
 

 

 

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ και πρόγραμμα Τγειονομικισ εξζταςθσ και Πρακτικισ δοκιμαςίασ των 
υποψθφίων για ειςαγωγι ςτα Σ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2021-2022» 

 
χετικά:  

1. το με αρ. πρωτ. Φ.251/60376/Α5/27-5-2021 Δελτίο Σφπο του ΤΠΑΙΘ με κζμα: «Διαβίβαςθ 
προγράμματοσ Ειδικϊν και Μουςικϊν Μακθμάτων και Δελτίου Σφπου για τθν υγειονομικι εξζταςθ 
και πρακτικι δοκιμαςία των υποψθφίων για ειςαγωγι ςτα ΣΕΦΑΑ.»,  

2. τθν με αρ. πρωτ. Φ.253.2/60008/Α5/27-5-2021 Απόφαςθ του ΤΠΑΙΘ με κζμα «Οριςμόσ προκεςμίασ 
Τγειονομικισ Εξζταςθσ και Πρακτικισ δοκιμαςίασ των υποψθφίων για ειςαγωγι ςτα ΣΕΦΑΑ». 
 
ασ αποςτζλλουμε τισ οδθγίεσ και το πρόγραμμα τθσ Επιτροπισ Τγειονομικισ εξζταςθσ και 
Πρακτικισ δοκιμαςίασ των υποψθφίων για ειςαγωγι ςτα Σ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2021-
2022., με ζδρα τθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ.  
 

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΙΑ 
1.1. Η υγειονομικι εξζταςθ και πρακτικι δοκιμαςία (Αγωνίςματα) των υποψθφίων για τα Σ.Ε.Φ.Α.Α., 

κα διεξαχκοφν από τθν Πζμπτθ 24 Ιουνίου 2021 μζχρι και τθν Σετάρτθ 7 Ιουλίου 2021. Σο 
πρόγραμμα τθσ υγειονομικισ εξζταςθσ και πρακτικισ δοκιμαςίασ των υποψθφίων για ειςαγωγι 
ςτα Σ.Ε.Φ.Α.Α. αναφζρεται ςτον Πίνακα 2 . 

2. ΧΩΡΟΙ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΙΑ  
2.1. Η κατάκεςθ δικαιολογθτικϊν και θ υγειονομικι εξζταςθ με ζδρα τθ Διεφκυνςθ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ γίνεται αποκλειςτικά ςτο Δθμοτικό τάδιο 
Αμπελοκιπων. Είςοδοσ Εγκαταςτάςεων επί τθσ οδοφ (28θσ Οκτωβρίου 157). Οδθγίεσ 
πρόςβαςθσ κα βρείτε ςτο ΧΑΡΣΗ. 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & 
Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 

Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΤΣΙΚΗ 
ΘΕ/ΝΙΚΗ 

ΣΜΗΜΑ Εϋ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 
 
Σαχ.Δ/νςθ: Κολοκοτρϊνθ 22, ταυροφπολθ 
Σ.Κ. : 564 30 - Θεςςαλονίκθ 
Πλθροφορίεσ: Σςαοφςθ Ελιςάβετ  
(Τ.Φ.Α.Χ.Α.) 
Σθλζφωνο : (2310) 649-717 
e-mail: grfa@dide-v.thess.sch.gr 
Ιςτοχϊροσ: omadafadthes.blogspot.gr 

 
 

 
Θεςςαλονίκθ, 2-6-2021 

    Αρ. πρωτ.:12502  
 

    Προσ :  
 

1. ΓΕ.Λ.& ΕΠΑ.Λ. τθσ Δ.Δ.Ε. Δυτικισ Θες/νίκθσ 
 
    Κοιν:  

2. Τ.ΠΑΙ.Θ.-Δ/νςθ Εξετάςεων και 
Πιςτοποιιςεων Περιφ/κι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ 
Κεντρικισ Μακεδονίασ 

3. ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. τθσ χϊρασ (μζςω των 
οικείων Διευκφνςεων) 

4. υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Φυςικισ 
Αγωγισ Κεντρικισ Μακεδονίασ (μζςω των 
Δ.Δ.Ε.) 

