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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα  θέλαμε  να  σας  καλωσορίσουμε  στο  πρώτο  τεύχος  του  2005  του  περιοδικού 
‘ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ’.  Το τεύχος αυτό αποτελεί  μια ειδική 
έκδοση αφιερωμένη στη δομή, οργάνωση και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής 
Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ. και Ε.Τ.Α.Δ.). Περιλαμβάνει τέσσερα άρθρα που αναφέρονται 
σε  όλο  το  πλαίσιο  οργάνωσης  και  λειτουργίας  των  Τμημάτων  Αθλητικής 
Διευκόλυνσης.  Τα  άρθρα  αυτά  προέκυψαν  από  την  υλοποίηση  συγκεκριμένου 
προγράμματος που ανατέθηκε από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου 
Εθνικής  Παιδείας  &  Θρησκευμάτων,  μέσω  της  Κ.Ε.Α.Τ.,  στο  Τμήμα  Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Προπονητικής και Αθλητικής Απόδοσης.

Η διαχείριση του ερευνητικού αυτού προγράμματος, διάρκειας δεκατεσσάρων (14) 
μηνών  με  ημερομηνία  έναρξης  την  10η Φεβρουαρίου  του  2003,  ανατέθηκε  στην 
Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (κωδικός έργου 
21209), με επιστημονικό υπεύθυνο το Διευθυντή του Εργαστηρίου Προπονητικής & 
Αθλητικής  Απόδοσης  του  Τμήματος  Επιστήμης  Φυσικής  Αγωγής  & Αθλητισμού, 
καθηγητή  Σπύρο  Κέλλη  και  με  τίτλο  «αξιολόγηση  της  λειτουργίας  και 
επαναπροσδιορισμός στόχων των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης».

Στο πρώτο άρθρο με τίτλο  “Αθλητικά σχολεία στο διεθνή χώρο”, ο Κέλλης Ε. και 
οι συνεργάτες του παρουσιάζουν τη λειτουργία των αθλητικών σχολείων στο διεθνή 
χώρο. Στο δεύτερο άρθρο με τίτλο “Αθλητικά σχολεία στην Ελλάδα: Νομoθετικό 
πλαίσιο των Τ.Α.Δ. και Ε.Τ.Α.Δ. από την ίδρυσή τους έως σήμερα”, η Μάνου Β. 
και οι συνεργάτες της παρουσιάζουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία 
των αθλητικών σχολείων στην Ελλάδα. Στο τρίτο άρθρο με τίτλο “Αξιολόγηση της 
λειτουργίας  των  Τμημάτων  Αθλητικής Διευκόλυνσης”,  o Γεροδήμος Β.  και  οι 
συνεργάτες  του  παρουσιάζουν  τα  αποτελέσματα  της  αξιολόγησης  των  αθλητικών 
σχολείων  στην  Ελλάδα,  ενώ  στο  τέταρτο  άρθρο  με  τίτλο  “Συμπεράσματα  της 
έρευνας  και  προτάσεις  για  τον  επαναπροσδιορισμό  των   στόχων  και  της 
λειτουργίας  των  Τμημάτων  Αθλητικής  Διευκόλυνσης”,  η  Μάνου  Β.  και  οι 
συνεργάτες της παρουσιάζουν τις  προτάσεις τους για  την καλύτερη οργάνωση και 
λειτουργία των αθλητικών σχολείων στην Ελλάδα.

Το συγκεκριμένο τεύχος αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη που 
αφορά  στη  οργάνωση  και  λειτουργία  των  αθλητικών  σχολείων  στην  Ελλάδα. 
Ελπίζουμε ότι  τα συμπεράσματα της μελέτης  αυτής  θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο 
“εργαλείο”  σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με το χώρο αυτό. 
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