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ΠΡΟ:

1.
Γενικι
Διεφκυνςθ
Ψθφιακϊν
υςτθμάτων,
Τποδομϊν
και
Εξετάςεων/Διεφκυνςθ
εξετάςεων
και
πιςτοποιιςεων/Σμιμα Α & Β
2.
Εξεταςτικά κζντρα των επαναλθπτικϊν
εξετάςεων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ και τθσ ειδικισ
κατθγορίασ Ελλινων του εξωτερικοφ μζςω
των Δ.Δ.Ε. Εκπαίδευςθσ (59ο ΓΕ.Λ. Ακθνϊν ,
16ο ΓΕ.Λ. Ακθνϊν, 16ο ΓΕ.Λ. Ακθνϊν,23ο
ΓΕ.Λ.
Θεςςαλονίκθσ,
16ο
ΓΕ.Λ.
Θεςςαλονίκθσ, Μουςικό Γυμνάςιο με
Μουςικζσ Λυκειακζσ Σάξεισ Ιλίου, ΓΕ.Λ. και
ΕΠΑ.Λ. όλθσ τθσ χϊρασ (μζςω των Δ.Δ.Ε.)

Θζμα: «ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΣΩΝ .Ε.Φ.Α.Α. ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2021 -2022 ΣΙ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΚΑΙ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΤ
ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ»
Σχετικά:
1. Φ151/105491/Α5/21--2021/ Υ.ΠΑΙ.Θ.
2. Φ151/105941/Α5/31-8-2021/Υ.ΠΑΙ.Θ.
3. Φ251/107120/Α5/3-9-2021/Υ.ΠΑΙ.Θ., Φ.Ε.Κ./4052/3
4. Φ153/102843/23-8/2021/Υ.ΠΑΙ.Θ.

ασ αποςτζλλουμε οδθγίεσ για τουσ υποψθφίουσ .Ε.Φ.Α.Α. που κα λάβουν μζροσ
ςτισ υγειονομικζσ εξετάςεισ και τισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ, μζςω τθσ επιτροπισ εξετάςεων
τθσ Δ.Δ.Ε. Β’ Ακινασ.
1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΚΑΣΑΘΕΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ
1.1.

Οι πρακτικζσ δοκιμαςίεσ κα διεξαχκοφν από 13 ζωσ 20 επτεμβρίου 2021. Σο
πρόγραμμα των πρακτικϊν δοκιμαςιϊν είναι ςυνθμμζνο του παρόντοσ εγγράφου
(Πίνακασ 1).

1.2.

Η κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν και θ Τγειονομικι εξζταςθ κα διεξαχκεί ςτισ
εγκαταςτάςεισ του Αμερικανικοφ Κολλεγίου Ελλάδασ, οδόσ Γραβιάσ 6, Αγία
Παραςκευι (χάρτθσ εδϊ), ςφμφωνα με το πρόγραμμα του. Επιςθμαίνεται ότι λόγω
των ςυνκθκϊν που ιςχφουν φζτοσ, εξαιτίασ τθσ Covid-19, για τθν αποφυγι
ςυγχρωτιςμοφ και τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ υγειονομικισ εξζταςθσ των υποψιφιων,
κα τθρθκεί αυςτθρά το πρόγραμμα προςζλευςθσ υποψθφίων για τθν κατάκεςθ
δικαιολογθτικϊν.

2. ΣΟΠΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΙΑ
2.1.

Οι τόποι πρακτικισ δοκιμαςίασ είναι:

ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ, ΑΛΜΑ Ε ΜΗΚΟ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΙ 200μ. και 400μ., ΚΟΛΤΜΒΗΗ
Εγκαταςτάςεισ του Αμερικανικοφ Κολλεγίου Ελλάδασ, οδόσ Γραβιάσ 6, Αγία Παραςκευι
(χάρτθσ εδϊ)
2.2.

2.3.