5. Επόπτεσ Επιτροπϊν Τγειονομικισ Εξζταςθσ 
και Πρακτικισ Δοκιμαςίασ υποψθφίων για 
τα Σ.Ε.Φ.Α.Α. με ζδρα τθ Δ/νςθ Δ/κμιασ 
Εκπ/ςθσ Δυτικισ Θες/νίκθσ 

 

https://goo.gl/maps/yJAorFUnXv14UZfs6
mailto:mail@dide-v.thess.sch.gr


 

 

 

 

 

 

2.2. Οι χϊροι πρακτικισ δοκιμαςίασ είναι: 
Α. ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ, ΑΛΜΑ Ε ΜΗΚΟ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΙ 200μ. και 400μ.: Δθμοτικό τάδιο Αμπελοκιπων. 
Είςοδοσ Εγκαταςτάςεων επί τθσ οδοφ (28θσ Οκτωβρίου 157). Οδθγίεσ πρόςβαςθσ κα βρείτε ςτο 
ΧΑΡΣΗ. 
Β. ΚΟΛΤΜΒΗΗ: Δθμοτικό Κολυμβθτιριο υκεϊν (Λεχόβου 7, υκιζσ). Οδθγίεσ πρόςβαςθσ κα 
βρείτε ςτο ΧΑΡΣΗ. 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ 
ΔΟΚΙΜΑΙΑ 

3.1. Οι υποψιφιοι κατά τθν προςζλευςι τουσ ςτθ Γραμματεία τθσ Επιτροπισ υγειονομικισ εξζταςθσ 
και πρακτικϊν δοκιμαςιϊν, πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι με: 
α) δύν (2) κηθξέο θωηνγξαθίεο  

β) ην δειηίν εμεηαδνκέλνπ από ην Λύθεηό ηνπο όποσ αλαγράθεηαη ο θφδηθός αρηζκός ηοσ 

σπουεθίοσ. Ο σπουήθηος επίζες ζα έτεη καδί ηοσ Δειηίν Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο ή 

Δηαβαηήξην ή άιιο αποδεηθηηθό ηες ηασηόηεηας, έγγραθο  

γ) βεβαίωζε νπηηθήο νμύηεηαο  

δ) αθηηλνγξαθία ζώξαθα κε ζρεηηθή γλωκάηεπζε θαη  

ε) θαξδηνγξάθεκα κε ζρεηηθή γλωκάηεπζε  
Οη βεβαηώζεης ασηές κπορούλ λα έτοσλ εθδοζεί από λοζειεσηηθό ίδρσκα ηοσ Δεκοζίοσ ή 

Ν.Π.Δ.Δ. ή ηαηρό ηοσ δεκοζίοσ ή θαη από ηδηώηε γηαηρό. 
3.2. Οι υποψιφιοι κα προςζρχονται με όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτθ Γραμματεία τθσ 

Επιτροπισ που λειτουργεί ςτο Δθμοτικό τάδιο Αμπελοκιπων, κα δθλϊνουν από τα ςυνολικά 4 
αγωνίςματα τα 3 ςτα οποία κα ςυμμετάςχουν (Πίνακασ 1).  

 
Αγωνίςματα Αγοριϊν Αγωνίςματα Κοριτςιϊν 

Δρόμοσ 400 μ. Δρόμοσ 200 μ. 
Άλμα ςε μικοσ Άλμα ςε μικοσ 

φαιροβολία (βάροσ ςφαίρασ 6 κ.) φαιροβολία (βάροσ ςφαίρασ 4 κ.) 
Κολφμβθςθ (50μ. ελεφκερο) Κολφμβθςθ (50μ. ελεφκερο) 

 
Πίνακασ 1. 

3.3. 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.  

3.4. Ακολουκεί θ διαδικαςία τθσ πρακτικισ δοκιμαςίασ. Η πρακτικι δοκιμαςία των υποψθφίων ςτα 
αγωνίςματα του τίβου κα διεξαχκεί ςτο Δθμοτικό τάδιο Αμπελοκιπων. Η πρακτικι δοκιμαςία 
του αγωνίςματοσ τθσ Κολφμβθςθσ κα διεξαχκεί ςτο Κολυμβθτιριο υκεϊν (Λεχόβου 7, υκιζσ) 
από τισ 8:30 μζχρι τισ 12:00, τισ θμερομθνίεσ που αναφζρονται ςτο πρόγραμμα (Πίνακασ 2). 

3.5. Οι υποψιφιοι που κα επιλζξουν να εξεταςτοφν ςτθν Κολφμβθςθ ωσ πρϊτο (1ο) αγϊνιςμα κα 
πρζπει να προςζλκουν ςτο Δθμοτικό τάδιο Αμπελοκιπων με όλα τα δικαιολογθτικά, να 
περάςουν Τγειονομικι Επιτροπι και ςτθ ςυνζχεια να μεταβοφν ςτο Κολυμβθτιριο των υκεϊν. 
Σθν επόμενθ θμζρα κα προςζλκουν ςτο τάδιο Αμπελοκιπων για να εξεταςκοφν ςτα δφο (2) 
αγωνίςματα του τίβου που ζχουν δθλϊςει.  

