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            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 
        Από τη Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Τμήμα  Φυσικής Αγωγής) 

Κοζάνης ανακοινώνεται ότι: 
         Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (αγωνίσματα) των υποψηφίων 
ΤΕΦΑΑ, έτους 2021, θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Στάδιο της Κοζάνης από 
την Πέμπτη 24– 06–2021 έως και την Τετάρτη 07–07–2021 (ώρες 08:00 π.μ. έως 
12:30 μ.μ.). Η Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας δεν θα 
λειτουργήσει το Σαββατοκύριακο. 
      Οι υποψήφιοι θα παρουσιάζονται στη γραμματεία, που θα λειτουργεί στο 
Δημοτικό Στάδιο Κοζάνης στο Κλειστό Γυμναστήριο, από 08:00 π.μ. με όλα τα 
δικαιολογητικά. Εκεί θα δηλώνουν την προτίμηση των τριών εκ των τεσσάρων 
αγωνισμάτων, στα οποία θα εξεταστούν, και στη συνέχεια θα ακολουθεί η 
διαδικασία υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας.  
      Οι πρακτικές δοκιμασίες στο αγώνισμα της Κολύμβησης θα διεξαχθούν την 
Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 στο Κλειστό Κολυμβητήριο 
Πτολεμαΐδας  (ώρες 12:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ).        
      Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν την Κολύμβηση ως πρώτο 
(1ο) αγώνισμα θα πρέπει πρώτα να προσέλθουν  στο ΔΑΚ Κοζάνης, στη Γραμματεία 
της Επιτροπής και στη συνέχεια να εξεταστούν στο αγώνισμα της Κολύμβησης.  
 
Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και 
πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με: 
 
α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες 
β) το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους όπου αναγράφεται ο κωδικός 
αριθμός του υποψηφίου. Ο υποψήφιος επίσης θα έχει μαζί του Δελτίο Αστυνομικής 
Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο για την ταυτοποίηση 
γ) βεβαίωση οπτικής οξύτητας 
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δ) ακτινογραφία θώρακα με σχετική γνωμάτευση 
ε) καρδιογράφημα με σχετική γνωμάτευση  
 
      Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του 
Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό.  
     Κατά την προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό κέντρο θα τηρούνται τα 
παρακάτω: α)απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων,  
β) υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας από όλους τους/τις υποψηφίους/ες 
και το εκπαιδευτικό προσωπικό, γ) Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους θα 
έχουν μαζί τους δήλωση ή βεβαίωση αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή rapid test). 
 
      Τα αγωνίσματα (τρία από τα τέσσερα) στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι: 
ΑΓΟΡΙΑ: 
Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6 Kg) 
Άλμα σε μήκος 
Δρόμος 400 μέτρων 
Κολύμβηση 50 μέτρα ελεύθερο 
 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 
Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4 Kg) 
Άλμα σε μήκος, 
Δρόμος 200 μέτρων 
Κολύμβηση 50 μέτρα ελεύθερο 
 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
     Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 33 του άρθρου 39 του 
Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. Α’), όσοι απόφοιτοι   διεκδικούν την εισαγωγή τους στα 
ΤΕΦΑΑ με τη 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 ΤΕΦΑΑ. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους 
(2020-2021) οι μαθητές της τελευταίας τάξης, των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ καθώς και οι 
απόφοιτοι των Λυκείων που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ, 
κατέθεσαν αίτηση - δήλωση στο Λύκειό τους για συμμετοχή στις πρακτικές 
δοκιμασίες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αρχείο υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
Υποψήφιοι που δεν δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α, 
δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες αυτές (αγωνίσματα) κατά τις ημέρες 
διεξαγωγής των εξετάσεων στα αγωνίσματα, διότι η αίτηση - δήλωση ήταν 
δεσμευτική.  
      Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες 
από μία επιτροπές. 
 
 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ.: 24613 51280 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

 
ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 

 
ΩΡΑ 

ΠΕΜΠΤΗ  24/06/2021 ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 8:00 π.μ.  -  12:30 μ.μ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  25/06/2021 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ 8:00 π.μ.  -  12:30 μ.μ. 

ΔΕΥΤΕΡΑ   28/06/2021 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ 8:00 π.μ.  -  12:30 μ.μ. 
ΤΡΙΤΗ  29/06/2021 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ 8:00 π.μ.  -  12:30 μ.μ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ  30/06/2021 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 

8:00 π.μ.  -  12:30 μ.μ. 
12:30 μ.μ. - 14:00 μ.μ. 

ΠΕΜΠΤΗ  01/07/2021 ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 8:00 π.μ.  -  12:30 μ.μ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  02/07/2021 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ 8:00 π.μ.  -  12:30 μ.μ. 
ΔΕΥΤΕΡΑ  05/07/2021 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ 8:00 π.μ.  -  12:30 μ.μ. 

ΤΡΙΤΗ  06/07/2021 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 

8:00 π.μ.  -  12:30 μ.μ. 
12:30 μ.μ. - 14:00 μ.μ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ  07/07/2021 ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 8:00 π.μ.  -  12:30μ.μ. 
  
 

 
 
 
 

                                                                                                       Η Διευθύντρια Δ.Ε. Κοζάνης 
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