
 
   Ελληνική Εταιρεία                          ∆ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), 39-81 

∆ιοίκησης Αθλητισµού                                   

______________________________________________________________ 
 
 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Τ.Α.∆. ΑΠΟ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΤΟΥΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

 
Βασιλική Μάνου

1, Βασίλης Γεροδήµος
1, Πλούταρχος Σαρασλανίδης

3, Ανδρέας 
Ζαφειρίδης

2, Παναγιώτης Ιωακειµίδης
3 , Ελευθέριος Κέλλης

2,  
και Σπύρος Κέλλης

3 
1
ΤΕΦΑΑ Τρικάλων, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

2
ΤΕΦΑΑ Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

3
ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

 
 

Περίληψη 
 
Τα Αθλητικά Τµήµατα στα σχολεία ιδρύθηκαν µε την απόφαση Γ4/902/29-9-88 του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων. Η απόφαση αυτή συµπληρώθηκε 
µε τη Γ4/1804/19-12-1989 απόφαση της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. και κυρώθηκαν µε το Ν. 1894/90 (ΦΕΚ 110/27.8.90 τ.Α’). Το σχολικό 
έτος 1988-89 λειτούργησαν για πρώτη φορά Τµήµατα Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης 
(Τ.Α.∆.) σε επιλεγµένα Γυµνάσια ενώ το σχολικό έτος 1991-92 ξεκίνησε η 
πειραµατική λειτουργία Ειδικών Τµηµάτων Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.∆.) 
στην Α΄ Λυκείου σε 6 πόλεις της χώρας. Σήµερα (σχολικό έτος 2006-07), 
λειτουργούν Τ.Α.∆. σε 161 Γυµνάσια σε όλους τους νοµούς και Ε.Τ.Α.∆. σε 40 
Λύκεια 25 νοµών της χώρας καλλιεργώντας 28 διαφορετικά αθλήµατα. Στην 
ανασκόπηση αυτή παρουσιάζονται οι Νόµοι και οι Υπουργικές αποφάσεις βάσει των 
οποίων λειτουργούσαν και λειτουργούν τα Αθλητικά Τµήµατα στα σχολεία από την 
ίδρυσή τους έως σήµερα. 
 
Λέξεις Κλειδιά: τάξεις αθλητικής διευκόλυνσης, αθλητικά σχολεία, νοµοθετικό 
πλαίσιο.  
 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Τα Αθλητικά Τµήµατα στα σχολεία ιδρύθηκαν µε την απόφαση Γ4/902/29-9-88 του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων, «Ίδρυση Ειδικών Αθλητικών 
Τάξεων σε σχολεία της Πρωτοβάθµιας (Π.Ε.) και ∆ευτεροβάθµιας (∆.Ε.) 
Εκπαίδευσης». Η παραπάνω απόφαση συµπληρώθηκε µε τη Γ4/1804/19-12-1989 
απόφαση της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και κυρώθηκαν µε το Ν. 
1894/90 (ΦΕΚ 110/27.8.90 τ.Α’).  
 
Σύµφωνα µε το Ν. 1894/90 ο σκοπός που επιδιώκονταν µε την ίδρυση των 
Αθλητικών Τµηµάτων ήταν η ενίσχυση του σχολικού αγωνιστικού αθλητισµού µε την 
ανεύρεση των ιδιαίτερων κλίσεων των µαθητών, καθώς και την ευρύτερη καλλιέργειά 
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τους µε τη βοήθεια συγκεκριµένων προγραµµάτων άθλησης και η διευκόλυνση 
άθλησης των ταλαντούχων αθλητών. Από το έγγραφο της Επιτροπής Ενιαίων 
Προγραµµάτων του Γραφείου Αθλητικού Προσανατολισµού της Γ.Γ.Α. µε Α.Π. 
9118, φαίνεται ότι η επιλογή της ίδρυσης Τάξεων Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης 
επικράτησε αυτής της ίδρυσης αυτοδύναµων αθλητικών σχολείων, γιατί το µοντέλο 
αυτό κρίθηκε πιο παιδαγωγικό και πλησιέστερο στην ελληνική σχολική-αθλητική 
κοινωνική πραγµατικότητα. 
 
Στο Νόµο, που παρουσιάζεται αυτούσιος στη συνέχεια, περιγράφεται το πρόγραµµα 
των Αθλητικών Τµηµάτων, η συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών 
Τµηµάτων (Κ.Ε.Α.Τ.), η διαδικασία ίδρυσης των Αθλητικών Τµηµάτων, ο τρόπος 
επιλογής των καθηγητών και µαθητών και τα καθήκοντα των καθηγητών. Επιπλέον, 
αναφέρονται οι Υπουργικές αποφάσεις που τροποποιούσαν και συµπλήρωναν το 
Νόµο και καθόριζαν το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραµµα, τις προϋποθέσεις 
ίδρυσης αλλά και κατάργησης Αθλητικών Τµηµάτων, τα κριτήρια επιλογής 
καθηγητών Φυσικής Αγωγής καθώς και τα κριτήρια για την επιλογή και παραµονή 
µαθητών στα Αθλητικά Τµήµατα. 

 
1. Αποφάσεις ίδρυσης Τµηµάτων Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης Γυµνασίου 

1.1 Νόµος 1894/90 (ΦΕΚ 110/27.8.90 τ.Α’) 
Πρόγραµµα 
 
Στα Αθλητικά Τµήµατα εφαρµόζεται το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραµµα των 
αντίστοιχων τάξεων των σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε όλα τα 
µαθήµατα εκτός του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής, του οποίου το ωρολόγιο και 
αναλυτικό πρόγραµµα καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & 
Θρησκευµάτων. 
 
Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών Τµηµάτων (Κ.Ε.Α.Τ.) 
 
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και του 
Υπουργού Πολιτισµού συγκροτείται Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή από καθηγητές 
Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν οργανικά ή µε απόσπαση στην Κεντρική Υπηρεσία 
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων ή στη Γενική Γραµµατεία 
Αθλητισµού. 
 
Έργο της επιτροπής είναι η µελέτη και η έγκριση των προγραµµάτων Φυσικής 
Αγωγής των Αθλητικών Τµηµάτων, η διατύπωση γνώµης για την οργάνωση, τη 
λειτουργία και τον εξοπλισµό τους, ο ορισµός πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και η 
στελέχωση αυτών. 
 
Επίσης, επιβλέπει την υλοποίηση των αθλητικών προγραµµάτων, αξιολογεί τα 
αποτελέσµατα της εφαρµογής τους, χαράζει τους κεντρικούς άξονες δράσης, 
συγκροτεί περιφερειακές επιτροπές υλοποίησης των αθλητικών προγραµµάτων 
καθορίζοντας το έργο τους και ορίζει τα σχολεία στα οποία θα λειτουργήσουν 
Αθλητικά Τµήµατα. 
 
Με την ίδια κοινή απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της επιτροπής 
καθώς και ο γραµµατέας και ο οικονοµικός υπόλογος αυτής από διοικητικούς 
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υπαλλήλους που υπηρετούν στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή τη Γ.Γ.Α., ο τρόπος λειτουργίας της, η 
διάρκεια της θητείας της, καθώς και ο τρόπος διοικητικής στήριξης του έργου της. 
Ίδρυση Αθλητικών Τµηµάτων 

1. Η ίδρυση Αθλητικού Τµήµατος γίνεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και του Υπουργού Πολιτισµού, µετά από 
εισήγηση της Κ.Ε.Α.Τ. Στην ίδια απόφαση περιλαµβάνονται και τα αθλήµατα 
που θα καλλιεργηθούν σε κάθε Αθλητικό Τµήµα. 