3.6. 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. ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 
4.1. Κατά τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ςχολικοφ ζτουσ (2020-2021) οι μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ, 

των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ κακϊσ και οι απόφοιτοι των Λυκείων που επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για 
τα ΣΕΦΑΑ, κατζκεςαν αίτθςθ - διλωςθ ςτο Λφκειό τουσ για ςυμμετοχι ςτισ πρακτικζσ 
δοκιμαςίεσ, προκειμζνου να δθμιουργθκεί ζνα αρχείο υποψθφίων για τα Σ.Ε.Φ.Α.Α. Τποψιφιοι 
που δεν διλωςαν ςυμμετοχι ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ για τα Σ.Ε.Φ.Α.Α, ΔΕΝ μποροφν να 
ςυμμετάςχουν ςτισ δοκιμαςίεσ αυτζσ (αγωνίςματα) κατά τισ θμζρεσ διεξαγωγισ των εξετάςεων 
ςτα αγωνίςματα, διότι θ αίτθςθ - διλωςθ ιταν δεςμευτικι. 

https://goo.gl/maps/yJAorFUnXv14UZfs6
https://goo.gl/maps/eFepgM8BTuKiadhF7


 
 
 
 

4.2. Όςοι απόφοιτοι διεκδικοφν τθν ειςαγωγι τουσ ςτα ΣΕΦΑΑ με τθ διαδικαςία του 10% των 
κζςεων ειςακτζων, χωρίσ νζα εξζταςθ, ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ με βάςθ τθ 
βακμολογία τθσ τελευταίασ εξζταςισ τουσ ςτα πανελλαδικϊσ εξεταηόμενα μακιματα και  
πρακτικζσ δοκιμαςίεσ. Οι υποψιφιοι αυτοί δεν ζχουν τθ δυνατότθτα ι δικαίωμα να εξεταςτοφν 
ξανά ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ για τα ΣΕΦΑΑ. 

4.3. Οι υποψιφιοι ζχουν το δικαίωμα να προςζλκουν ςε οποιαδιποτε Επιτροπι Τγειονομικισ 
Εξζταςθσ και Πρακτικισ Δοκιμαςίασ. 

4.4. Διευκρινίηεται ότι οι υποψιφιοι μποροφν να προςζλκουν ςε μία (1) μόνο επιτροπι. 
4.5. Λόγω των ςυνκθκϊν που ιςχφουν φζτοσ εξαιτίασ του Covid-19, κα τθρθκεί αυςτθρά το 

πρόγραμμα, πλθν των περιπτϊςεων υποψθφίων των ΕΠΑΛ που εξετάηονται ζωσ και τισ 28 
Ιουνίου, των υποψθφίων που ςυμμετζχουν ςτισ εξετάςεισ ειδικϊν μακθμάτων από 29 ζωσ και 
7 Ιουλίου κακϊσ και άλλων εξαιρετικϊν και ζκτακτων περιπτϊςεων. Οι ςυγκεκριμζνοι 
υποψθφίοι μποροφν να προςζρχονται, διαφορετικι θμζρα εξζταςθσ εφόςον θ θμζρα 
πρακτικισ δοκιμαςίασ ςυμπίπτει με τθν θμζρα εξζταςισ τουσ ςτα πανελλαδικϊσ εξεταηόμενα 
μακιματα, προςκομίηοντασ ςχετικι βεβαίωςθ. 

4.6. Οι Πρακτικζσ Δοκιμαςίεσ κα διεξαχκοφν όπωσ ορίηουν οι Διεκνείσ Κανονιςμοί των ακλθμάτων. 
4.7. Οι υποψιφιοι ζχουν υποχρζωςθ κόςμιασ ςυμπεριφοράσ και τιρθςθσ των ςυςτάςεων των 

μελϊν τθσ Επιτροπισ. 
4.8. Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςτο χϊρο εξζταςθσ και ςτισ κερκίδεσ ςτα άτομα που δεν ςυμμετζχουν 

ςτθν Επιτροπι και δεν είναι υποψιφιοι. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ Σ.Ε.Φ.Α.Α.                                                                       

2021-2022 

ΚΑΣΑΘΕΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ-ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ ΤΜΦΩΝΑ                                                                                      
ΜΕ ΣΟ ΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΕΠΙΘΕΣΟΤ 

  

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΙΑ-ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ 
ΧΩΡΟΙ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ   

ΠΕΜΠΣΗ  24/6/2021 ΩΡΕ 7:00-11:00  Α-Β-Γ-Δ ΩΡΕ 8:00-12:00 
ΦΑΙΡA-ΜΗΚΟ-

ΔΡΟΜΟΙ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΑΔΙΟ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 25/6/2021 ΩΡΕ 7:00-11:00  Ε-Ζ-Η-Θ ΩΡΕ 8:00-12:00 
ΦΑΙΡA-ΜΗΚΟ-

