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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 
 
            Πειραιάς, 10/6/2020  
            Αριθμ. Πρωτ.:  13907 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

          
 
 

 
 

Ταχ. Δ/νση:  Κουντουριώτου 89 & Ελ. Βενιζέλου   
                        185 32,  Πειραιάς 
Τηλέφωνο             :  210 4114155, 210 4101 184 
Τηλ. & FAX          :  210 4114 155 
E-mail: grfa@dide-peiraia.att.sch.gr 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

ΘΕΜΑ: «Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για τα 

Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2020-2021,  Οδηγίες & Πρόγραμμα»  

Σχετ: 1. Φ. 251/66391/Α5/2-6-2020/Υ.ΠΑΙ.Θ. και 2. Φ. 251/64608/Α5/28-5-2020/Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 

Σας αποστέλλουμε οδηγίες για τους υποψήφιους για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 

2020-2021 που θα εξεταστούν από την επιτροπή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Πειραιά.  

 

Α. Ημερομηνίες κατάθεσης δικαιολογητικών και διεξαγωγής 

εξετάσεων. 

 

Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα 

Τ.Ε.Φ.Α.Α. θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 μέχρι και την 

ΠΡΟΣ:  

Όλα τα Λύκεια, ΕΠΑ.Λ. και 
τα εξεταστικά κέντρα 
Δ/νσης Δ.Ε. Πειραιά 

ΚΟΙΝ. : 
1. Υ.ΠΑΙ.Θ -Δ/νση 
Εξετάσεων και 
Πιστοποιήσεων – τμήμα 
Α’ 
2. Περιφερειακή Δ/νση 
Εκπ/σης  Αττικής  
3. Όλες τις Δ/νσεις 
Δ/θμιας Εκπ/σης.  

mailto:grfa@dide-peiraia.att.sch.gr


2 
 

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο πρόγραμμα (Πίνακας 2).  

 

Β. Τόπος κατάθεσης δικαιολογητικών και υγειονομικής εξέτασης. 

 

Κλειστό Γυμναστήριο Νίκαιας-Ρέντη «Μελίνα Μερκούρη». Δ/νση: 28ης 

Οκτωβρίου & Αγ. Άννης, Αγ. Ιωάννης Ρέντης  

(Χάρτης:https://www.google.gr/maps/place/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%

CF%8C+%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF+%C

E%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1+%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF

%81%CE%B7/@37.9691106,23.6707573,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1bc81375643a7:0xf576a0713f771

470!8m2!3d37.9691106!4d23.672946) 

 

Οι ημερομηνίες και ώρες προσέλευσης των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. στο χώρο 

κατάθεσης δικαιολογητικών και υγειονομικής εξέτασης αναγράφονται στο πρόγραμμα 

του Πίνακα 1.  

 

Επισημαίνεται ότι λόγω των συνθηκών που ισχύουν φέτος εξαιτίας του Covid-

19, για την αποφυγή συγχρωτισμού και την ομαλή διεξαγωγή της υγειονομικής 

εξέτασης των υποψηφίων, θα τηρηθεί αυστηρά το πρόγραμμα προσέλευσης των 

υποψηφίων για την κατάθεση των δικαιολογητικών, πλην των περιπτώσεων 

υποψηφίων των ΕΠΑΛ που εξετάζονται στις 29 και 30 Ιουνίου, των υποψηφίων που 

συμμετέχουν στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων από 1 έως και 13 Ιουλίου καθώς 

και άλλων εξαιρετικών και έκτακτων περιπτώσεων, προσκομίζοντας την ανάλογη 

βεβαίωση.   

 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει σύμφωνα με τον τελευταίο αριθμό του 

κωδικού υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στο δελτίο εξεταζομένου που θα του 

χορηγηθεί από το Λύκειό του. 

 

 

 

 

 

https://www.google.gr/maps/place/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF+%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1+%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7/@37.9691106,23.6707573,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1bc81375643a7:0xf576a0713f771470!8m2!3d37.9691106!4d23.672946
https://www.google.gr/maps/place/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF+%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1+%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7/@37.9691106,23.6707573,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1bc81375643a7:0xf576a0713f771470!8m2!3d37.9691106!4d23.672946
https://www.google.gr/maps/place/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF+%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1+%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7/@37.9691106,23.6707573,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1bc81375643a7:0xf576a0713f771470!8m2!3d37.9691106!4d23.672946
https://www.google.gr/maps/place/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF+%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1+%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7/@37.9691106,23.6707573,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1bc81375643a7:0xf576a0713f771470!8m2!3d37.9691106!4d23.672946
https://www.google.gr/maps/place/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF+%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1+%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7/@37.9691106,23.6707573,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1bc81375643a7:0xf576a0713f771470!8m2!3d37.9691106!4d23.672946
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Πίνακας 1. Ημερομηνίες και ώρες προσέλευσης των υποψηφίων για κατάθεση 

δικαιολογητικών και υγειονομική εξέταση.  