2. Η ίδρυση κάθε νέου Αθλητικού Τµήµατος γίνεται στην Α’ τάξη του 
Γυµνασίου, εκτός από αθλήµατα που η επιτροπή κρίνει απαραίτητη την 
καλλιέργειά τους και στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση και κατ’ εξαίρεση 
µπορεί να προτείνει την ίδρυση Αθλητικών Τµηµάτων για τα αθλήµατα αυτά 
στο ∆ηµοτικό σχολείο. Το επόµενο σχολικό έτος θα λειτουργήσουν στο ίδιο 
σχολεία Αθλητικά Τµήµατα στην Α΄ και Β’ Γυµνασίου και το µεθεπόµενο 
σχολικό έτος θα λειτουργήσουν Τµήµατα σε όλες τις τάξεις του Γυµνασίου. Η 
επιτροπή δύναται να εισηγηθεί την επέκταση του θεσµού και σε τάξεις του 
Λυκείου εφ’ όσον κρίνει αυτό εφαρµόσιµο.  

3. Σε κάθε Αθλητικό Τµήµα φοιτούν µέχρι 35 µαθητές/τριες και σε κάθε Τµήµα 
υπάρχουν 2-3 αθλήµατα, ανάλογα µε τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τις 
τοπικές συνθήκες. Για κάθε οµαδικό άθληµα ο αριθµός των µαθητών πρέπει 
να είναι κατ’ ελάχιστο 12 µαθητές και για κάθε ατοµικό άθληµα κατ’ 
ελάχιστο 6 µαθητές. Η καθιέρωση µικτών ή αµιγών Τµηµάτων είναι 
δικαιοδοσία της επιτροπής. 

4. Η έναρξη και η λήξη προπόνησης των µαθητών των Αθλητικών Τµηµάτων 
συµπίπτει µε την έναρξη και τη λήξη των µαθηµάτων στο σχολείο. 

 
∆ιδάσκοντες Καθηγητές 

1. Στα Αθλητικά Τµήµατα το κάθε άθληµα διδάσκεται αποκλειστικά από 
πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής που έχουν ειδικότητα ή προπονητική πείρα στο 
συγκεκριµένο άθληµα και οι οποίοι: 
α. Υπηρετούν οργανικά ή µε απόσπαση στο σχολείο που λειτουργεί το 

Αθλητικό Τµήµα. 
β. Υπηρετούν οργανικά ή µε απόσπαση σε σχολείο του νοµού και θα 

αποσπαστούν στο σχολείο που λειτουργεί το Αθλητικό Τµήµα. 
γ.  Υπηρετούν οργανικά ή µε απόσπαση σε σχολείο του νοµού ή σε Α.Ε.Ι. και 

θα διδάξουν στο Αθλητικό Τµήµα υπερωριακά. 
δ.  Αδιόριστοι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που θα διοριστούν ως 

αναπληρωτές στο σχολείο που λειτουργεί το Αθλητικό Τµήµα. 
2. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων των Αθλητικών Τµηµάτων και για την 

αποτελεσµατική λειτουργία τους κατά το διορισµό αναπληρωτών µπορεί να 
γίνει υπέρβαση της επετηρίδας διορισµών όσον αφορά καθηγητές Φυσικής 
Αγωγής µε άλλη ειδικότητα. 

3. Σε ειδικές περιπτώσεις µπορούν να αποσπαστούν καθηγητές Φυσικής Αγωγής 
και από άλλους νοµούς, µετά από εισήγηση της Κ.Ε.Α.Τ. και έγκριση του 
Κ.Υ.Σ.∆.Ε. 

4. Τα κριτήρια ορισµού είναι: 
α. Πτυχίο Φυσικής Αγωγής µε ειδικότητα στο αντίστοιχο άθληµα. 
β. Προπονητική εµπειρία στο αντίστοιχο άθληµα. 
γ. Προπονητική εµπειρία στην αντίστοιχη ηλικία. 
δ. Παρακολούθηση αντίστοιχων σεµιναρίων στο εξωτερικό ή εσωτερικό. 
ε. Αθλητική εµπειρία. 



∆ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), 39-81 

 

 42 

στ. Μεταπτυχιακές σπουδές. 
ζ. Ξένες γλώσσες. 

Σε περίπτωση που δεν συντρέχει κανένας από τους παραπάνω παράγοντες, τότε: 
α. Πτυχίο Φυσικής Αγωγής µε την πλησιέστερη ειδικότητα. 
β. Αντίστοιχα προσόντα µε τα παραπάνω στη συγκεκριµένη ειδικότητα. 

Σε διαφορετική περίπτωση γίνεται συνεκτίµηση. 
Το πρόγραµµα, οι ώρες διδασκαλίας, οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των 

καθηγητών Φυσικής Αγωγής, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων. 

Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής που θα διδάξουν στα Αθλητικά Τµήµατα 
ορίζονται από την Κ.Ε.Α.Τ. Η επιτροπή δέχεται προτάσεις από τις αντίστοιχες 
Αθλητικές Οµοσπονδίες, τους Σχολικούς Συµβούλους Φυσικής Αγωγής και 
τους προϊσταµένους των κατά τόπο Γραφείων Φυσικής Αγωγής µαζί µε 
αίτηση του ενδιαφερόµενου καθηγητή. Ακόµη γίνονται δεκτές και 
µεµονωµένες αιτήσεις καθηγητών ή πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. 
Μαζί µε την αίτηση θα υποβάλλονται σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα των 
ενδιαφεροµένων καθώς και αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεις για 
εργασία ή προϋπηρεσία στο συγκεκριµένο άθληµα. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων υποβάλλονται δια του Γραφείου Φυσικής 
Αγωγής στην Κ.Ε.Α.Τ. µέσα σε αποκλειστικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών 
από την ηµέρα που ο προϊστάµενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής µε 
έγγραφό του θα κοινοποιήσει στα σχολεία του νοµού την ίδρυση νέου 
Αθλητικού Τµήµατος. Για τα Αθλητικά Τµήµατα που λειτούργησαν και κατά 
το προηγούµενο σχολικό έτος οι αιτήσεις (χωρίς έγγραφο του Γ.Φ.Α.) θα 
υποβάλλονται µέχρι 31 Αυγούστου. 

 
Μαθητές 

1. Στα Αθλητικά Τµήµατα εγγράφονται µαθητές της Α’ Γυµνασίου ύστερα από 
επιλογή. Η διαδικασία επιλογής διενεργείται από 15 µέχρι 30 Ιουνίου κάθε 
σχολικού έτους, ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις από 1 µέχρι 15 Σεπτεµβρίου και 
αυτό µε απόφαση της Κ.Ε.Α.Τ. 

2. Οι γονείς των µαθητών που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία 
επιλογής οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στο σχολείο, στο Αθλητικό Τµήµα 
στο οποίο θέλουν να φοιτήσουν, κατά το χρονικό διάστηµα από 25 Μαΐου 
µέχρι 5 Ιουνίου. Κατά την αίτηση οι γονείς δηλώνουν ότι διαµένουν στην 
περιοχή του σχολείου ή σε αντίθετη περίπτωση ότι αν το παιδί τους επιλεγεί 
θα αναλάβουν αυτοί τη µετακίνησή του προς και από το σχολείο. Ακόµη στην 
αίτηση θα αναφέρεται και το ή τα αθλήµατα που θα ήθελαν να λάβει µέρος 
στη διαδικασία επιλογής το παιδί τους. Ευνόητο είναι ότι πρέπει να δηλώσουν 
σε αθλήµατα που σύµφωνα µε την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Παιδείας & Θρησκευµάτων και Πολιτισµού περιλαµβάνονται στο 
συγκεκριµένο σχολείο. 

