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Πλθροφορίεσ: Σανταλίδθσ Δθμιτριοσ 

Ρζντηου Καςςιανι 
Σθλζφωνο: 
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Θεςςαλονίκθ, 31-08-2022  
Αρ. πρωτ.: 23038 

  
 
 
 
Προσ:  Τ.ΠΑΙ.Θ.  
             Δ/νςθ Εξετάςεων  
             και Πιςτοποιιςεεων  
             Σμιμα Αϋ& Βϋ 
Κοιν:  1.Περιφ/κι  Δ/νςθ  Εκπ/ςθσ 

              Κεντρικισ  Μακεδονίασ 
             2. ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. τθσ χϊρασ 
            (μζςω των οικείων Διευκφνςεων) 

 

 

 

   ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ και πρόγραμμα υγειονομικισ εξζταςθσ και πρακτικισ δοκιμαςίασ 
των υποψθφίων ηων Επαναληπηικών εξεηάζεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και ηηρ ειδικήρ 

καηηγοπίαρ Ελλήνων ηος εξωηεπικού και ηέκνων Ελλήνων ςπαλλήλων πος ςπηπεηούν 

ζηο εξωηεπικό για ειςαγωγι ςτα Σ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2022-2023» 
 

ΧΕΣ: Σο με αρικμ. Φ.153/99406/Α5/08-08-2022 ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ. με κζμα: «Οριςμόσ 
Διευκφνςεων Δ.Ε. και Εξεταςτικϊν Κζντρων για τισ εξετάςεισ των υποψθφίων τθσ ειδικισ 
κατθγορίασ «Ελλινων του εξωτερικοφ και τζκνων Ελλινων υπαλλιλων που υπθρετοφν ςτο 
εξωτερικό», για τθν ειςαγωγι ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, για το ζτοσ 2022» 

               
        

 Η Τγειονομικι Εξζταςθ και θ Πρακτικι Δοκιμαςία των υποψθφίων των Επαναλθπτικϊν 
εξετάςεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και τθσ ειδικισ κατθγορίασ «Ελλινων του εξωτερικοφ και τζκνων 
Ελλινων υπαλλιλων που υπθρετοφν ςτο εξωτερικό», για ειςαγωγι ςτα Σ.Ε.Φ.Α.Α., κα 
διεξαχκοφν από τθν Σετάρτθ 14-9-2022 μζχρι και τθν Σετάρτθ 21-9-2022, (εκτόσ του 
αββατοκφριακου).  
 
Οι υποψιφιοι κατά τθν προςζλευςι τουσ ςτθν Επιτροπι πρζπει να ζχουν μαηί τουσ τα εξισ 
δικαιολογθτικά:  

1. Δφο (2) μικρζσ φωτογραφίεσ πρόςφατεσ και όμοιεσ μεταξφ τουσ.  

2. Δελτίο εξεταηόμενου, όπου αναγράφεται ο κωδικόσ αρικμόσ του υποψθφίου.  