 

Ημερομηνία Ώρα προσέλευσης Τελευταίος αριθμός 

κωδικού υποψηφίου 

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 07:00 1 (αγόρια – κορίτσια) 

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 08:30 2 (αγόρια – κορίτσια) 

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 10:00 3 (αγόρια – κορίτσια) 

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 11:30 4 (αγόρια) 

Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 07:00 4 (κορίτσια) 

Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 08:30 5 (αγόρια – κορίτσια) 

Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 10:00 6 (αγόρια – κορίτσια) 

Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 11:30 7 (αγόρια) 

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 07:00 7 (κορίτσια) 

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 08:30 8 (αγόρια – κορίτσια) 

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 10:00 9 (αγόρια – κορίτσια) 

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 11:30 0 (αγόρια – κορίτσια) 

 

Γ. Απαραίτητα δικαιολογητικά 

 

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στο χώρο κατάθεσης δικαιολογητικών και 

υγειονομικής εξέτασης, πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους τα εξής δικαιολογητικά : 

1. Δύο (02) μικρές πρόσφατες, όμοιες φωτογραφίες.  

2. Το Δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους όπου αναγράφεται ο κωδικός 

αριθμός του υποψηφίου. 

3. Το Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της 

ταυτότητας του υποψηφίου έγγραφο.  

4.  Ακτινογραφία θώρακα από Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή 

Ιατρό του Δημοσίου ή Ιδιώτη Ιατρό, με σχετική γνωμάτευση του ιατρού. Στην 

ακτινογραφία του εξεταζόμενου πρέπει να επισυνάπτεται φωτογραφία, 

σφραγισμένη & υπογεγραμμένη από το γνωματεύοντα ιατρό. 
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5. Βεβαίωση οπτικής οξύτητας και αντίληψης χρωμάτων από Νοσηλευτικό 

Ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.  ή Ιατρό του Δημοσίου ή Ιδιώτη Ιατρό 

6. Καρδιογράφημα από Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ιατρό του 

Δημοσίου ή Ιδιώτη Ιατρό, με σχετική γνωμάτευση του ιατρού. 

(ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ (6) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ ). 

7. Ιατρική Βεβαίωση (επισυνάπτεται) με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού ο 

οποίος έχει πραγματοποιήσει την κλινική εξέταση του υποψηφίου για 

COVID-19, σύμφωνα με τις Οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής 

της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και 

των εξεταζομένων. Η Ιατρική Βεβαίωση για COVID-19 μπορεί να έχει εκδοθεί 

από ιατρό με ειδικότητα γενικού ιατρού, παιδιάτρου, παθολόγου, καρδιολόγου, 

πνευμονολόγου και λοιπών συναφών παθολογικών ειδικοτήτων. [Σημ.: κατά την 

επίσκεψη του υποψηφίου στον γιατρό προκειμένου να λάβει τη βεβαίωση, θα 

χρειαστεί να έχει μαζί του και έντυπο ιατρικού ιστορικού (επισυνάπτεται)]. Η 

ιατρική Βεβαίωση για COVID-19 πρέπει να είναι πρόσφατη. 

8. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους δικό τους στυλό για τη συμπλήρωση 

των σχετικών εγγράφων, καθώς λόγω COVID-19 δεν θα διατίθεται κοινόχρηστο 

υλικό. 

 

Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής 

Δοκιμασίας  τα τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα στα οποία επιθυμούν να 

εξετασθούν. Η δήλωσή τους αυτή δεν μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια 

εξέτασης των αγωνισμάτων. 

 

Η ημερομηνία εξέτασης των πρακτικών δοκιμασιών των υποψηφίων καθορίζεται κατά 

τη διάρκεια κατάθεσης των δικαιολογητικών με βάση το επισυναπτόμενο πρόγραμμα 

(Πίνακας 2).  
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Δ. Οδηγίες προς τους υποψηφίους των νησιωτικών περιοχών και της 

περιφέρειας 

 

Οι υποψήφιοι των νησιωτικών περιοχών και της περιφέρειας που επιθυμούν να 

εξεταστούν από την επιτροπή της ΔΔΕ Πειραιά πρέπει να επικοινωνούν με  τη 

Φυσική Αγωγή της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Πειραιά – Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

210 4114155, 210 4101184 ώστε να διευθετείται και να προγραμματίζεται η 

προσέλευση και η εξέτασή τους.   

 

Ε. Τόπος Πρακτικής Δοκιμασίας  

 

1. ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΙΒΟ: 

α. 200 μ (κορίτσια),  400 μ (αγόρια). : 

Δημοτικό Στάδιο Αγ. Δημητρίου (Διεύθυνση: Αγ. Δημητρίου & Θεομήτορος, Αγ. 

Δημήτριος) 

(Χάρτης:https://www.google.gr/maps/place/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%C

E%BA%CF%8C+%CE%93%CE%AE%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF+%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE

%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85+%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B

F%CF%85+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85/@37.92144

61,23.713745,15z/data=!4m5!3m4!1s0x14a1bdd144f74039:0xc1997e3f0f3a8616!8m2!3d37.9214461!4d23.