3. Οι υποψήφιοι για επιλογή και φοίτηση σε Αθλητικό Τµήµα δεν στερούνται 
του δικαιώµατος υποβολής αίτησης για συµµετοχή σε κλήρωση σε 
πειραµατικό Γυµνάσιο (πρώην πρότυπο). 

4. Για τη διενέργεια των δοκιµασιών των υποψηφίων συγκροτείται για κάθε 
άθληµα τριµελής επιτροπή που ορίζεται µε απόφαση του Νοµάρχη και 
αποτελείται από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής που διδάσκουν στο 
Αθλητικό Τµήµα και από καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στην 
Πρωτοβάθµια ή ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση του νοµού και έχουν ειδικότητα 
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ή εξειδίκευση στο συγκεκριµένο άθληµα ή παραπλήσιο σε περίπτωση 
ανάγκης. 

5. Το είδος των εξετάσεων και ο τρόπος αξιολόγησης των µαθητών ορίζεται µε 
κοινή απόφαση του ∆ιευθυντή Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και του 
∆ιευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισµού της Γ.Γ.Α. 

6. Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής οι καταστάσεις µε τις επιδόσεις και 
τα αποτελέσµατα των δοκιµασιών, αξιολογούνται και διαβιβάζονται στην 
Κ.Ε.Α.Τ. 

7. Οι γονείς των επιτυχόντων µαθητών οφείλουν να εγγράψουν αυτούς στο 
Αθλητικό Τµήµα στο χρονικό διάστηµα από 1 µέχρι 10 Σεπτεµβρίου, εκτός 
από την περίπτωση που γίνονται συµπληρωµατικά τεστ το Σεπτέµβριο, που η 
προθεσµία παρατείνεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες µετά την κοινοποίηση των 
αποτελεσµάτων. Σε περίπτωση µη εγγραφής, ο ∆ιευθυντής του Γυµνασίου 
οφείλει να ειδοποιήσει επιλαχόντες µαθητές του ίδιου αθλήµατος και φύλου 
µε τους µη εγγραφέντες, που υποχρεούνται να εγγράψουν ή να µετεγγράψουν 
τα παιδιά τους στο Αθλητικό Τµήµα εντός τριών (3) ηµερών. 

8. Σε περίπτωση µη συµπλήρωσης του αριθµού µαθητών, στα Αθλητικά 
Τµήµατα µπορούν να φοιτήσουν και µαθητές από το ίδιο σχολείο ή από 
γειτονικά που δεν έχουν επιλεγεί, αλλά κρίνονται ικανοί από τους διδάσκοντες 
καθηγητές Φυσικής Αγωγής και αφού υποβληθούν σε τεστ, σε αναλογία όχι 
µεγαλύτερη του ενός τετάρτου του συνολικού αριθµού των µαθητών κάθε 
Τµήµατος. 

9. Για τον χαρακτηρισµό της φοίτησης των µαθητών των Αθλητικών Τµηµάτων 
ισχύουν τα αριθµητικά όρια που σε κάθε περίπτωση προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις για τους µαθητές των άλλων σχολείων προσαυξηµένα 
κατά είκοσι (20) απουσίες. 

10. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Σύλλογος των καθηγητών µπορεί µε πλήρως 
αιτιολογηµένη πράξη του, να θεωρήσει δικαιολογηµένες µέχρι σαράντα (40) 
απουσίες, καθ’ υπέρβαση του προβλεπόµενου συνολικού αριθµού απουσιών 
κατά περίπτωση. 

11. Αδικαιολόγητες απουσίες στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής συνιστούν λόγο 
αποµάκρυνσης του µαθητή από το Αθλητικό Τµήµα µετά από εισήγηση του 
διδάσκοντα και απόφαση τριµελούς επιτροπής αποτελούµενης από το 
∆ιευθυντή του Γυµνασίου, τον προϊστάµενο του οικείου Γραφείου Φυσικής 
Αγωγής και το διδάσκοντα και αφού εγκριθεί η απόφαση αυτή από την 
Κ.Ε.Α.Τ. 

12. Η αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών στο κάθε άθληµα γίνεται από τους 
διδάσκοντες καθηγητές Φυσικής Αγωγής στο κάθε Αθλητικό Τµήµα και 
καταχωρείται κάθε τρίµηνο στην καρτέλα του µαθητή στο µάθηµα της 
Φυσικής Αγωγής. Ακόµη από την παραπάνω αξιολόγηση γίνεται και 
περιγραφική αξιολόγηση που στηρίζεται στην προσπάθεια, τις ικανότητες και 
την επίδοση του µαθητή στις προβλεπόµενες δοκιµασίες. Στο τέλος κάθε 
τριµήνου ο διδάσκων καθηγητής καταχωρεί τα στοιχεία αξιολόγησης του 
κάθε µαθητή σε ειδική καρτέλα, ο τύπος της οποίας καθορίζεται µε σχετική 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Τα στοιχεία 
αξιολόγησης στόχο έχουν να δώσουν πλήρη, κατά το δυνατόν, εικόνα της 
επίδοσης και της εξέλιξης του µαθητή στο συγκεκριµένο άθληµα. Τα 
παραπάνω στοιχεία τίθενται υπόψη των γονέων ή κηδεµόνων των µαθητών 
εφόσον ζητηθούν. 
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13. Απαραίτητη προϋπόθεση παραµονής µαθητή στο Αθλητικό Τµήµα και στην 
επόµενη τάξη είναι να έχει τελική βαθµολογία στο µάθηµα της Φυσικής 
Αγωγής τουλάχιστον δεκαέξι (16). Τα στοιχεία αξιολόγησης του µαθητή στην 
ειδική καρτέλα δεν επηρεάζουν την προαγωγή ή απόρριψη του µαθητή, 
αποτελούν όµως στοιχείο και κριτήριο για την παραµονή του ή όχι στο 
Αθλητικό Τµήµα. 

14. Στο τέλος κάθε σχολικού έτους διεξάγονται τα προβλεπόµενα τεστ σε όλους 
τους µαθητές από τους διδάσκοντες καθηγητές Φυσικής Αγωγής. Στα τεστ 
αυτά µπορούν να λάβουν µέρος µετά από αίτηση του κηδεµόνα τους και 
µαθητές της ίδιας τάξης εκτός Αθλητικών Τµηµάτων. Κατά το επόµενο 
σχολικό έτος στο Αθλητικό Τµήµα θα φοιτήσουν οι µαθητές µε τις καλύτερες 
επιδόσεις. 

15. Σε περίπτωση που µαθητής θα σταµατήσει να φοιτά σε Αθλητικό Τµήµα, 
κατά την ένταξή του σε άλλο τµήµα του ίδιου ή άλλου σχολείου, όσον αφορά 
στη βαθµολογία ισχύουν οι πάγιες διατάξεις που εφαρµόζονται σε όλα τα 
σχολεία, όσον αφορά δε στις απουσίες, υπολογίζονται στο ακέραιο οι 
απουσίες όλων των µαθηµάτων εκτός από το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής 
όπου υπολογίζεται ο ακέραιος αριθµός που θα προκύψει όταν 
πολλαπλασιαστεί ο αριθµός των απουσιών στο µάθηµα αυτό µε κλάσµα που 
έχει αριθµητή τον αριθµό των προβλεπόµενων εβδοµαδιαίων ωρών Φυσικής 
Αγωγής από το αναλυτικό πρόγραµµα (κανονικού τµήµατος) και 
παρονοµαστή τον αριθµό δέκα (10). 