3. Δελτίο αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι Διαβατιριο ι άλλο, αποδεικτικό τθσ ταυτότθτασ, 
ζγγραφο.  
4. Ακτινογραφία κϊρακα, πάνω ςτθν οποία κα υπάρχει φωτογραφία του υποψθφίου με 
ςφραγίδα και υπογραφι του ιατροφ και με τθ ςχετικι γνωμάτευςθ.  
5. Καρδιογράφθμα, με ςχετικι γνωμάτευςθ του ιατροφ.  
6. Βεβαίωςθ οπτικισ οξφτθτασ και αντίλθψθσ χρωμάτων από οφκαλμίατρο.  
Οι παραπάνω Ιατρικζσ εξετάςεισ μποροφν να εκδοκοφν από νοςθλευτικό ίδρυμα του 
δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ι ιατρό του δθμοςίου ι και από ιδιϊτθ γιατρό και ιςχφουν για ζξι (6) 
μινεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςισ τουσ.  
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Οι τόποι διεξαγωγισ των εξετάςεων, με ζδρα τθ Δ/νςθ Δ/νςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Δυτικισ 
Θεςςαλονίκθσ, είναι:  
Α) Δθμοτικό τάδιο Αμπελοκιπων (28θσ Οκτωβρίου 157) (ΧΑΡΣΗ ΣΟΠΟΘΕΙΑ)  
Κατάκεςθ δικαιολογθτικϊν, υγειονομικι εξζταςθ και πρακτικι δοκιμαςία των υποψθφίων ςτα 
αγωνίςματα του τίβου (φαιροβολία - Άλμα εισ μικοσ - Δρόμοι 200μ. και 400μ.) 
Β) Εκνικό Κολυμβθτιριο Θεςςαλονίκθσ (Προζκταςθ Αγ. Δθμθτρίου) (ΧΑΡΣΗ ΣΟΠΟΘΕΙΑ)  
Πρακτικι δοκιμαςία του αγωνίςματοσ τθσ Κολφμβθςθσ μόνο τθν Παραςκευι 16-9-2022 και 
τθν Σρίτθ 20-9-2022 από τισ 9.00 μζχρι τισ 12:00.  
Οι υποψιφιοι κα προςζρχονται ςτο Δθμοτικό τάδιο Αμπελοκιπων από τισ 8.00 μζχρι τισ 
11.00, ςτθ Γραμματεία τθσ Επιτροπισ μία από τισ προβλεπόμενεσ θμερομθνίεσ, με όλα τα 
απαραίτθτα δικαιολογθτικά, κα δθλϊνουν τθν προτίμθςθ των τριϊν εκ των τεςςάρων 
αγωνιςμάτων και ςτθ ςυνζχεια κα ακολουκοφν τθ διαδικαςία τθσ υγειονομικισ εξζταςθσ και 
τθσ πρακτικισ δοκιμαςίασ.  
Επιςθμαίνεται ότι, οι υποψιφιοι κα ολοκλθρϊνουν τθν πρακτικι δοκιμαςία ςε δφο θμζρεσ 
δθλαδι ςτα δφο (2) πρϊτα αγωνίςματα ο υποψιφιοσ πρζπει να εξετάηεται τθν ίδια θμζρα, 
ςτο δε άλλο αγϊνιςμα που κα επιλζξει τθν επομζνθ ι άλλθ θμζρα.  
ΠΡΟΟΧΗ: Οι υποψιφιοι που κα επιλζξουν να εξεταςτοφν ωσ πρϊτο αγϊνιςμα ςτθν 
Κολφμβθςθ, κα πρζπει προθγουμζνωσ να προςζλκουν ςτο τάδιο Αμπελοκιπων με όλα τα 
δικαιολογθτικά, να περάςουν Τγειονομικι Επιτροπι και ςτθ ςυνζχεια να μεταβοφν ςτο Εκνικό 
Κολυμβθτιριο Θεςςαλονίκθσ, ζχοντασ μαγιό και ςκοφφο κολυμβθτθρίου που κα καλφπτει όλο 
το τριχωτό τθσ κεφαλισ.  
Οι πρακτικζσ δοκιμαςίεσ κα γίνουν όπωσ ορίηουν οι Διεκνείσ κανονιςμοί των ακλθμάτων.  
Προτείνεται οι υποψιφιοι κατά τθν προςζλευςι τουσ ςτο χϊρο τθσ πρακτικισ δοκιμαςίασ να 
ζχουν μαηί τουσ μάςκα μιασ χριςεωσ, νερό, ςτυλό και καπζλο.  
Για οποιαδιποτε πλθροφορία ι διευκρίνιςθ, παρακαλοφμε να απευκφνεςτε ςτθ Δ/νςθ Δ/κμιασ 
Εκπ/ςθσ Δυτικισ Θες/νίκθσ ςτο τθλζφωνο 2310587292.  

     ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ ΑΓΟΡΙΩΝ 
1. φαιροβολία (βάροσ ςφαίρασ 6κ.), τρεισ (3) προςπάκειεσ από τισ οποίεσ βακμολογείται 
θ καλφτερθ                             
2. Άλμα εισ μικοσ, τρεισ (3) προςπάκειεσ από τισ οποίεσ βακμολογείται θ καλφτερθ                             
3. Δρόμοσ 400μ.   
4. Κολφμβθςθ (50μ. ελεφκερο)    
                                         
     ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ ΚΟΡΙΣΙΩΝ 
1. φαιροβολία (βάροσ ςφαίρασ 4κ.), τρεισ (3) προςπάκειεσ από τισ οποίεσ βακμολογείται 
θ καλφτερθ                             
2.   Άλμα εισ μικοσ, τρεισ (3) προςπάκειεσ από τισ οποίεσ βακμολογείται θ καλφτερθ                             
3.   Δρόμοσ 200μ.      
4.   Κολφμβθςθ (50μ. ελεφκερο) 

 

 
 

Ο Διευκυντισ Δ.Δ.Ε. Δυτικισ Θες/νίκθσ 
 
 
 

Δρ. Χριςτοσ Ν. Ρουμπίδθσ 
 ΠΕ78-Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν 
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