Γενικές Οδηγίες - Δικαιολογητικά - Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υ
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all
Τετάρτη, 31 Μάιος 2017 11:32 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 31 Μάιος 2017 11:48

Έχοντας υπόψη μας την Αριθ. Πρωτ. Φ.251/84607/Α5/19-05-2017 απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
σχετικά με την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για την
εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, σας γνωρίζουμε ότι η
υγειονομική εξέταση και η πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. θα
διεξαχθούν από την Τρίτη 20- 06-2017 ως και την Παρασκευή 30-06-2017 στο Παμπελοπον
νησιακό Στάδιο Πατρών
και στο
Κολυμβητήριο «Α. Πεπανός»
, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα των εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι που θα πάρουν μέρος στις εξετάσεις για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. θα υποβληθούν σε
υγειονομική εξέταση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή και στη συνέχεια θα λάβουν
μέρος σε πρακτική δοκιμασία στα αγωνίσματα που θα επιλέξουν με αίτηση που θα
υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες, κατά την προσέλευσή τους στην εξεταστική επιτροπή,
(Παμπελοποννησιακό Εθνικό Στάδιο Πατρών, - είσοδος Δημοσιογράφων), πρέπει να έχουν
μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.

2.- Δύο (2) μικρές πρόσφατες φωτογραφίες.

3.- Δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους ή την «Βεβαίωση Πρόσβασης» όπου
αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου.

4.- α) ακτινογραφία θώρακα πάνω στην οποία θα υπάρχει φωτογραφία του
υποψηφίου, ιατρική γνωμάτευση με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού.
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β) καρδιογράφημα με ιατρική γνωμάτευση.

γ) βεβαίωση οπτικής οξύτητας και αντίληψης των χρωμάτων με ιατρική
γνωμάτευση.

Οι παραπάνω βεβαιώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου, ή
Ν.Π.Δ.Δ., ή Ιατρό του δημοσίου, ή και από Ιδιώτη Ιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για
έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Αναλυτικές πληροφορίες και σχετικό πρόγραμμα
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