16. Μετεγγραφή µαθητή από ένα Αθλητικό Τµήµα σε άλλο γίνεται εφόσον στο 
νέο Αθλητικό Τµήµα διδάσκεται το ίδιο άθληµα. Για την µετεγγραφή ισχύουν 
οι ισχύουσες περί µετεγγραφών διατάξεις. Επιπλέον απαιτείται σύµφωνη 
γνώµη του διδάσκοντα στο ίδιο άθληµα στο σχολείο υποδοχής και ο αριθµός 
µαθητών του Αθλητικού Τµήµατος να µην υπερβαίνει τους τριάντα πέντε (35) 
µαθητές. 

17. Μαθητής που θα απορριφθεί στο τέλος της χρονιάς και θα υποχρεωθεί να 
επαναλάβει τα µαθήµατα της ίδιας τάξης δεν µπορεί να παρακολουθήσει το 
Αθλητικό Τµήµα της ίδιας τάξης. 

18. Όσα θέµατα (προαγωγή, απόρριψη, κυρώσεις, κ.λ.π.) δεν αναφέρονται στην 
απόφαση αυτή ρυθµίζονται µε τις πάγιες διατάξεις που εφαρµόζονται και στα 
άλλα Γυµνάσια. 

 
Καθήκοντα καθηγητή 

1. Είναι υποχρεωµένος να διενεργεί το προπονητικό πρόγραµµα 
2. ∆ιατηρεί το ειδικό βιβλίο διδακτέας ύλης και το ειδικό απουσιολόγιο των 

αθλητών που θεσπίζονται κατ’ αντιστοιχία των βιβλίων του σχολείου, χωρίς 
φυσικά αυτά να καταργούνται. 

3. Έχει υποχρέωση να επιβλέπει την ηµιδιατροφή τους. 
4. Συντάσσει και υποβάλλει το πρόγραµµα: α. ηµερήσιας προπόνησης, β. 

εβδοµαδιαίας προπόνησης, γ. πρόγραµµα περιόδου και δ. ετήσιο πρόγραµµα. 
5. Εκτελεί τρεις φορές το χρόνο και όσες φορές χρειάζεται, τεστ ελέγχου. 
6. Συνοδεύει την οµάδα σε αθλητικούς αγώνες. 
7. Έχει την ευθύνη υποδοχής και αποστολής των µαθητών στο σχολείο. 
8. ∆εν υποχρεούται να εφηµερεύει στο σχολείο. 
9. ∆εν υποχρεούται να συνοδεύει τους µαθητές στα σπίτια τους. 
10. Αξιολογείται µε βάση τις επιδόσεις των µαθητών του στα τεστ. 
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11. Η εβδοµαδιαία απασχόλησή του στο Αθλητικό Τµήµα υπολογίζεται σε 
δεκαπέντε (15) ώρες. 

 
1.2 Απόφαση 17393/31-5-1989 του Γραφείου Αθλητικού Προσανατολισµού της 
Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού 
 
Με την απόφαση 17393/31-5-1989 του Γραφείου Αθλητικού Προσανατολισµού της 
Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, καθορίστηκαν ζητήµατα που αφορούσαν στην 
επιλογή των µαθητών-τριών στα Αθλητικά Τµήµατα. Συγκεκριµένα:  
� Σε κάθε Αθλητικό Τµήµα φοιτούν 30-35 µαθητές-τριες µε την προϋπόθεση να 

είναι µαθητές ΣΤ’ τάξης σε ∆ηµοτικά σχολεία της πόλης και να έχουν ιατρική 
βεβαίωση. 

� Για την επιλογή των µαθητών καθορίστηκαν συγκεκριµένες πρακτικές 
δοκιµασίες για κάθε άθληµα. 

� Ο αριθµός των επιλεγµένων παιδιών κατά άθληµα πρέπει να είναι από 6-12 
άτοµα για ατοµικά αθλήµατα και από 10-15 για οµαδικά αθλήµατα. 

� Στους µαθητές των Αθλητικών Τµηµάτων παρέχονται οι εξής διευκολύνσεις: 
α) µετακίνηση (όπου υπάρχει ανάγκη), β) ηµιδιατροφή και γ) ιατρική 
παρακολούθηση. 

1.3 Απόφαση Γ4/1149/30-8-1994 της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ 
 
Με την απόφαση Γ4/1149/30-8-1994 της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., τροποποιήθηκε το ωράριο διδασκαλίας αθληµάτων στα Τ.Α.∆. και 
ορίστηκαν οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Τ.Α.∆. Γυµνασίου και τα 
κριτήρια επιλογής και παραµονής των µαθητών στα Τµήµατα αυτά, ως εξής:  

 
Ωράριο διδασκαλίας αθληµάτων στα Τ.Α.∆. 
 
Το πρόγραµµα προπόνησης στα επιλεγµένα Τµήµατα των Τ.Α.∆. θα γίνεται τρεις 
φορές την εβδοµάδα µε προτεινόµενες ηµέρες τις ∆ευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 
θα αρχίζει 30’ λεπτά πριν από την έναρξη της 1ης διδακτικής ώρας και θα τελειώνει 
µε το τέλος της 2ης διδακτικής ώρας. Το υπόλοιπο πρόγραµµα των Τ.Α.∆. θα αρχίζει 
τις ηµέρες που υπάρχει προπόνηση από την 3η διδακτική ώρα, τις δε άλλες ηµέρες 
από την 1η και θα παρατείνεται ορισµένες ηµέρες και µετά την 6η διδακτική ώρα. 
 
Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Τ.Α.∆. Γυµνασίου 

1. Προτάσεις για ίδρυση Τ.Α.∆. ή για προσθήκη νέων αθληµάτων σε ήδη 
λειτουργούντα, υποβάλλονται στην Κ.Ε.Α.Τ. από τους προϊσταµένους 
∆ιευθύνσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, τους προϊσταµένους Γραφείων 
Φυσικής Αγωγής και τις Αθλητικές Οµοσπονδίες. 

2. Για την ίδρυση Τµήµατος Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης πρέπει να εκπληρούνται 
οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
i. Γειτνίαση του σχολείου µε αθλητικούς χώρους ή ύπαρξη αιθουσών δίπλα 

σε αθλητικούς χώρους.  
ii.  Συνεχής πρωινή λειτουργία των σχολείων που θα τα στεγάζει. 
iii.  Ύπαρξη αθλητικής υλικοτεχνικής υποδοµής ανάλογη µε τα αθλήµατα που 

καλλιεργούνται στα Τµήµατα αυτά 
iv. Ύπαρξη αθλητικών σωµατείων που καλλιεργούν ίδια µε τα Τ.Α.∆. 

αθλήµατα και που έχουν αξιόλογη αθλητική δραστηριότητα. 
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v. Ύπαρξη επαρκούς προπονητικού δυναµικού που ικανοποιεί τα κριτήρια 
επιλογής για διδασκαλία στα Τ.Α.∆. 

Για τις προϋποθέσεις i και ii απαιτείται βεβαίωση του οικείου Γραφείου 
Φυσικής Αγωγής, ενώ για τις προϋποθέσεις iii, iv και v βεβαίωση της αρµόδιας 
Αθλητικής Οµοσπονδίας. 