Οι χϊροι κατάκεςθσ δικαιολογθτικϊν, υγειονομικισ εξζταςθσ και οι ακλθτικοί χϊροι
των πρακτικϊν διαδικαςιϊν είναι χϊροι εξεταςτικοφ κζντρου Πανελλθνίων
εξετάςεων ΓΕ.Λ. 2020 και ωσ εκ τοφτου, απαγορεφεται αυςτθρά θ είςοδοσ
οποιουδιποτε άλλου ατόμου εκτόσ των εξεταηομζνων, των μελϊν και λοιποφ
προςωπικοφ των οικείων επιτροπϊν και του βοθκθτικοφ προςωπικοφ.
ε όλουσ τουσ χϊρουσ (υπαίκριουσ, ςτεγαηόμενουσ και κλειςτοφσ)
των
εγκαταςτάςεων του Αμερικανικοφ Κολλεγίου Ελλάδασ απαγορεφεται το κάπνιςμα.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ
3.1. Οι υποψιφιοι κατά τθν προςζλευςι τουσ ςτθν Γραμματεία τθσ Επιτροπισ
υγειονομικισ εξζταςθσ και πρακτικϊν δοκιμαςιϊν, πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι
με:
1.
2.
3.
4.

Δφο (2) μικρζσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ
Δελτίο εξεταηομζνου από το Λφκειό τουσ, όπου αναγράφεται ο κωδικόσ
αρικμόσ του υποψθφίου
Δελτίο Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ ι Διαβατιριο ι άλλο ζγγραφο, αποδεικτικό
τθσ ταυτότθτασ του/τθσ υποψθφίου/ασ.
Πιςτοποιθτικό εμβολιαςμοφ ι πιςτοποιθτικό νόςθςθσ ι ςχετικι αρνθτικι
βεβαίωςθ εργαςτθριακοφ ακτινοδιαγνωςτικοφ ελζγχου (rapid test ι PCR) ἠ
υπεφκυνθ διλωςθ αρνθτικοφ αποτελζςματοσ αυτοδιαγνωςτικοφ ελζγχου
(self-test) δθλωμζνου ςτθ ψθφιακι πλατφόρμα self-testing.gov.gr
(εκτυπωμζνθ διλωςθ ι αποκθκευμζνθ ςτο κινθτό ι καταγεγραμμζνοσ ο
κωδικόσ επαλικευςθσ, αν πρόκειται για χειρόγραφθ διλωςθ). Η διενζργεια
του αυτοδιαγνωςτικοφ ελζγχου (self-test) ι του εργαςτθριακοφ διαγνωςτικοφ
ελζγχου (rapid test ι PCR) από τουσ/τισ ανωτζρω υποψιφιουσ/εσ οι οποίοι/εσ
δεν ζχουν εμβολιαςκεί ι νοςιςει, κα πραγματοποιείται εντόσ ςαράντα οκτϊ

5.

6.
7.
8.

(48) ωρϊν πριν από τθν εκάςτοτε θμζρα προςζλευςθσ των υποψθφίων.
Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ εδϊ.
τυλό για τθ ςυμπλιρωςθ των ςχετικϊν εντφπων. Για λόγουσ διαςφάλιςθσ τθσ
δθμόςιασ υγείασ, για τθν αςφάλεια των ςυμμετεχόντων και των
εξεταηομζνων, λόγω τθσ covid-19, ο κάκε υποψιφιοσ κα πρζπει να ζχει δικό
του ςτυλό για τθ ςυμπλιρωςθ των αιτιςεων και δικαιολογθτικϊν, κακϊσ δεν
κα διατίκεται κοινόχρθςτο υλικό.
Ακτινογραφία κϊρακα με γνωμάτευςθ και φωτογραφία επάνω ςτθν
ακτινογραφία ςφραγιςμζνθ από το νοςοκομείο ι το διαγνωςτικό κζντρο
Καρδιογράφθμα με γνωμάτευςθ
Βεβαίωςθ οπτικισ οξφτθτασ με γνωμάτευςθ για κάκε οφκαλμό

Οι γνωματεφςεισ και οι βεβαιϊςεισ (6,7,8) μποροφν να ζχουν εκδοκεί από
νοςθλευτικό ίδρυμα του Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ι ιατρό του δθμοςίου ι από ιδιϊτθ
ιατρό. Οι ιατρικζσ εξετάςεισ ιςχφουν για ζξι (6) μινεσ από τθν θμερομθνία
ζκδοςισ τουσ.
3.2.

