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            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
        Από τθ Διεφκυνςθ  Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Σμιμα  Φυςικισ Αγωγισ) 

Κοηάνθσ ανακοινϊνεται ότι: 
         Η υγειονομικι εξζταςθ και πρακτικι δοκιμαςία (αγωνίςματα) των υποψθφίων 
ΣΕΦΑΑ, ζτουσ 2021, κα πραγματοποιθκοφν ςτο Δθμοτικό τάδιο τθσ Κοηάνθσ από 
τθν Πζμπτθ 24– 06–2021 ζωσ και τθν Σετάρτθ 07–07–2021 (ϊρεσ 08:00 π.μ. ζωσ 
12:30 μ.μ.). Η Επιτροπι Τγειονομικισ Εξζταςθσ και πρακτικισ δοκιμαςίασ δεν κα 
λειτουργιςει το αββατοκφριακο. 
      Οι υποψιφιοι κα παρουςιάηονται ςτθ γραμματεία, που κα λειτουργεί ςτο 
Δθμοτικό τάδιο Κοηάνθσ ςτο Κλειςτό Γυμναςτιριο, από 08:00 π.μ. με όλα τα 
δικαιολογθτικά. Εκεί κα δθλϊνουν τθν προτίμθςθ των τριϊν εκ των τεςςάρων 
αγωνιςμάτων, ςτα οποία κα εξεταςτοφν, και ςτθ ςυνζχεια κα ακολουκεί θ 
διαδικαςία υγειονομικισ εξζταςθσ και πρακτικισ δοκιμαςίασ.  
      Οι πρακτικζσ δοκιμαςίεσ ςτο αγϊνιςμα τθσ Κολφμβθςθσ κα διεξαχκοφν τθν 
Σετάρτθ 30 Ιουνίου 2021 και τθν Σρίτθ 6 Ιουλίου 2021 ςτο Κλειςτό Κολυμβθτιριο 
Πτολεμαΐδασ  (ϊρεσ 12:30 π.μ. ζωσ 14:00 μ.μ).        
      Επιςθμαίνεται ότι, οι υποψιφιοι που κα επιλζξουν τθν Κολφμβθςθ ωσ πρϊτο 
(1ο) αγϊνιςμα κα πρζπει πρϊτα να προςζλκουν  ςτο ΔΑΚ Κοηάνθσ, ςτθ Γραμματεία 
τθσ Επιτροπισ και ςτθ ςυνζχεια να εξεταςτοφν ςτο αγϊνιςμα τθσ Κολφμβθςθσ.  
 
Οι υποψιφιοι κατά τθν προςζλευςι τουσ ςτισ επιτροπζσ υγειονομικισ εξζταςθσ και 
πρακτικισ δοκιμαςίασ, πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι με: 
 
α) δφο (2) μικρζσ φωτογραφίεσ 
β) το δελτίο εξεταηομζνου από το Λφκειό τουσ όπου αναγράφεται ο κωδικόσ 
αρικμόσ του υποψθφίου. Ο υποψιφιοσ επίςθσ κα ζχει μαηί του Δελτίο Αςτυνομικισ 
Σαυτότθτασ ι Διαβατιριο ι άλλο αποδεικτικό ζγγραφο για τθν ταυτοποίθςθ 
γ) βεβαίωςθ οπτικισ οξφτθτασ 
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δ) ακτινογραφία κϊρακα με ςχετικι γνωμάτευςθ 
ε) καρδιογράφθμα με ςχετικι γνωμάτευςθ  
 
      Οι βεβαιϊςεισ αυτζσ μποροφν να ζχουν εκδοκεί από νοςθλευτικό ίδρυμα του 
Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ι ιατρό του δθμοςίου ι και από ιδιϊτθ γιατρό.  
     Κατά τθν προςζλευςθ των υποψθφίων ςτο εξεταςτικό κζντρο κα τθροφνται τα 
παρακάτω: α)απόςταςθ ενάμιςθ (1,5) μζτρου μεταξφ των υποψθφίων,  
β) υποχρεωτικι χριςθ προςτατευτικισ μάςκασ από όλουσ τουσ/τισ υποψθφίουσ/εσ 
και το εκπαιδευτικό προςωπικό, γ) Οι υποψιφιοι κατά τθν προςζλευςι τουσ κα 
ζχουν μαηί τουσ διλωςθ ι βεβαίωςθ αρνθτικοφ τεςτ (self-test, PCR ι rapid test). 
 
