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ΘΔΜΑ: «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΑ Σ.Δ.Φ.Α.Α. ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2017-2018 
ΚΑΙ ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ» 

 
         

          Οι ςποτήθιοι καηά ηην πποζέλεςζή ηοςρ ζηην Δπιηποπή Υγειονομικήρ Δξέηαζηρ θα 
ππέπει να είναι εθοδιαζμένοι με ηα παπακάηυ δικαιολογηηικά: 
 

1. Αζηςνομική ηαςηόηηηα.  
2. Σαςηόηηηα Τποτηθίος Πανελληνίυν Δξεηάζευν. 
3. Γύο (2) μικπέρ ππόζθαηερ θυηογπαθίερ.  
4. Ακηινογπαθία Θώπακα με θυηογπαθία και γνυμάηεςζη.  
5. Καπδιογπάθημα, με γνυμάηεςζη. 
6. Βεβαίυζη οπηικήρ οξύηηηαρ.  

 
 
 

   Η Ακηινογπαθία Θώπακα, ηο Καπδιογπάθημα, η Βεβαίυζη Οπηικήρ Οξύηηηαρ ππέπει να 
είναι από νοζηλεςηικό ίδπςμα ηος δημοζίος ή ΝΠΓΓ ή ιαηπό ηος δημοζίος ή ιδιώηη ιαηπό.  
Οι ιαηπικέρ εξεηάζειρ ιζσύοςν για έξι (6) μήνερ από ηην ημεπομηνία έκδοζή  ηοςρ. 
 

Σα αγυνίζμαηα είναι: 
 
 

α)   θαιποβολία ( βάπορ ζθαίπαρ 6 kgr για ηα αγόπια και 4 kgr για ηα κοπίηζια ) 
β)   Άλμα ζε Μήκορ  
γ)   Γπόμορ 400 μέηπα για ηα αγόπια  και   200 μέηπα  για ηα κοπίηζια.  
δ)   Κολύμβηζη  (50 μέηπα  Δλεύθεπο) 

 
 
Οι ςποτήθιοι δηλώνοςν καηά ηην εγγπαθή ηοςρ ηπία (3) από ηα ηέζζεπα (4) 
παπαπάνυ αναγπαθόμενα αγυνίζμαηα ζηα οποία θέλοςν να δοκιμαζηούν. 
 
 
 
Οι ςποτήθιοι αξιολογούνηαι για κάθε ένα αγώνιζμα με βάζη ηην επίδοζή ηοςρ υρ 
εξήρ :    

 

 



 

ΘΗΛΔΩΝ 
ΒΑΘΜΟΙ     ΓΡΟΜΟ 200κ             ΑΛΜΑ  Δ  ΜΗΚΟ           ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ                ΚΟΛΤΜΒΗΗ 

                                                                                                                          (βάξ. ζθαίξ.: 4 θ.)                 (50 κ. ειεύζεξν)   

20 Μέρξη  29’’ 5,15 κ. θαη άλσ 11,00 κ. θαη  άλσ .έσο  31’’ 