3. Σε κάθε Τ.Α.∆. θα φοιτούν µέχρι τριάντα (30) µαθητές/τριες και θα 
καλλιεργούνται δύο (2) τουλάχιστον αθλήµατα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
αποµακρυσµένων περιοχών, δύναται να καλλιεργείται και ένα (1) άθληµα, 
ύστερα από έγκριση της Κ.Ε.Α.Τ., µε αριθµό µαθητών όχι µικρότερο από 
δεκαπέντε (15). Ο αριθµός των µαθητών - αθλητών για τα οµαδικά αθλήµατα 
να µην είναι µικρότερος των δώδεκα (12) κατά φύλο, στα δε ατοµικά, όχι 
µικρότερος των έξι (6) ανεξαρτήτως φύλου.  

 
Επιλογή αθληµάτων 
Την επιλογή των αθληµάτων που θα καλλιεργούνται στα Τ.Α.∆. κάνει η Κ.Ε.Α.Τ. 
µετά από αιτιολογηµένες και ιεραρχηµένες προτάσεις των προϊσταµένων Γραφείων 
Φυσικής Αγωγής και των Αθλητικών Οµοσπονδιών. 
 
Επιλογή και παραµονή µαθητών στα Αθλητικά Τµήµατα 
Η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε από το Ν.1894/90 στα παρακάτω σηµεία: 

1. Στα Αθλητικά Τµήµατα εγγράφονται µαθητές της Α’ Γυµνασίου ύστερα από 
επιλογή. Η διαδικασία επιλογής διενεργείται από 5 µέχρι 20 Μαΐου κάθε 
σχολικού έτους, ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις µε απόφαση της Κ.Ε.Α.Τ. από 1 
µέχρι 10 Σεπτεµβρίου. 

2. Οι γονείς των µαθητών που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία 
επιλογής οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στο σχολείο, στο Αθλητικό Τµήµα 
στο οποίο θέλουν να φοιτήσουν κατά το χρονικό διάστηµα από 15 µέχρι 30 
Απριλίου. Ακόµη στην αίτηση θα αναφέρεται σε ποιο ή ποια από τα αθλήµατα 
που διδάσκονται στο συγκεκριµένο Αθλητικό Τµήµα θέλουν να λάβει µέρος 
στη διαδικασία επιλογής το παιδί τους.  

3. Για τη διενέργεια των δοκιµασιών των υποψηφίων συγκροτείται µε απόφαση 
του Νοµάρχη επιτροπή αποτελούµενη από τον προϊστάµενου του Γραφείου 
Φυσικής Αγωγής, τον υπεύθυνου ανίχνευσης ταλέντων του νοµού και τρεις 
καθηγητές Φυσικής Αγωγής για κάθε άθληµα από αυτούς που διδάσκουν στο 
Αθλητικό Τµήµα και από καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στην 
Πρωτοβάθµια ή ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση του νοµού και έχουν ειδικότητα 
στο συγκεκριµένο άθληµα ή παραπλήσιο σε περίπτωση ανάγκης. 

4. Το είδος των εξετάσεων και ο τρόπος αξιολόγησης των µαθητών ορίζεται από 
την Κ.Ε.Α.Τ. µετά από εισήγηση της Επιστηµονικής Επιτροπής.  

5. Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής τα αποτελέσµατα των δοκιµασιών 
αξιολογούνται από τις κατά τόπους επιτροπές και οι καταστάσεις µε τις 
επιδόσεις και τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης διαβιβάζονται στην Κ.Ε.Α.Τ. 
για επικύρωση. 

6. Απαραίτητη προϋπόθεση παραµονής µαθητή στο Αθλητικό Τµήµα και στην 
επόµενη τάξη είναι η υπέρβαση από το µαθητή του ελάχιστου ορίου κατά τις 
δοκιµασίες που προβλέπονται κατά τη διάρκεια και λήξη του διδακτικού 
έτους. Η παραµονή ή όχι του µαθητή είναι ανεξάρτητη από τη βαθµολογία 
του στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής. 

7. Μετεγγραφή µαθητή από ένα Τ.Α.∆. σε άλλο γίνεται εφόσον στο νέο Τ.Α.∆. 
διδάσκεται το ίδιο άθληµα. Για την µετεγγραφή ισχύουν οι ισχύουσες περί 



∆ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), 39-81 

 

 47 

µετεγγραφών διατάξεις. Επιπλέον απαιτείται έγκριση της Κ.Ε.Α.Τ. και ο 
αριθµός µαθητών του Αθλητικού Τµήµατος να µην υπερβαίνει τους τριάντα 
(30). 

8. Μαθητής που θα απορριφθεί στο τέλος της χρονιάς και θα υποχρεωθεί να 
επαναλάβει τα µαθήµατα της ίδιας τάξης δεν µπορεί να παρακολουθήσει το 
Τ.Α.∆. της ίδιας τάξης. Για την παραµονή µαθητή σε Τ.Α.∆., απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι ο γενικός βαθµός του στο τέλος του σχολικού έτους να είναι 
µεγαλύτερος του 12 και ½. 

9. Απαλλαγή από το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής για τους µαθητές που φοιτούν 
σε Τ.Α.∆. είναι δυνατόν να χορηγηθεί για χρονικό διάστηµα µέχρι δύο µήνες 
και µόνο µετά από βεβαίωση Κρατικού Ιατρού. Στις περιπτώσεις αυτές ο 
απαλλαγµένος µαθητής δεν είναι υποχρεωµένος να παρακολουθεί την 
καθηµερινή προπόνηση αλλά πρέπει να περάσει επιτυχώς τις προβλεπόµενες 
δοκιµασίες µετά από τη λήξη της απαλλαγής του. 

 
1.4 Απόφαση Γ4/865/3-7-1997 της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
Με την απόφαση Γ4/865/3-7-1997 της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., τροποποιήθηκαν ορισµένες διατάξεις που αφορούσαν στη λειτουργία 
των Τµηµάτων Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης και συγκεκριµένα στις προϋποθέσεις 
ίδρυσης και λειτουργίας των Τ.Α.∆., καθώς και των αθληµάτων που θα 
καλλιεργούνται σε αυτά, στα κριτήρια επιλογής και παραµονής των µαθητών στα 
Τµήµατα αυτά, όπως επίσης και στα κριτήρια για την επιλογή των διδασκόντων 
καθηγητών Φυσικής Αγωγής, ως εξής:  

 
Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Τ.Α.∆. Γυµνασίου 
 
Στην παράγραφο αυτή προστέθηκαν τα παρακάτω σηµεία: 
Μετά τα τρία (3) πρώτα χρόνια λειτουργίας κάθε Τ.Α.∆., θα πρέπει να λειτουργούν 
Τµήµατα και να καλλιεργούνται αθλήµατα σε δύο (2) τουλάχιστον τάξεις. Σε 
περίπτωση που για δύο συνεχή χρόνια λειτουργήσει Τµήµα ή καλλιεργηθεί άθληµα 
σε µία (1) µόνο τάξη η λειτουργία όλου του Τ.Α.∆. ή του συγκεκριµένου αθλήµατος 
αναστέλλεται. Εφόσον ανασταλεί η λειτουργία Τ.Α.∆. ή η καλλιέργεια αθλήµατος 
για δύο (2) συνεχή χρόνια το Τ.Α.∆. αυτό ή το άθληµα, αντίστοιχα, καταργείται. 
 
Η λειτουργία Τ.Α.∆. αναστέλλεται οµοίως σε κάθε περίπτωση που παύσουν να 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της ίδρυσης και λειτουργίας Τ.Α.∆. ή παραβιάζονται οι 
όροι των παραπάνω παραγράφων. 
 
