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Δράμα,   01/04/2021 

 
Αριθ. Πρωτ: 2278 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Φ.Α.ΣΧ.Α. 
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ΠΡΟΣ: 

 
ΛΥΚΕΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 

 
 
 

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο  
Τ.Κ – Πόλη: 66133 Δράμα 
Πληροφορίες: Καραβασίλογλου Σάββας 
Τηλέφωνο: 2521351231 
Email: grfa@dide.dra.sch.gr 

 

 
 

ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις για τις προπονήσεις στην κολύμβηση από τους υποψηφίους των 

Τ.Ε.Φ.Α.Α.» 

Παρακαλούνται όσοι από τους υποψηφίους μαθητές,  έχουν δηλώσει ότι θα συμμετέχουν σε πρακτικές 

δοκιμασίες των Τ.Ε.Φ.Α.Α. και επιθυμούν να κάνουν προπόνηση  στο άθλημα της κολύμβησης, να το 

δηλώσουν στα σχολεία τους μέχρι και την Δευτέρα 05/04/2021. Στη συνέχεια τα σχολεία θα στείλουν 

τις καταστάσεις  των μαθητών στον Υπεύθυνο Φυσικής Αγωγής της ΔΔΕ Δράμας (Email: 

grfa@dide.dra.sch.gr) για να εκδοθεί μια ομαδική κατάσταση μετακίνησης λόγω των γνωστών 

περιοριστικών μέτρων covid-19. 

Προϋποθέσεις για την είσοδο στο κολυμβητήριο της Καβάλας: 

• Μία  βεβαίωση από γιατρό με ειδικότητα γενικής  ιατρικής η οπία θα αναφέρει ότι ο 

υποψήφιος δεν έχει δερματολογικά και καρδιολογικά προβλήματα, ή  μία βεβαίωση από 

δερματολόγο και μία από καρδιολόγο αντίστοιχα. 

• Δέκα ευρώ συνδρομή ανά μήνα στο κολυμβητήριο της Καβάλας.  

• Αντίγραφο της δήλωσης συμμετοχής στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ. 

• Εβδομαδιαίο αρνητικό  τεστ covid-19 το οποίο και θα κατατίθεται με την είσοδο στη 

γραμματεία του κολυμβητηρίου. Αν είναι από πιστοποιημένο εξωτερικό εργαστήριο, 

κατατίθεται το έντυπο με το αποτέλεσμα του τεστ, ενώ αν είναι από τον ΕΟΔΥ θα εκτυπώνεται 

το απεσταλμένο μήνυμα από τον ΕΟΔΥ, θα αναγράφεται το όνομά τους στην εκτύπωση του 

μηνύματος και θα κατατίθεται στην γραμματεία του κολυμβητηρίου. 

• Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αθλητικό μαγιό, σκουφάκι, μπουρνούζι ή πετσέτα και  

σαγιονάρες για την είσοδό τους στην πισίνα. 

• Δεν θα χρησιμοποιούν τα αποδυτήρια και τα ντους και θα αλλάζουν σε συγκεκριμένο χώρο που 

θα τους υποδειχθεί. 

• Θα συμμορφώνονται και θα ακολουθούν τις εκάστοτε οδηγίες covid-19 που αφορούν το 

κολυμβητήριο. 

• Ώρες λειτουργίας του κολυμβητηρίου για τους υποψηφίους: 09.00 – 20.00. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. Του κολυμβητηρίου Καβάλας: 2510 831604. 

Ο Υπεύθυνος ΦΑΣΧΑ της ΔΔΕ Δράμας 

Σάββας Καραβασίλογλου 

 



Η Δ/ντρια της Δ.Δ.Ε. Δράμας 

Χρυσάνθη Βαμβούρη 
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