19 29’’01 – 29΄΄50 5,14 κ. – 5,00 κ. 10,99 κ. – 10,60 κ. 31’’01 – 32’’00 

18 29’’51 – 30΄΄00 4,99 κ. – 4,85 κ. 10,59 κ. – 10,20 κ. 32’’01 – 33’’00 

17 30΄΄01 – 30΄΄50 4,84 κ. – 4,70 κ. 10,19 κ. -   9,80 κ. 33’’01 – 34’’00 

16 30’’51 – 31’’00 4,69 κ. – 4,55 κ. 9,79 κ.  -  9,40 κ. 34’’01 – 35’’00 

15 31΄΄01 – 31’’50 4,54 κ. – 4,40 κ. 9,39 κ. -   9,00 κ. 35’’01 – 36’’ 00 

14 31΄΄ 51– 32΄΄00’’ 4,39 κ. – 4,25 κ. 8,99 κ. -   8,60 κ. 36’’01 – 37’’00 

13 32΄΄01 – 32΄΄50’ 4,24 κ. – 4,10 κ. 8,59 κ. -   8,20 κ. 37’’01 – 38’’00 

12 32΄΄51 – 33΄΄00 4,09 κ. – 3,95 κ. 8,19 κ. -   7,80 κ. 38’’01 – 39’’00 

11 33’’01 – 33’’50 3,94 κ. – 3,80 κ. 7,79 κ.-   7,40 κ. 39’’01 - 40’’00 

10 33’’51 – 34’’00 3,79 κ. – 3,65 κ. 7,39 κ.-   7,00 κ. 40’’01 – 41’’00 

9 34’’01 – 34’’50 3,64 κ. – 3,50 κ. 6,99 κ. -  6,60 κ. 41’’01 – 42’’00 

8 34’’51 – 35’’00 3,49 κ. – 3,35 κ. 6,59 κ. -  6,20 κ. 42’’01 – 43’’00 

7 35’’01 – 35’’50 3,34 κ. – 3,20 κ. 6,19 κ. -  5,80 κ. 43’’01 – 44’’00 

6 35’’51 – 36’’00 3,19 κ. – 3,05 κ. 5,79 κ. -  5,40 κ. 44’’01 – 45’’00 

5 36’’01 – 36’’50 3,04 κ. – 2,90 κ. 5,39 κ. -  5,00 κ. 45’’01 – 46’’00 

4 36’’51 – 37’’00 2,89 κ. – 2,75 κ. 4,99 κ. -  4,60 κ. 46’’01 – 47’’00 

3 37’’01 – 37’’50 2,74 κ. – 2,60 κ. 4,59 κ. -  4,20 κ. 47’’01 – 48’’00 

2 37’’51 – 38’’00 2,59 κ. – 2,45 κ. 4,19 κ. -  3,80 κ. 48’’01 – 49’’00 

1 38’’01 – 38’’50 2,44 κ. – 2,30 κ. 3,79 κ. -  3,40 κ. 49’’01 – 50’’00 

0 38’’51 θαη άλσ 2,29 κ. θαη θάησ 3΄39 κ. θαη  θάησ 50’’01  θαη  άλσ 

                                                                            

                                                                       ΑΡΡΔΝΩΝ 
ΒΑΘΜΟΙ        ΓΡΟΜΟ 400μ.        ΑΛΜΑ  Δ  ΜΗΚΟ        ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ              ΚΟΛΤΜΒΗΗ 

                                                                                                    (βάξνο ζθαίξ. 6 θ.)       (50κ. ειεύζεξν) 

20 Μέρξη  55’’ 6,20 θαη  άλσ 14 κ.  θαη  άλσ  έσο 29’’ 

19 55’’01 – 55’’50 6,19κ. – 6,05 κ. 13,99 κ. – 13,60 κ. 29’’01 – 30’’00 

18 55’’51 – 56’’00 6,04 κ. – 5,90 κ, 13,59 κ. – 13,20 κ. 30’’01 – 31’’00 

17 56’’01 – 56’’50 5,89 κ. – 5,75 κ. 13,19 κ. – 12,80 κ. 31’’01 – 32’’00 

16 56’’51 – 57’’00 5,74 κ. – 5,60 κ. 12,79 κ. – 12,40 κ. 32’’01 – 33’’00 

15 57’’01 – 57’’50 5,59 κ. – 5,45 κ. 12,39 κ. – 12,00 κ. 33’’01 – 34’’00 

14 57’’51 – 58’’00 5,44 κ. – 5,30 κ. 11,99 κ. – 11,60 κ. 34’’01 – 35’’00 

13 58’’01 – 58’’50 5,29 κ. – 5,15 κ. 11,59 κ. – 11,20 κ. 35’’01 – 36’’00 

12 58’’51 – 59’’00 5,14 κ. – 5,00 κ. 11,19 κ. -  10,80 κ. 36’’01 – 37’’00 

11 59’’01 – 59’’50 4,99 κ. – 4,85 κ. 10,79 κ. – 10,40 κ. 37’’01 – 38’’00 

10 59’’51 – 60’’00 4,84 κ. – 4,70 κ. 10,39 κ. – 10 00 κ. 38’’01 – 39’’00 

9 60’’01 – 60’’50 4,69 κ. – 4,55 κ. 9,99 κ. – 9,60 κ. 39’’01 – 40’’00 

8 60’’51 – 61’’00 4,54 κ. – 4,40 κ. 9,59 κ. – 9,20 κ. 40’’01 – 41’’00 

7 61’’01 – 61’’50 4,39 κ. – 4,25 κ. 9,19 κ. – 8,80 κ. 41’’01 – 42’’00 

6 61’’51 – 62’’00 4,24 κ. – 4,10 κ. 8,79 κ. – 8,40 κ. 42’’01 – 43’’00 

5 62’’01 – 62’’50 4,09 κ. – 3,95 κ. 8,39 κ. – 8,00 κ. 43’’01 – 44’’00 

4 62’’51 – 63’’00 3,94 κ. – 3,80 κ. 7,99 κ. – 7,60 κ. 44’’01 – 45’’00 

3 63’’01 – 63’’50 3,79 κ. – 3,65 κ. 7,59 κ. – 7,20 κ. 45’’01 – 46’’00 

2 63’’51 – 64’’00 3,64 κ. – 3,50 κ. 7,19 κ. – 6,80 κ. 46’’01 – 47’’00 

1 64’’01 – 64’’50 3,49 κ. – 3,35 κ. 6,79 κ. – 6,40 κ. 47’’01 – 48’’00 

0 64’’51 θαη άλσ 3,34 κ. θαη θάησ 6,39 κ. θαη  θάησ 48’’01 θαη άλσ 

 
•Οη πξαθηηθέο δνθηκαζίεο ζα γίλνπλ όπσο νξίδνπλ νη Γηεζλείο Καλνληζκνί.  