Επιλογή και παραµονή µαθητών στα Αθλητικά Τµήµατα 
Η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε στα εξής σηµεία: 

1. Για τη διενέργεια των δοκιµασιών των υποψηφίων συγκροτείται σε κάθε νοµό 
επιτροπή µε απόφαση του προϊσταµένου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
αποτελούµενη από τον προϊστάµενο του Γραφείου Φυσική Αγωγής, τον 
υπεύθυνο του Συστήµατος Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισµού της 
Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού του νοµού και τρεις καθηγητές Φυσικής 
Αγωγής για κάθε άθληµα από αυτούς που διδάσκουν στο Αθλητικό Τµήµα ή 
από καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στην Πρωτοβάθµια ή 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση του Νοµού και έχουν ειδικότητα ή εξειδίκευση 
στο συγκεκριµένο άθληµα ή παραπλήσιο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει στο 
νοµό µε τη συγκεκριµένη ειδικότητα ή ειδίκευση. 
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2. Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής τα αποτελέσµατα των δοκιµασιών 
αξιολογούνται από τις κατά τόπους επιτροπές και συντάσσονται καταστάσεις 
µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης και τις επιδόσεις κατ’ άθληµα το 
αργότερο µέχρι την 30 Μαΐου. Οι µαθητές που θα φοιτήσουν στα Τ.Α.∆. 
επιλέγονται από τις κατά τόπους επιτροπές και στη συνέχεια τα ονόµατά τους 
διαβιβάζονται στην Κ.Ε.Α.Τ. 

3. Οι κατά τόπους επιτροπές κοινοποιούν τα ονόµατα των επιτυχόντων µαθητών 
στα σχολεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης που ανήκουν για να σταλούν από 
τους ∆ιευθυντές των σχολείων οι σχετικές καρτέλες κατευθείαν στο Γυµνάσιο 
που λειτουργεί το Τ.Α.∆. 

4. Ουδεµία συµπλήρωση του αριθµού των φοιτούντων µαθητών σε κάθε τάξη 
των Τ.Α.∆. επιτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο πέραν από τις προβλεπόµενες 
διαδικασίες επιλογής (ΤΕΣΤ). 

5. Απαραίτητη προϋπόθεση παραµονής του µαθητή στο Αθλητικό Τµήµα και 
στην επόµενη τάξη είναι η υπέρβαση από το µαθητή του ελάχιστου ορίου 
κατά τις δοκιµασίες που προβλέπονται κατά τη διάρκεια και τη λήξη του 
διδακτικού έτους. Επιπλέον προϋπόθεση για να παραµείνει µαθητής σε 
Τ.Α.∆. στην Β’ τάξη Γυµνασίου είναι να έχει αθλητικό δελτίο σε 
αναγνωρισµένο αθλητικό σύλλογο και για το άθληµα που παρακολουθεί στο 
Τ.Α.∆. και για να παραµείνει στη Γ’ τάξη Γυµνασίου η προσκόµιση 
βεβαίωσης από τον αθλητικό σύλλογο στον οποίο έχει αθλητικό δελτίο, 
θεωρηµένη από την Τοπική Επιτροπή της αντίστοιχης Αθλητικής 
Οµοσπονδίας ή την Αθλητική Οµοσπονδία (αν δεν υπάρχει Τοπική 
Επιτροπή), ότι µετείχε µε την οµάδα του συλλόγου σε αγώνες. Η παραµονή ή 
όχι του µαθητή είναι ανεξάρτητη από τη βαθµολογία στο µάθηµα της 
Φυσικής Αγωγής. 

Επιλογή διδασκόντων καθηγητών Φυσικής Αγωγής 
1. Για τον ορισµό των καθηγητών και πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που θα 

διδάξουν στα Τ.Α.∆. γίνεται συνεκτίµηση προσόντων και επιλέγονται αυτοί 
που συγκεντρώνουν τα περισσότερα µόρια. Τα προσόντα που πρέπει να έχουν 
οι ανωτέρω είναι:  
α. Το πτυχίο Φυσικής Αγωγής µε ειδικότητα στο αντίστοιχο άθληµα. 
β. Προπονητική εµπειρία στο αντίστοιχο άθληµα. 
γ. Προπονητική εµπειρία στην αντίστοιχη ηλικία. 
δ. Αθλητική εµπειρία. 
ε. Μεταπτυχιακές σπουδές. 

2. Ο υπολογισµός των µορίων γίνεται ως εξής: 
α. Για κάθε πλήρες έτος από την ηµεροµηνία απόκτησης πτυχίου µέχρι και 
την 1η Σεπτεµβρίου του έτους που ζητούν να διδάξουν στα Τ.Α.∆., 
υπολογίζεται µισό (0,5) µόριο και µέχρι έξι (6) µόρια το πολύ. Ακόµη, από 
τα µόρια αυτά θα υπολογιστούν µόνο τόσα, όσο το διπλάσιο του 
αθροίσµατος των µορίων των περιπτώσεων 4γ, 4δ και 4ε. Για τους 
πτυχιούχους πανεπιστηµίων του εξωτερικού, ως ηµεροµηνία λήψεως 
πτυχίου υπολογίζεται η ηµεροµηνία εκδόσεως της ισοτιµίας από το 
∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 

β. Ειδικότητα κύρια ή πρώτη στο συγκεκριµένο άθληµα από Τ.Ε.Φ.Α.Α. των 
ελληνικών πανεπιστηµίου ή του εξωτερικού, τρία (3) µόρια. 

γ. Προπονητική εµπειρία. Για τη συνολική προπονητική εµπειρία µετά από τη 
λήψη του πτυχίου ή της ισοτιµίας των πτυχιούχων εξωτερικού: 
- ενός έως τριών (1-3) ετών, ένα (1) µόριο 



∆ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), 39-81 

 

 49 

- τεσσάρων έως έξι (4-6) ετών, δύο (2) µόρια 
- περισσοτέρων των έξι (6 +) ετών, τέσσερα (4) µόρια. 

δ. Επιπλέον των παραπάνω µορίων (παράγραφος 2γ), προστίθενται δύο (2) 
µόρια σε όσους διατελούν ή διετέλεσαν προπονητές εθνικών οµάδων ή ένα 
(1) µόριο σε όσους διατελούν προπονητές κλιµακίων προεθνικών οµάδων. 

ε.  Με ένα (1) µόριο πριµοδοτούνται οι εν ενεργεία προπονητές συλλόγων της 
πόλης που εδρεύει το Τ.Α.∆., αθλήµατος και ηλικιών αντίστοιχων µε τις 
ηλικίες και το άθληµα των Τ.Α.∆. Τα ανάλογα ισχύουν και για τους 
προπονητές της Β’ φάσης του Εθνικού Συστήµατος Υποστήριξης της Γ.Γ.Α. 
(προσκοµίζοντας ανάλογες βεβαιώσεις). Οι βεβαιώσεις που θα 
προσκοµίσουν οι καθηγητές και οι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής όσον αφορά 
στις παραγράφους 2γ, 2δ και 2ε θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τα 
σωµατεία στα οποία εργάστηκαν, επικυρωµένες και βεβαιωµένες από τις 
Τοπικές Ενώσεις του αθλήµατος ή και από τις Αθλητικές Οµοσπονδίες. 

