θ. Δ/νση  Εξετάσεων και 
Πιστοποιήσεων Τμήμα Α΄ 
               2.  Περιφεριακή  Δ/νση Εκπ/σης  Θεσσαλίας 
               3.  Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 11     
ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας 
 

    



Οι υποψήφιοι θα παρουσιάζονται στη γραμματεία, που θα λειτουργεί στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων 
στις 08:00 π.μ. με  τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

 
Στην Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας Τρικάλων, δεν εξετάζονται 

υποψήφιοι που επιθυμούν την κολύμβηση ως εξεταζόμενο αγώνισμα, διότι στην πόλη των Τρικάλων δεν 
υπάρχει κολυμβητήριο με πισίνα μήκους 50μ. Οι υποψήφιοι αυτοί θα πρέπει για την εξέτασή τους  στα τρία 
(3) αγωνίσματα να απευθυνθούν στην αντίστοιχες Επιτροπές της Λάρισας ή της Μαγνησίας. 
 
Ο υποψήφιος κατά την προσέλευσή του στην Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας 
πρέπει να είναι εφοδιασμένος με:  
        1. Δύο (2) μικρές φωτογραφίες 

        2.Το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειο όπου αναγράφεται ο κωδικός του αριθμός. 

        3.Το δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο. 
 
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

1. Ακτινογραφία θώρακα με γνωμάτευση ιατρού (πάνω στην ακτινογραφία πρέπει να υπάρχει 
φωτογραφία του υποψηφίου με σφραγίδα του ιατρού). 

2. Καρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού, στην οποία να αναφέρεται ότι δύναται να συμμετάσχει σε 
αθλητικές δοκιμασίες. Τονίζεται ότι επάνω στο καρδιογράφημα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε 
σφραγίδα ιατρού. 

3. Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και αντίληψης χρωμάτων, με 
γνωμάτευση ιατρού. 

Οι ιατρικές βεβαιώσεις μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή 
ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. 

Φέτος, επειδή για πρώτη φορά οι Υγειονομικές Επιτροπές των Σωμάτων Ασφαλείας προηγήθηκαν των 
Εξετάσεων για τα ΤΕΦΑΑ και προκειμένου να μην υποβληθούν οι υποψήφιοι στις ίδιες ιατρικές εξετάσεις, 
δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους να καταθέσουν στην Επιτροπή είτε: Α) τις ανωτέρω ιατρικές 
εξετάσεις, είτε Β) Αντίγραφο Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης, είτε Γ) Βεβαίωση Ικανότητας. Σημειώνεται ότι 
οι περιπτώσεις Β και Γ πρέπει να αναγράφουν ότι ο υποψήφιος έχει κριθεί ικανός- κατάλληλος από τις 
αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές των Στρατιωτικών Σχολών ή των Αστυνομικών Σχολών ή των Σχολών 
Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή των Σχολών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

 
           Τα τρία αγωνίσματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι: 
 
           ΑΓΟΡΙΑ: 

 Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6 Kg) 
 Άλμα σε μήκος 
 Δρόμος 400 μέτρων 

 
            ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

 Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4 Kg) 
 Άλμα σε μήκος 
 Δρόμος 200 μέτρων 

 
            Για την ομαλή διεξαγωγή της υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων  για    
τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. έχει καταρτιστεί ο ακόλουθος αλφαβητικός πίνακας σύμφωνα με τον οποίο θα προσέρχονται 
οι υποψήφιοι στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων.    
 
  



              ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 15-06-2022 08:00 -13:00 

ΣΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟΣ 
Αγόρια και Κορίτσια που το επώνυμό τους  
αρχίζει από Α έως και Δ 
 
400μ. Αγόρια & 200μ Κορίτσια που το 
επώνυμό τους αρχίζει από Ε έως και Θ 
 

ΠΕΜΠΤΗ 16-06-2022 08:00 -13:00 

ΣΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟΣ 
Αγόρια και Κορίτσια που το επώνυμό τους  
αρχίζει από Ε έως και Θ 
 
400μ. Αγόρια & 200μ Κορίτσια που το 
επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Δ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-06-2022 08:00 -13:00 

ΣΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟΣ 
Αγόρια και Κορίτσια που το επώνυμό τους  
αρχίζει από Ι έως και Κ 
 