ΔΡΟΜΟΙ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΑΔΙΟ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

ΔΕΤΣΕΡΑ 28/6/2021 ΩΡΕ 7:00-11:00  Ι-Κ-Λ ΩΡΕ 

8:00-12:00 ΦΑΙΡA-ΜΗΚΟ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΑΔΙΟ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

8:30-12:00 ΚΟΛΤΜΒΗΗ          
ΔΗΜΟΣΙΚΟ 

ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟ 
ΤΚΕΩΝ 

ΣΡΙΣΗ 29/6/2021 ΩΡΕ 7:00-11:00  Μ-Ν-Ξ ΩΡΕ 8:00-12:00 
ΦΑΙΡA-ΜΗΚΟ-

ΔΡΟΜΟΙ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΑΔΙΟ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

ΣΕΣΑΡΣΗ 30/6/2021 ΩΡΕ 7:00-11:00 Ο-Π-Ρ ΩΡΕ 

8:00-12:00 ΦΑΙΡA-ΜΗΚΟ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΑΔΙΟ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

8:30-12:00 ΚΟΛΤΜΒΗΗ          
ΔΗΜΟΣΙΚΟ 

ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟ 
ΤΚΕΩΝ 

ΠΕΜΠΣΗ 1/7/2021 ΩΡΕ 7:00-11:00  -Σ-Τ ΩΡΕ 8:00-12:00 
ΦΑΙΡA-ΜΗΚΟ-

ΔΡΟΜΟΙ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΑΔΙΟ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 2/7/2021 ΩΡΕ 7:00-11:00  Φ-Χ-Ψ-Ω ΩΡΕ 8:00-12:00 
ΦΑΙΡA-ΜΗΚΟ-

ΔΡΟΜΟΙ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΑΔΙΟ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

ΔΕΤΣΕΡΑ 5/7/2021 ΩΡΕ 7:00-11:00 
ΤΠΟΨΗΦΙOI       

Α-Ω ΠΟΤ 
ΠΡΟΕΡΧΟΝΣΑΙ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΕ 

ΗΜΕΡΕ ΑΠΟ ΣΟ 
ΟΡΙΖΟΜΕΝΟ 

ΚΑΣΑ 
ΑΛΦΑΒΗΣΙΚΗ 

ΕΙΡΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΩΡΕ 

8:00-12:00 ΦΑΙΡA-ΜΗΚΟ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΑΔΙΟ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

8:30-12:00 ΚΟΛΤΜΒΗΗ            
ΔΗΜΟΣΙΚΟ 

ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟ 
ΤΚΕΩΝ 

ΣΡΙΣΗ 6/7/2021 ΩΡΕ 7:00-11:00 ΩΡΕ 8:00-12:00 
ΦΑΙΡA-ΜΗΚΟ-

ΔΡΟΜΟΙ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΑΔΙΟ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

ΣΕΣΑΡΣΗ 7/7/2021 ΩΡΕ 7:00-11:00 ΩΡΕ 8:00-12:00 ΕΚΚΡΕΜΟΣΗΣΕ-
ΕΚΔΟΗ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΑΔΙΟ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

Ο/Η ΚΑΘΕ ΤΠΟΨΗΦΙΟ/Α ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΕΙ ΣΑ ΣΡΙΑ ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ Ε 2 ΗΜΕΡΕ 
Πίνακασ 2. 

 
 
 



 
 
 
Προτείνεται, 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. Μπουκάλι νερό (δεν λειτουργεί κυλικείο ςτο χϊρο) 
3. τυλό για τθ ςυμπλιρωςθ των ςχετικϊν εντφπων.  

 
Διαρκισ επικαιροποιθμζνθ ενθμζρωςθ είναι διακζςιμθ ςτον ιςτοχϊρο omadafadthes.blogspot.gr 
Για οποιαδιποτε πλθροφορία ι διευκρίνιςθ, μπορείτε να απευκφνεςτε ςτο Γραφείο Φυςικισ 
Αγωγισ τθσ Δ/νςθσ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Δυτικισ Θες/νίκθσ ςτο τθλζφωνο 2310 649717 6947996702 - 
μόνο ϊρεσ Γραφείου (7.30-15.30)  

 
 

Η Δ/ντρια Δ.Δ.Ε. Δυτικισ Θες/νίκθσ 
 
 
 

 
Δρ. Χρυςοφλα Κεχαΐδου 

Οικονομολόγοσ 

 
  
 

 
  

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΑϋΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
 
 

ΣΡΟΤΘΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ 
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