στ. Αθλητική εµπειρία 
- Αθλητές που έχουν κατακτήσει πρώτη (1η) έως όγδοη (8η) Ολυµπιακή 
νίκη, πρώτη (1η) έως έκτη (6η) Παγκόσµια νίκη ή πρώτη (1η) έως Τρίτη 
(3η) Πανευρωπαϊκή νίκη, τρία (3) µόρια ανεξάρτητα αν έχουν κατακτήσει 
µία ή περισσότερες νίκες. 

- Αθλητές που έχουν συµµετάσχει σε αγώνες µε εθνική οµάδα ανδρών-
γυναικών ή εφήβων-νεανίδων, ένα (1) µόριο ανεξάρτητα από τον αριθµό 
των συµµετοχών.  

Οι παραπάνω νίκες και συµµετοχές αφορούν µόνο στα αθλήµατα για τα 
οποία υποβάλλουν αίτηση. 

ζ.  Μεταπτυχιακές σπουδές 
- Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος, δύο (2) µόρια. 
- Για τους κατόχους µάστερ, ένα (1) µόριο. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το διδακτορικό ή το µάστερ να έχουν 
απόλυτη σχέση µε το αντικείµενο που θα διδάξει στα Τ.Α.∆. 

η.  Προϋπηρεσία στα Τ.Α.∆. 
Μισό (0,5) µόριο από ένα έως τρία (1-3) χρόνια και ένα (1) µόριο από 
τέσσερα (4) χρόνια και πάνω. 

θ. Καθηγητές ή πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που προτείνονται για τις 
προβλεπόµενες θέσεις, για να διδάξουν στα Τ.Α.∆. από τον προϊστάµενο 
του Γραφείου Φυσικής Αγωγής του νοµού όπου εδρεύει το Τ.Α.∆., έχουν 
επιπλέον δύο (2) µόρια. Οµοίως ένα (1) µόριο έχουν επιπλέον αυτοί που 
προτείνονται για τις προβλεπόµενες θέσεις στα Τ.Α.∆. από την αντίστοιχη 
Αθλητική Οµοσπονδία. 

Η πρόταση του προϊσταµένου θα είναι αιτιολογηµένη και θα γίνεται σε 
συνεργασία µε τον προϊστάµενο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης καθώς και µε 
το Σχολικό Σύµβουλο Φυσικής Αγωγής όπου εδρεύει το Τ.Α.∆. 

3. Ο υπολογισµός των µορίων όλων όσων υποβάλουν αίτηση, εκτός των µορίων 
της περίπτωσης θ της προηγούµενης παραγράφου, θα γίνεται από τριµελή 
επιτροπή σε κάθε νοµό την οποία αποτελούν ο προϊστάµενος του Γραφείου 
Φυσικής Αγωγής και δύο καθηγητές Φυσικής Αγωγής οι οποίοι ορίζονται από 
τον προϊστάµενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής. Το σύνολο των µορίων του 
κάθε καθηγητή ή πτυχιούχου θα αναγράφεται κατά φθίνουσα σειρά σε 
ξεχωριστή κατάσταση για κάθε άθληµα και για κάθε Τ.Α.∆., εφόσον στο 
Νοµό λειτουργούν περισσότερα του ενός. Οι καταστάσεις αυτές θα 
αποστέλλονται στη ∆ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. µαζί µε τις 
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αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί. Την τριµελή επιτροπή 
στο έργο της θα βοηθήσουν τόσοι γραµµατείς όσα τα Γυµνάσια στα οποία 
λειτουργούν Τ.Α.∆. 

4.  Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής των µαθητών ανά τάξη 
καταρτίζεται πίνακας θέσεων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατά άθληµα 
σύµφωνα µε τις παρακάτω προβλεπόµενες αναλογίες µαθητών ανά πτυχιούχο 
Φυσικής Αγωγής: 
α. Για τα οµαδικά αθλήµατα, ένας (1) πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής ανά δέκα 

(10) µαθητές. 
β. Για τα ατοµικά αθλήµατα, ένας (1) πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής ανά έξι (6) 
µαθητές. 

5. Η Κ.Ε.Α.Τ. δύναται να πριµοδοτεί µε τρία (3) µόρια τους υποψήφιους 
καθηγητές ή πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής µετά από συνεκτίµηση των 
προσόντων τους. 

 
1.5 Απόφαση Γ4/572/28-5-1998 της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
 
Με την απόφαση Γ4/572/28-5-1998 της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., τροποποιήθηκαν ορισµένες διατάξεις που αφορούσαν στη λειτουργία 
των Τµηµάτων Αθλητικής διευκόλυνσης και συγκεκριµένα στις προϋποθέσεις 
ίδρυσης και λειτουργίας των Τ.Α.∆. καθώς και των αθληµάτων που θα 
καλλιεργούνται σε αυτά, στα κριτήρια επιλογής και παραµονής των µαθητών στα 
Τµήµατα αυτά καθώς και στα κριτήρια για την επιλογή των διδασκόντων 
καθηγητών Φυσικής Αγωγής, ως εξής:  

 
Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Τ.Α.∆. Γυµνασίου 
Στην παράγραφο αυτή προστέθηκε το σηµείο ότι είναι δυνατή η µείωση του αριθµού 
των µαθητών - τριών σε ποσοστό 25% στην Β΄ τάξη και 50% στην Γ΄ τάξη σε σχέση 
µε τον αριθµό των µαθητών - τριών της Α΄ τάξης µε την προϋπόθεση ότι παραµένουν 
τα ίδια άτοµα. 
 
Επιλογή αθληµάτων 
 
Ο αριθµός των αθληµάτων που είναι δυνατόν να υπάρχουν σε κάθε Τ.Α.∆. ορίζεται 
µέχρι τέσσερα (4) αθλήµατα σύµφωνα µε τις παρακάτω αναλογίες: 

α. Τρία (3) ατοµικά και ένα (1) οµαδικό 
β. ∆ύο (2) ατοµικά και δύο (2) οµαδικά  
γ. Τρία (3) οµαδικά 
δ. Τέσσερα (4) ατοµικά 
∆εν είναι δυνατή η λειτουργία περισσότερων του ενός Τµήµατος ανά τάξη σε 

κάθε Τ.Α.∆. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις Τ.Α.∆. που εδρεύουν σε πόλεις µε πολύ 
µεγάλο πληθυσµό δύναται να λειτουργούν περισσότερα του ενός Τµήµατα ύστερα 
από ειδική έγκριση της Κ.Ε.Α.Τ. Η παράγραφος αυτή έχει ισχύ και για τα Τ.Α.∆. 
που ήδη λειτουργούν. 

 
Επιλογή και παραµονή µαθητών στα Αθλητικά Τµήµατα 
 
Η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε στο εξής σηµείο: 
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Απαραίτητη προϋπόθεση παραµονής του µαθητή στο Αθλητικό Τµήµα και στην 
επόµενη τάξη είναι η υπέρβαση από το µαθητή του ελαχίστου ορίου κατά τις 
δοκιµασίες που προβλέπονται κατά τη διάρκεια και τη λήξη του διδακτικού έτους. 
Επιπλέον προϋπόθεση για να παραµείνει µαθητής σε Τ.Α.∆. στην Α’ τάξη Γυµνασίου 
είναι η ύπαρξη αθλητικού δελτίου σε αναγνωρισµένο αθλητικό σύλλογο και για το 
άθληµα που επιλέγεται το οποίο και θα καταγράφεται στα δελτία παρακολούθησης 
που θα αποστέλλονται από 1 έως 28 Φεβρουαρίου. Προϋπόθεση παραµονής µαθητή 
στη Β’ και Γ’ τάξη Γυµνασίου είναι η προσκόµιση βεβαίωσης από τον αθλητικό 
σύλλογο στον οποίο έχει αθλητικό δελτίο, θεωρηµένη από την Τοπική Επιτροπή της 
αντίστοιχης Αθλητικής Οµοσπονδίας ή την Αθλητική Οµοσπονδία (αν δεν υπάρχει 
Τοπική Επιτροπή), ότι µετείχε µε την οµάδα συλλόγου σε αγώνες. Η παραµονή ή όχι 
του µαθητή είναι ανεξάρτητη από τη βαθµολογία στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής. 
 