3.3.

Οι υποψιφιοι δθλϊνουν ςτθ Γραμματεία τθσ Επιτροπισ 3 από τα 4 αγωνίςματα ςτα
οποία κα αξιολογθκοφν. Η διλωςθ των αγωνιςμάτων των υποψθφίων είναι οριςτικι
και δεν μπορεί να ανακλθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ δοκιμαςίασ. Κατόπιν οι
υποψιφιοι κατακζτουν τισ ιατρικζσ βεβαιϊςεισ ςτουσ ιατροφσ τθσ Τγειονομικισ
Επιτροπισ, οι οποίοι κα κρίνουν αν είναι ικανοί να λάβουν μζροσ ςτισ πρακτικζσ
δοκιμαςίεσ. Σζλοσ, παραλαμβάνουν το δελτίο ταυτότθτασ υποψθφίου, το οποίο
οφείλουν να διατθροφν ςε άριςτθ κατάςταςθ.
Οι υποψιφιοι/εσ κα προςκομίηουν κάκε φορά που κα αγωνίηονται ςφμφωνα με το
πρόγραμμα των πρακτικϊν δοκιμαςιϊν ςτα επιλεγμζνα αγωνίςματα το δελτίο
ταυτότθτασ υποψθφίου και τθν αςτυνομικι ταυτότθτα ι άλλο αποδεικτικό
ταυτότθτασ.

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ & ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
4.1.

4.2.

4.3.

Διαρκισ
επικαιροποιθμζνθ
ενθμζρωςθ
είναι
διακζςιμθ
ςτο
https://tefaac.blogspot.com/ και ςτο http://dide-v-ath.gr/site/. Για διευκρινιςεισ
μπορείτε να απευκφνεςτε ςτθν Ομάδα Φυςικισ Αγωγισ, Ζλλθσ 3 Χαλάνδρι ςτο
τηλέφωνο: 210- 6396163.
ε περίπτωςθ μθ ςυμμετοχισ του υποψθφίου ςε αγϊνιςμα που ζχει ιδθ δθλϊςει με
αίτθςι του ότι κα εξεταςτεί, ςθμειϊνεται ςτο πινάκιο θ ζνδειξθ «ΔΕΝ ΠΡΟΗΛΘΕ»
και για τθν εξαγωγι του μζςου όρου υπολογίηεται ωσ βακμόσ του αγωνίςματοσ το
μθδζν (0). Ο υποψιφιοσ βακμολογείται μόνο αν ζχει λάβει μζροσ ςε ζνα (1)
αγϊνιςμα, τουλάχιςτον. Ο υποψιφιοσ που δε λαμβάνει μζροσ ςε κανζνα αγϊνιςμα
α π ο κ λ ε ί ε τ α ι από τθ διαδικαςία επιλογισ για τα Σ.Ε.Φ.Α.Α.
Ακλθτζσ/τριεσ με διακρίςεισ που εμπίπτουν ςτον ακλθτικό νόμο, είναι
υποχρεωμζνοι να προςζλκουν ςτθν γραμματεία για υποβολι αίτθςθσ, Τγειονομικι
εξζταςθ και Πρακτικι Δοκιμαςία.

4.4.

Επιςθμαίνουμε ότι ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ, που ιςχφουν από 1θ
Ιανουαρίου του 2010, κάκε ακλθτισ/τρια που κεωρείται υπαίτιοσ για άκυρθ
εκκίνθςθ αποκλείεται. Κατά τισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ των υποψθφίων για τισ
.Ε.Φ.Α.Α., κα μθδενίηεται ςτο ςυγκεκριμζνο αγϊνιςμα (δρόμοι 400μ αγοριϊν/200μ.
κοριτςιϊν & κολφμβθςθ).

4.5.

Οι υποψιφιοι κατά τθ διεξαγωγι των πρακτικϊν δοκιμαςιϊν ζχουν υποχρζωςθ
κόςμιασ ςυμπεριφοράσ και ςυμμόρφωςθσ προσ τουσ κανόνεσ ευταξίασ, κακϊσ και
πιςτισ τιρθςθσ των υποδείξεων και των ςυςτάςεων των μελϊν τθσ εξεταςτικισ
επιτροπισ.