      Σα αγωνίςματα (τρία από τα τζςςερα) ςτα οποία εξετάηονται οι υποψιφιοι είναι: 
ΑΓΟΡΙΑ: 
φαιροβολία (βάροσ ςφαίρασ 6 Kg) 
Άλμα ςε μικοσ 
Δρόμοσ 400 μζτρων 
Κολφμβθςθ 50 μζτρα ελεφκερο 
 
ΚΟΡΙΣΙΑ: 
φαιροβολία (βάροσ ςφαίρασ 4 Kg) 
Άλμα ςε μικοσ, 
Δρόμοσ 200 μζτρων 
Κολφμβθςθ 50 μζτρα ελεφκερο 
 
 
ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 
     ασ επιςθμαίνουμε ότι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 33 του άρκρου 39 του 
Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. Α’), όςοι απόφοιτοι   διεκδικοφν τθν ειςαγωγι τουσ ςτα 
ΣΕΦΑΑ με τθ διαδικαςία του 10% των κζςεων ειςακτζων,  χωρίσ νζα εξζταςθ, 
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ με βάςθ τθ βακμολογία τθσ τελευταίασ 
εξζταςισ τουσ ςτα πανελλαδικϊσ εξεταηόμενα μακιματα και  πρακτικζσ δοκιμαςίεσ.  
Οι υποψιφιοι αυτοί δεν ζχουν τθ δυνατότθτα ι δικαίωμα να εξεταςτοφν ξανά ςτισ 
πρακτικζσ δοκιμαςίεσ για τα ΣΕΦΑΑ. Κατά τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ςχολικοφ ζτουσ 
(2020-2021) οι μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ, των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ κακϊσ και οι 
απόφοιτοι των Λυκείων που επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για τα ΣΕΦΑΑ, 
κατζκεςαν αίτθςθ - διλωςθ ςτο Λφκειό τουσ για ςυμμετοχι ςτισ πρακτικζσ 
δοκιμαςίεσ, προκειμζνου να δθμιουργθκεί ζνα αρχείο υποψθφίων για τα Σ.Ε.Φ.Α.Α. 
Τποψιφιοι που δεν διλωςαν ςυμμετοχι ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ για τα Σ.Ε.Φ.Α.Α, 
δεν μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτισ δοκιμαςίεσ αυτζσ (αγωνίςματα) κατά τισ θμζρεσ 
διεξαγωγισ των εξετάςεων ςτα αγωνίςματα, διότι θ αίτθςθ - διλωςθ ιταν 
δεςμευτικι.  
      Διευκρινίηεται ότι δεν επιτρζπεται θ εξζταςθ του υποψθφίου ςε περιςςότερεσ 
από μία επιτροπζσ. 
 
 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνείτε ςτο τθλ.: 24613 51280 
 
 
 

 



            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ  Σ.Ε.Φ.Α.Α.  2021 ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΖΑΝΗ 
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

 
ΣΟΠΟ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 
 

 
ΩΡΑ 

ΠΕΜΠΣΗ  24/06/2021 ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗ 8:00 π.μ.  -  12:30 μ.μ. 

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

ΔΕΤΣΕΡΑ   28/06/2021 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗ 8:00 π.μ.  -  12:30 μ.μ. 

ΣΡΙΣΗ  29/06/2021 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗ 8:00 π.μ.  -  12:30 μ.μ. 

ΣΕΣΑΡΣΗ  30/06/2021 
Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗ 
ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟ ΠΣΟΛ/ΔΑ 

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

ΠΕΜΠΣΗ  01/07/2021 ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗ 8:00 π.μ.  -  12:30 μ.μ. 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ  02/07/2021 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗ 8:00 π.μ.  -  12:30 μ.μ. 

ΔΕΤΣΕΡΑ  05/07/2021 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗ 8:00 π.μ.  -  12:30 μ.μ. 

ΣΡΙΣΗ  06/07/2021 
Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗ 
ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟ ΠΣΟΛ/ΔΑ 

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

ΣΕΣΑΡΣΗ  07/07/2021 ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗ 8:00 π.μ.  -  12:30μ.μ. 

  
 

 
 
 
 

                                                                                                       Η Διευκφντρια Δ.Ε. Κοηάνθσ 
 
 
 
                                                                                                      Δρ. Παπαδοποφλου Δζςποινα 
                                                                                                                       Φιλόλογοσ 
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