
http://sep4u.gr  

 

Καλοδήµος ∆. 1 

ΤΕΦΑΑ 
 

Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία απαιτείται για τα Τμήματα Επιστήμης 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στα 

ΤΕΦΑΑ απαιτείται να υποστούν παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές 

εξετάσεις, καθώς και πρακτική δοκιμασία σε τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα 

που αναφέρονται παρακάτω. Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία 

διενεργείται από επιτροπή. O χρόνος και ο τόπος υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής 

δοκιμασίας ανακοινώνεται πριν από τη λήξη των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ’ τάξης 

Λυκείου. 

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και 

πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με: 

α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες 

β) ακτινογραφία θώρακα, καρδιογράφημα και βεβαίωση οπτικής οξύτητας. 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. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν 

για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους. 

γ) το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους ή την «Βεβαίωση Πρόσβασης» όπου 

αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου. Ο υποψήφιος επίσης θα έχει μαζί του 

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, 

έγγραφο. 

Τα παραπάνω αγωνίσματα διεξάγονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Στο 

άλμα σε μήκος και στη σφαιροβολία οι υποψήφιοι δικαιούνται τρεις (3) προσπάθειες, 

από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των 

αγωνισμάτων αποτελεί το βαθμό των πρακτικών δοκιμασιών που λαμβάνεται υπόψη για 

τον υπολογισμό των μορίων. Ένα παράδειγμα: Αν ο μέσος όρος των τριών βαθμών είναι 

17 ο υποψήφιος παίρνει :17x200=3400 μόρια. Δεν απαιτείται ελάχιστη βαθμολογία. 

 

Τµήµατα ΕΠ ΕΤΗ 
Βάση 
2015 

Βάση 
2014 

Μετ Εισ.15 Εισ.14 Μετ 

401 -Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού 
Αθήνας 

1&2&3&4&5 4 16322 16766 
-

444 
120 125 -5 

403 -Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 
Θεσσαλονίκης 

1&2&3&4&5 4 15924 16183 
-

259 
145 150 -5 

405 -Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού 
(Τρίκαλα) 

1&2&3&4&5 4 14577 14651 -74 160 175 -15 

402 -Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 
Θεσσαλονίκης (Σέρρες)  

1&2&3&4&5 4 14149 14090 59 120 125 -5 

404 -Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού 
Θράκης (Κοµοτηνή) 

1&2&3&4&5 4 13736 13618 118 310 325 -15 

Σύνολο Εισακτέων: 855  
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Καλοδήµος ∆. 2 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ 
 

ΒΑΘΜΟΙ ∆ΡΟΜΟΣ 400μ. ΑΛΜΑ ΣΕ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΛYΜΒΗΣΗ 

  ΜΗΚΟΣ (βάρος σφαίρας 6κ.) (50 μ. ελεύθερο) 

20 μέχρι 52" 6.20μ. και άνω 14μ. και άνω μέχρι - 29" 
19 52"1 - 52"5 6.19μ. - 6.05μ. 13.99μ. - 13.60μ. 29"1 - 30"0 
18 52"6 - 53" 6.04μ. - 5.90μ. 13.59μ. - 13.20μ. 30"1 - 31"0 
17 53"1 - 53"5 5.89μ. - 5.75μ. 13.19μ. - 12.80μ. 31"1 - 32"0 
16 53"6 - 54" 5.74μ. - 5.60μ. 12.79μ. - 12.40μ. 32"1 - 33"0 
15 54"1 - 54"5 5.59μ. - 5.45μ. 12.39μ. - 12.00μ. 33"1 - 34"0 
14 54"6 - 55" 5.44μ. - 5.30μ. 11.99μ. - 11.60μ. 34"1 - 35"0 
13 55"1 - 55"5 5.29μ. - 5.15μ. 11.59μ. - 11.20μ. 35"1 - 36"0 
12 55"6 - 56" 5.14μ. - 5.00μ. 11.19μ. - 10.80μ. 36"1 - 37"0 
11 56"1 - 56"5 4.99μ. - 4.85μ. 10.79μ. - 10.40μ. 37"1 - 38"0 
10 56"6 - 57" 4.84μ. - 4.70μ. 10.39μ. - 10.00μ. 38"1 - 39"0 
9 57"1 - 57"5 4.69μ. - 4.55μ. 9.99μ. -  9.60μ. 39"1 - 40"0 
8 57"6 - 58" 4.54μ. - 4.40μ. 9.59μ. -  9.20μ. 40"1 - 41"0 
7 58"1 - 58"5 4.39μ. - 4.25μ. 9.19μ. - 8.80μ. 41"1 - 42"0 
6 58"6 - 59" 4.24μ. - 4.10μ. 8.79μ. - 8.40μ. 42"1 - 43"0 
5 59"1 - 59"5 4.09μ. - 3.95μ. 8.39μ. -  8.00μ. 43"1 - 44"0 
4 59"6 - 60" 3.94μ. - 3.80μ. 7.99μ. -  7.60μ. 44"1 - 45"0 
3 60"1 - 60"5 3.79μ. - 3.65μ. 7.59μ. -  7.20μ. 45"1 - 46"0 
2 60"6 - 61" 3.64μ. - 3.50μ. 7.19μ. -  6.80μ. 46"1 - 47"0 
1 61"1 - 61"5 3.49μ. - 3.35μ. 6.79μ. -  6.40μ. 47"1 - 48"0 
0 61"6 και άνω 3.34μ. και κάτω 6.39μ. και κάτω 48"1 και άνω 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΘΗΛΕΩΝ 
 