4.6.

Ο/Η υποψιφιοσ/α που εξετάηεται ςε περιςςότερεσ από μία (1) επιτροπζσ
αποκλείεται από τθ διαδικαςία επιλογισ για τισ .Ε.Φ.Α.Α. με απόφαςθ τθσ
επιτροπισ οργάνωςθσ εξετάςεων και επιλογισ.

4.7.

Απαγορεφεται θ βιντεοςκόπθςθ, φωτογράφθςθ των προςπακειϊν των υποψθφίων
από τουσ ίδιουσ ι άλλουσ εντόσ και εκτόσ του ςταδίου.

4.8.

Οι υποψιφιοι-εσ κατά τθ διάρκεια των πρακτικϊν δοκιμαςιϊν πρζπει να ζχουν μαηί
τουσ:
1.
Ακλθτικό ρουχιςμό χωρίσ διακριτικά ςτοιχεία ςτθν ακλθτικι ενδυμαςία, που
τουσ ταυτοποιοφν και τουσ διαφοροποιοφν από τουσ/τισ ςυνυποψιφιουσ/εσ
τουσ
2.
Καπζλο
3.
Μπουκάλι νερό (δεν υπάρχει πρόςβαςθ ςε κυλικείο)
4.
τυλό για να λαμβάνουν γνϊςθ των επιδόςεων τουσ και τθσ ςωςτισ
αναγραφισ τουσ, υπογράφοντασ ςτθ ςτιλθ «παρατθριςεισ» του πινακίου
αμζςωσ μετά τθ λιξθ των προςπακειϊν τουσ.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
Δ/ΝΗ Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΘΗ
ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΕϋΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ

Πίνακασ 1. Πρόγραμμα πρακτικϊν δοκιμαςιϊν Δ.Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β' ΑΘΗΝΑ
Πρόγραμμα Τγειονομικισ εξζταςθσ και Πρακτικϊν Δοκιμαςίων των υποψθφίων Ελλινων του
εξωτερικοφ και τζκνων Ελλινων υπαλλιλων που υπθρετοφν ςτο εξωτερικό και υποψθφίων των
Επαναλθπτικϊν Πανελλαδικϊν Εξετάςεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ - ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2021
ΔΕΤΣΕΡΑ
13-επ
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
ΚΑΣΑΘΕΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ

ΣΡΙΣΗ
14-επ

ΣΕΣΑΡΣΗ
15-επ

ΠΕΜΠΣΗ
16-επ

ΠΑΡΑΚΕΤΗ
17-επ

ΕΚΚΡΕΜΟΣΗΣΕ
11.00-13.00

08:00-10:00

08:00-10:00

08:00-10:00

08:00-10:00
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

φαιροβολία

8:30

8:30

8:30

8:30

Άλμα ςε μικοσ

9.00

9.00

9.00

9.00

Κολφμβθςθ

10:30

Δρόμοι 200μ.400μ.

ΔΕΤΣΕΡΑ
20-επ

10:30
10:00

10:00

Η κατάκεςθ δικαιολογθτικϊν, οι υγειονομικζσ εξζταςεισ και οι πρακτικζσ δοκιμαςίεσ κα πραγματοποιθκοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ του

Αμερικανικοφ Κολλεγίου Ελλάδοσ, Γραβιάσ 6, Αγ. Παραςκευι, Σ.Κ. 153 42, (χάρτθσ).
Οι εξεταηόμενοι να βρίςκονται ςτον χϊρο διεξαγωγισ των δοκιμαςιϊν τουλάχιςτον 30' πριν τθν ζναρξθ των δοκιμαςιϊν. Για τθν
ςυμμετοχι ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ, οι εξεταηόμενοι κα πρζπει να ζχουν μαηί τουσ ςτον αγωνιςτικό χϊρο:
α) Αςτυνομικι ταυτότθτα
β) Δελτίο εξεταηομζνου Πανελλαδικϊν
γ) Καρτελλάκι εξεταηομζνου ΣΕΦΑΑ (αυτό που κα πάρουν από τθ γραμματεία)