400μ. Αγόρια & 200μ Κορίτσια που το 
επώνυμό τους αρχίζει από Λ έως και Μ 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 18-06-2022 ΑΡΓΙΑ 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 19-06-2022 ΑΡΓΙΑ 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 20-06-2022 08:00 -13:00 

ΣΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟΣ 
Αγόρια και Κορίτσια που το επώνυμό τους  
αρχίζει από Λ έως και Μ 
 
400μ. Αγόρια & 200μ Κορίτσια που το 
επώνυμό τους αρχίζει από Ι έως και Κ 
 



ΤΡΙΤΗ 21-06-2022 08:00 -13:00 

ΣΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟΣ 
Αγόρια και Κορίτσια που το επώνυμό τους  
αρχίζει από Ν έως και Ο 
 
400μ. Αγόρια & 200μ Κορίτσια που το 
επώνυμό τους αρχίζει από Π έως και Ρ 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 22-06-2022 08:00 -13:00 

ΣΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟΣ 
Αγόρια και Κορίτσια που το επώνυμό τους  
αρχίζει από Π έως και Ρ 
 
400μ. Αγόρια & 200μ Κορίτσια που το 
επώνυμό τους αρχίζει από Ν έως και Ο 
 

ΠΕΜΠΤΗ 23-06-2022 08:00 -13:00 

ΣΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟΣ 
Αγόρια και Κορίτσια που το επώνυμό τους  
αρχίζει από Σ έως και Τ 
 
400μ. Αγόρια & 200μ Κορίτσια που το 
επώνυμό τους αρχίζει από Υ έως και Ω 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-06-2022 ΑΡΓΙΑ 

ΣΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟΣ 
Αγόρια και Κορίτσια που το επώνυμό τους  
αρχίζει από Υ έως και Ω 
 
400μ. Αγόρια & 200μ Κορίτσια που το 
επώνυμό τους αρχίζει από Σ έως και Τ 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 25-06-2022 ΑΡΓΙΑ  

ΚΥΡΙΑΚΗ 26-06-2022 08:00 -13:00  

ΔΕΥΤΕΡΑ 27-06-2022 08:00-13:00 
Αγόρια - Κορίτσια  που δεν μπόρεσαν να λάβουν 
μέρος στην προγραμματισμένη ημερομηνία 
εξέτασής τους, για σοβαρούς λόγους (Ειδικά 
μαθήματα, ασθένεια ή ατύχημα).   



ΤΡΙΤΗ 28-06-2022 08:00-13:00 
Αγόρια - Κορίτσια  που δεν μπόρεσαν να λάβουν 
μέρος στην προγραμματισμένη ημερομηνία 
εξέτασής τους, για σοβαρούς λόγους (Ειδικά 
μαθήματα, ασθένεια ή ατύχημα).   

  
Υποψήφιοι πού δεν δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ΔΕΝ μπορούν 

να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες αυτές ( αγωνίσματα ) διότι η αίτηση-δήλωση ήταν δεσμευτική. 
Όσοι απόφοιτοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. με την διαδικασία του 10% των θέσεων 

εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν  στη  διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της 
τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες. Οι 
υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για 
τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσέρχονται για την υγειονομική τους εξέταση και πρακτική 
δοκιμασία στην προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασής τους, για την αποφυγή συνωστισμού, 
προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Αν, ωστόσο, ορισμένοι υποψήφιοι δεν μπορούν 
να λάβουν μέρος στην προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασής τους για σοβαρούς λόγους (Ειδικά 
μαθήματα, ασθένεια, ή ατύχημα), αυτοί μπορούν να προσέρχονται ύστερα από επικοινωνία στις 27-05-
2022 και στις 28-05-2022 ή μια άλλη ημέρα.  
Τηλ. επικοινωνίας : 24310-46473  και  2431-24235. 
 
1. Οι υποψήφιοι κατά τη διενέργεια των πρακτικών δοκιμασιών έχουν υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς, 
συμμόρφωσης προς τους κανόνες ευταξίας και πειθαρχίας, καθώς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και 
των συστάσεων των μελών της Επιτροπής. 
 
 
 
 

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
             ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
 
 
 
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
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