ΒΑΘΜΟΙ ∆ΡΟΜΟΣ 200μ. ΑΛΜΑ ΣΕ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΛYΜΒΗΣΗ 

  ΜΗΚΟΣ (βάρος σφαίρας 4κ.) (50 μ. ελεύθερο) 

20 μέχρι 26"5 5.15μ. και άνω 11.00μ. και άνω έως    31"0 
19 26"6 - 27" 5.14μ. - 5.00μ. 10.99μ. - 10.60μ. 31"1 - 32"0 
18 27"1 - 27"5 4.99μ. - 4.85μ. 10.59μ. - 10.20μ. 32"1 - 33"0 
17 27"6 - 28" 4.84μ. - 4.70μ. 10.19μ. -  9.80μ. 33"1 - 34"0 
16 28"1 - 28"5 4.69μ. - 4.55μ. 9.79μ. -  9.40μ. 34"1 - 35"0 
15 28"6 - 29" 4.54μ. - 4.40μ. 9.39μ. -  9.00μ. 35"1 - 36"0 
14 29"1 - 29"5 4.39μ. - 4.25μ. 8.99μ. -  8.60μ. 36"1 - 37"0 
13 29"6 - 30" 4.24μ. - 4.10μ. 8.59μ. -  8.20μ. 37"1 - 38"0 
12 30"1 - 30"5 4.09μ. - 3.95μ. 8.19μ. -  7.80μ. 38"1 - 39"0 
11 30"6 - 31" 3.94μ. - 3.80μ. 7.79μ. -  7.40μ. 39"1 - 40"0 
10 31"1 - 31"5 3.79μ. - 3.65μ. 7.39μ. -  7.00μ. 40"1 - 41"0 
9 31"6 - 32" 3.64μ. - 3.50μ. 6.99μ. -   6.60μ. 41"1 - 42"0 
8 32"1 - 32"5 3.49μ. - 3.35μ. 6.59μ. -   6.20μ. 42"1 - 43"0 
7 32"6 - 33" 3.34μ. - 3.20μ. 6.19μ. -  5.80μ. 43"1 - 44"0 
6 33"1 - 33"5 3.19μ. - 3.05μ. 5.79μ. -  5.40μ. 44"1 - 45"0 
5 33"6 - 34" 3.04μ. - 2.90μ. 5.39μ. -  5.00μ. 45"1 - 46"0 
4 34"1 - 34"5 2.89μ. - 2.75μ. 4.99μ. -  4.60μ. 46"1 - 47"0 
3 34"6 - 35" 2.74μ. - 2.60μ. 4.59μ. -  4.20μ. 47"1 - 48"0 
2 35"1 - 35"5 2.59μ. - 2.45μ. 4.19μ. -  3.80μ. 48"1 - 49"0 
1 35"6 - 36" 2.44μ. - 2.30μ. 3.79μ. -  3.40μ. 49"1 - 50"0 
0 36"1και άνω 2.29μ. και κάτω 3.39μ. και κάτω 50"1 και άνω 
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Καλοδήµος ∆. 3 

                                                ΜΑΡΟΥΣΙ,      5   -  5  -  2015 

 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Από το Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, υπενθυµίζεται ότι η 

υγειονοµική εξέταση και πρακτική δοκιµασία (Αγωνίσµατα) των υποψηφίων για τα 

Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την ∆ευτέρα 15 Ιουνίου 2015  µέχρι και την 

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015.    