•Ο ςποτήθιορ βαθμολογείηαι ζηιρ ππακηικέρ δοκιμαζίερ, μόνο εθόζον έλαβε μέπορ ηοςλάσιζηον 

ζε ένα από ηα αγυνίζμαηα ηα οποία δήλυζε. Τποτήθιορ πος δεν λαμβάνει μέπορ ζε κανένα 

αγώνιζμα αποκλείεηαι από ηη διαδικαζία επιλογήρ ηυν ειζαγομένυν ζηα Σ.Δ.Φ.Α.Α.  



 
 

ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΣΩΝ Σ.Δ.Φ.Α.Α. 

 
Αγαπεηνί ππνςήθηνη,  

Οη νδεγίεο πνπ ζα δηαβάζεηε αθνξνύλ ηε δηαδηθαζία πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο θαη  πξαθηηθήο ζαο 

δνθηκαζίαο. 

 Γηα ιόγνπο δηεπθόιπλζεο ησλ δηαδηθαζηώλ,  πξνζέξρεζηε πξνο πγεηνλνκηθή εμέηαζε αλάινγα 

κε ην γξάκκα πνπ αξρίδεη ην επώλπκό ζαο θαη ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα πνπ έρεη απνζηαιεί ζην 

ζρνιείν ζαο. 

ηε ζπλέρεηα νδεγείζηε κε κέξηκλα ηεο Γξακκαηεηαθήο Δπηηξνπήο ζην ρώξν θαηάζεζεο ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ (1
ν
 Αζιεηηθό Κέληξν Υατδαξίνπ, 3

εο
 επηεκβξίνπ θαη Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ, 

Υατδάξη) όπνπ ζα γίλεη ειεθηξνληθή θαηαρώξεζε ησλ ζηνηρείσλ ζαο.  Δθεί δειώλεηε ηξία από ηα 

ηέζζεξα αγσλίζκαηα. Η δήλυζη αςηή είναι οπιζηική και δεν μποπεί να ανακληθεί καηά ηη 

διάπκεια διεξαγυγήρ ηυν αγυνιζμάηυν. 

Καηόπηλ ζα νδεγεζείηε γηα πγεηνλνκηθή εμέηαζε ζηα Γξαθεία ησλ ηαηξώλ ηεο Τγεηνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ε νπνία  θξίλεη αλ είζηε ηθαλνί λα ιάβεηε κέξνο ζηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο.  

Σέλορ θα παπαλάβεηε ηην ηαςηόηηηα ηος ςποτηθίος ηελ νπνία ζα δηαηεξείηε ζε άξηζηε 

θαηάζηαζε ηνπνζεηώληαο ηελ ζε εηδηθή δειαηίλα θαη ζα ηε θέξλεηε πάληα καδί ζαο καδί κε ηελ 

αζηπλνκηθή ζαο ηαπηόηεηα θάζε θνξά πνπ ζα δνθηκάδεζηε ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ησλ 

δνθηκαζηώλ ζηα επηιεγκέλα αζιήκαηα όπσο αθξηβώο  ζηηο Παλειιήληεο Δμεηάζεηο. 

 
ΠΡΟΟΧΗ!!! 

1. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ ε είζνδνο ζην ζηίβν θαη ζηηο θεξθίδεο ζε άηνκα πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

επηηξνπή ε δελ είλαη ππνςήθηνη. 

2. Οη ππνςήθηνη έρνπλ ππνρξέσζε θόζκηαο ζπκπεξηθνξάο θαη πηζηήο ηήξεζεο ησλ ζπζηάζεσλ ησλ 

κειώλ ηεο επηηξνπήο. 

 3. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ πεξλά από πξαθηηθέο δνθηκαζίεο αλ δελ πεξάζεη πξώηα από πγεηνλνκηθή 

επηηξνπή. 

4. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο έρεη ζνβαξό ιόγν απνπζίαο ( εμεηάζεηο ζρνιηθώλ καζεκάησλ, ιόγνη 

πγείαο, ππεξεζίαο ε απνπζίαο ζην εμσηεξηθό), ζα πξνζθνκίδεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο απνπζίαο ηνπ 

ζηε γξακκαηεία, ζα εμεηάδεηαη πγεηνλνκηθά θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αγσλίδεηαη ζηα αγσλίζκαηα πνπ 

επέιεμε, θαη’ εμαίξεζε ηελ  ηειεπηαία εκέξα ζύκθσλα  κε ην πξόγξακκα. 

 5. Αλ νη δνθηκαζίεο πξέπεη λα γίλνπλ ζε κηα κέξα, ζα πξνζθνκίδεηαη ππεύζπλε δήισζε όηη ν 

ππνςήθηνο επηζπκεί λα εμεηαζηεί ζε όια ηα αγσλίζκαηα ζε κηα κέξα. 

6. Θα γίλεη απζηεξή ηήξεζε ησλ αλαγξαθόκελσλ εκεξνκεληώλ θαζώο θαη ηνπ σξαξίνπ ηέιεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εμεηάζεσλ. 

 

 

 

 Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ Γ/ΝΗ Γ.Δ Γ΄ ΑΘΗΝΑ 

 

 

 

 

 

                                                                        AΘΑΝΑΙΟ ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ 
 
 


		2017-05-23T10:59:55+0300