7224997) 

β. Μήκος, Σφαίρα : 

               Κλειστό Γυμναστήριο Νίκαιας-Ρέντη «Μελίνα Μερκούρη» (Διεύθυνση: 28ης 

Οκτωβρίου & Αγ. Άννης,  Αγ. Ιωάννης – Ρέντη) 

 

2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: 

         Δημοτικό Κλειστό Κολυμβητήριο Νίκαιας «ΔΑΚ Πλάτων» (Διεύθυνση: Πέτρου 

Ράλλη και Θηβών, Νίκαια) 

(Χάρτης:https://www.google.gr/maps/place/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%9A

%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF+%CE%9D%

CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CF%82+%CE%9F+%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%

CE%BD/@37.9753597,23.6637318,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1bb7d10cb31f3:0xfd15348ae21b6837!8

m2!3d37.9753597!4d23.6659205) 

 

https://www.google.gr/maps/place/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%93%CE%AE%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF+%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85+%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85/@37.9214461,23.713745,15z/data=!4m5!3m4!1s0x14a1bdd144f74039:0xc1997e3f0f3a8616!8m2!3d37.9214461!4d23.7224997
https://www.google.gr/maps/place/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%93%CE%AE%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF+%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85+%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85/@37.9214461,23.713745,15z/data=!4m5!3m4!1s0x14a1bdd144f74039:0xc1997e3f0f3a8616!8m2!3d37.9214461!4d23.7224997
https://www.google.gr/maps/place/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%93%CE%AE%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF+%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85+%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85/@37.9214461,23.713745,15z/data=!4m5!3m4!1s0x14a1bdd144f74039:0xc1997e3f0f3a8616!8m2!3d37.9214461!4d23.7224997
https://www.google.gr/maps/place/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%93%CE%AE%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF+%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85+%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85/@37.9214461,23.713745,15z/data=!4m5!3m4!1s0x14a1bdd144f74039:0xc1997e3f0f3a8616!8m2!3d37.9214461!4d23.7224997
https://www.google.gr/maps/place/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%93%CE%AE%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF+%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85+%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85/@37.9214461,23.713745,15z/data=!4m5!3m4!1s0x14a1bdd144f74039:0xc1997e3f0f3a8616!8m2!3d37.9214461!4d23.7224997
https://www.google.gr/maps/place/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%93%CE%AE%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF+%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85+%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85/@37.9214461,23.713745,15z/data=!4m5!3m4!1s0x14a1bdd144f74039:0xc1997e3f0f3a8616!8m2!3d37.9214461!4d23.7224997
https://www.google.gr/maps/place/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF+%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CF%82+%CE%9F+%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD/@37.9753597,23.6637318,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1bb7d10cb31f3:0xfd15348ae21b6837!8m2!3d37.9753597!4d23.6659205
https://www.google.gr/maps/place/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF+%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CF%82+%CE%9F+%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD/@37.9753597,23.6637318,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1bb7d10cb31f3:0xfd15348ae21b6837!8m2!3d37.9753597!4d23.6659205
https://www.google.gr/maps/place/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF+%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CF%82+%CE%9F+%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD/@37.9753597,23.6637318,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1bb7d10cb31f3:0xfd15348ae21b6837!8m2!3d37.9753597!4d23.6659205
https://www.google.gr/maps/place/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF+%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CF%82+%CE%9F+%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD/@37.9753597,23.6637318,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1bb7d10cb31f3:0xfd15348ae21b6837!8m2!3d37.9753597!4d23.6659205
https://www.google.gr/maps/place/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF+%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CF%82+%CE%9F+%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD/@37.9753597,23.6637318,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1bb7d10cb31f3:0xfd15348ae21b6837!8m2!3d37.9753597!4d23.6659205
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Στ. Πληροφορίες και λοιπά στοιχεία 

 

1. Οι χώροι κατάθεσης δικαιολογητικών, υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής 

δοκιμασίας είναι χώροι εξεταστικού κέντρου Πανελλαδικών Εξετάσεων του 

2020 και γι’ αυτόν τον λόγο απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος οποιουδήποτε 

άλλου ατόμου εκτός των εξεταζόμενων και των μελών των επιτροπών. 

2. Δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία (1) 

επιτροπές. 

3. Οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των πρακτικών δοκιμασιών πρέπει να έχουν 

μαζί τους:  

  Α. Καπέλο 

  Β. Νερό (δεν υπάρχει πρόσβαση σε κυλικείο) 

  Γ. Πετσέτα 

  Δ. Σκουφάκι και σαγιονάρες (υποχρεωτικά για το κολυμβητήριο) 

  Ε. Στυλό, για να υπογράφουν τα πινάκια επιδόσεων μετά τη λήξη της εξέτασης.  

 

 

                                                                                               Ο Διευθυντής της Δ. Ε. Πειραιά    
                                                                                
 
                              
                                                                                                   Νικόλαος Σπ. Μουμούρης 
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