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους (2014-2015) οι µαθητές της 

τελευταίας τάξης, των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (οµάδα Β’) καθώς και οι απόφοιτοι των Λυκείων 

που επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ, κατέθεσαν αίτηση - δήλωση στο Λύκειό 

τους από τις 10 ως τις 27 Φεβρουαρίου 2015 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 στις 

προαναφερόµενες ηµεροµηνίες, µπορούν να συµµετάσχουν στις δοκιµασίες αυτές 

(αγωνίσµατα) κατά τις ηµέρες διεξαγωγής των εξετάσεων στα αγωνίσµατα, διότι η αίτηση 

- δήλωση  δεν ήταν δεσµευτική.  

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. 

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονοµικής εξέτασης και 

πρακτικής δοκιµασίας, πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε: 

α) δύο (2) µικρές φωτογραφίες 

β) ακτινογραφία θώρακα, καρδιογράφηµα και βεβαίωση οπτικής οξύτητας. Οι 

βεβαιώσεις αυτές µπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυµα του ∆ηµοσίου ή 

Ν.Π.∆.∆. ή ιατρό του δηµοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι 

(6) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσής τους. 

γ) το δελτίο εξεταζοµένου από το Λύκειό τους ή την «Βεβαίωση Πρόσβασης» όπου 

αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του υποψηφίου. Ο υποψήφιος επίσης θα έχει µαζί του ∆ελτίο 

Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο. 

Οι επιτροπές υγειονοµικής εξέτασης θα λειτουργήσουν στις έδρες των παρακάτω 

∆ιευθύνσεων  ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης : 
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Καλοδήµος ∆. 4 

• ∆ιεύθυνση  Α' Αθήνας,   

• ∆ιεύθυνση  Β' Αθήνας,  

• ∆ιεύθυνση  Γ' Αθήνας,  

• ∆ιεύθυνση Πειραιά,  

• ∆ιεύθυνση Ανατολικής Αττικής,  

• ∆ιεύθυνση Αχαΐας (Πάτρα),  

• ∆ιεύθυνση Αρκαδίας (Τρίπολη),  

• ∆ιεύθυνση Έβρου (Αλεξανδρούπολη),  

• ∆ιεύθυνση Ηρακλείου,  

• ∆ιεύθυνση Ιωαννίνων,  

• ∆ιεύθυνση Ανατολικής Θεσσαλονίκης,   

• ∆ιεύθυνση ∆υτικής Θεσσαλονίκης, 

• ∆ιεύθυνση Καβάλας,  

• ∆ιεύθυνση Κοζάνης και 

• ∆ιεύθυνση Λάρισας.  

                       Σηµειώνεται ότι η κολύµβηση (50µ. ελεύθερο) περιλαµβάνεται στα τέσσερα (4) 

αγωνίσµατα από τα οποία οι ενδιαφερόµενοι επιλέγουν τρία για εξέταση. Για την ίση 

µεταχείριση των υποψηφίων πρέπει το αγώνισµα αυτό να διεξάγεται σε κολυµβητήριο των 

50µ. 

Λόγω της έλλειψης κολυµβητηρίου 50 µ.  στην πόλη της Κοζάνης το αγώνισµα της 

κολύµβησης θα διεξαχθεί στην πόλη της Πτολεµαΐδας. 

∆ιευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από µία 

επιτροπές. 

Οι συγκεκριµένοι χώροι διεξαγωγής των αγωνισµάτων και το αναλυτικό 

πρόγραµµα κάθε επιτροπής, ανακοινώνονται από τις κατά τόπους ∆ιευθύνσεις 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

Οι υποψήφιοι που συµµετέχουν στις εξετάσεις ειδικών µαθηµάτων από 17  µέχρι 

και 24 Ιουνίου 2015, εφόσον συµπίπτει η ηµέρα πρακτικής δοκιµασίας µε αυτή της εξέτασης 

στο ειδικό µάθηµα, µπορούν να ζητούν από την οικεία Επιτροπή, η οποία και οφείλει να 

ορίζει, διαφορετική ηµέρα εξέτασης, από αυτή του ειδικού µαθήµατος. 

 

 

 