Επιλογή διδασκόντων καθηγητών Φυσικής Αγωγής 
Στην παράγραφο αυτή προστέθηκαν ή τροποποιήθηκαν τα παρακάτω σηµεία: 

1. Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής που θα διδάξουν στα Αθλητικά Τµήµατα 
ορίζονται από τριµελείς Νοµαρχιακές επιτροπές µετά από αίτηση των 
ενδιαφεροµένων (µαζί µε πλήρες βιογραφικό σηµείωµα και τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά) η οποία πρέπει να κατατεθεί στο οικείο Γραφείο Φυσικής 
Αγωγής από 15 Απριλίου έως 15 Μαΐου κάθε έτους. Οι τριµελείς 
Νοµαρχιακές επιτροπές απαρτίζονται από: 
α. Το ∆ιευθυντή της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο. 
β. Τον Προϊστάµενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, ως εισηγητή. 
γ. Το ∆ιευθυντή του οικείου Γυµνασίου - Λυκείου, ως µέλος. 

2.   Ο υπολογισµός των µορίων γίνεται ως εξής: 
α. Προπονητική εµπειρία. Για τη συνολική προπονητική εµπειρία µετά από τη 
λήψη του πτυχίου ή της ισοτιµίας των πτυχιούχων εξωτερικού: 
- Ενός έως τριών (1-3) ετών, ένα (1) µόριο 
- Τεσσάρων έως έξι (4-6) ετών, δύο (2) µόρια 
- Έξι έως δέκα (6-10) ετών, τέσσερα (4) µόρια 
- περισσοτέρων των δέκα (10 +) ετών, έξι (6) µόρια. 

β.  Μεταπτυχιακές σπουδές 
- Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος, δύο (2) µόρια. 
- Για τους κατόχους µάστερ, ένα (1) µόριο. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το διδακτορικό ή το µάστερ να έχει 
αναγνωρισθεί από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (εφόσον προέρχεται από πανεπιστήµιο 
του εξωτερικού). 

γ.  Προϋπηρεσία στα Τ.Α.∆. 
Ένα (1) µόριο από ένα έως τρία (1-3) χρόνια και δύο (2) µόρια από τέσσερα 
(4) χρόνια και πάνω. 

δ.  Εντοπιότητα. 
Ένα (1) µόριο για όσους είναι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου στον οποίο 
εδρεύει το Τ.Α.∆. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εντοπιότητα σε επίπεδο 
∆ήµου αυτή µεταφέρεται σε επίπεδο νοµού. Η εντοπιότητα θα πρέπει να 
βεβαιώνεται από σχετικό πιστοποιητικό.  

Η παράγραφος αυτή δεν έχει ισχύ για τα Τ.Α.∆. που εδρεύουν στις 
εκπαιδευτικές περιφέρειες Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. 

3. Ο υπολογισµός των µορίων όλων όσων υποβάλουν αίτηση, θα γίνεται από 
τριµελή Νοµαρχιακή Επιτροπή. Το σύνολο των µορίων του κάθε καθηγητή ή 
πτυχιούχου θα αναγράφεται κατά φθίνουσα σειρά σε ξεχωριστή κατάσταση 
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για κάθε άθληµα και για κάθε Τ.Α.∆., εφόσον στο νοµό λειτουργούν 
περισσότερα του ενός. Την τριµελή επιτροπή στο έργο της θα βοηθήσουν 
τόσοι γραµµατείς όσα τα Γυµνάσια στα οποία λειτουργούν Τ.Α.∆. 

 
Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής των Κ.Φ.Α. που θα διδάξουν στα Τ.Α.∆., 
ο προϊστάµενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής έχει την υποχρέωση να αναρτήσει 
αναλυτικό πίνακα µε όλα τα µόρια των υποψηφίων καθώς και τους επιλεγέντες 
Κ.Φ.Α. Η διαδικασία επιλογής και η ανακοίνωση των επιλεγέντων πρέπει να 
ολοκληρώνεται µέχρι την 20η Ιουνίου κάθε έτους. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα να 
υποβάλουν ένσταση εντός επτά (7) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της 
ανακοίνωσης των ονοµάτων. 
 
Ο πίνακας µε τα αναλυτικά µόρια όλων των υποψηφίων καθώς και οι ενστάσεις 
που µπορεί να υπάρξουν µαζί µε τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που 
έχουν υποβληθεί πρέπει να αποσταλούν από τον προϊστάµενο του Γραφείου 
Φυσικής Αγωγής στη ∆ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. µέχρι τη 10η 
Ιουλίου κάθε έτους.  
 
Σε περίπτωση ύπαρξης ενστάσεων η Κ.Ε.Α.Τ. λειτουργεί ως δευτεροβάθµιο 
όργανο. 

 
Γενικές διατάξεις 
Η Κ.Ε.Α.Τ. καταρτίζει πίνακα θέσεων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατά άθληµα και 
Τ.Α.∆. στον οποίο συµπεριλαµβάνονται και τα αθλήµατα που θα λειτουργήσουν σε 
κάθε Τ.Α.∆. σύµφωνα µε τις παρακάτω προβλεπόµενες αναλογίες µαθητών ανά 
πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής: 

α. Για τα οµαδικά αθλήµατα, ένας (1) πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής ανά 
δεκαπέντε (15) µαθητές. 

β. Για τα ατοµικά αθλήµατα, ένας (1) πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής ανά δέκα 
(10) µαθητές. 

Ο πίνακας αυτός αποστέλλεται στον προϊστάµενο του Γραφείου Φυσικής 
Αγωγής το αργότερο µέχρι τη 15η Απριλίου κάθε έτους. 
∆εν είναι δυνατή η υπέρβαση του αριθµού των θέσεων πτυχιούχων Φυσικής 
Αγωγής που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα καθώς και η επιλογή 
µαθητών σε άθληµα που δεν συµπεριλαµβάνεται σε αυτόν. 

Όλα τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από τους ενδιαφεροµένους πρέπει να 
υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή γνήσια φωτοαντίγραφα επικυρωµένα από 
δηµόσια αρχή. 

 
1.6 Απόφαση Γ4/891/28-9-2000 της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
Με την απόφαση Γ4/891/28-9-2000 της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., τροποποιήθηκαν ορισµένες διατάξεις που αφορούσαν στη λειτουργία των 
Τµηµάτων Αθλητικής διευκόλυνσης και συγκεκριµένα στις προϋποθέσεις ίδρυσης και 
λειτουργίας των Τ.Α.∆. και των αθληµάτων που θα καλλιεργούνται σε αυτά και στη 
διαδικασία επιλογής και παραµονής των µαθητών στα Τµήµατα αυτά, ως εξής:  
 
Προϋποθέσεις ίδρυσης, λόγοι κατάργησης και όροι λειτουργίας Τ.Α.∆. Γυµνασίου 
Η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε στο σηµείο ότι την ευθύνη εποπτείας και 
ελέγχου των Τ.Α.∆. έχει ο προϊστάµενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, ο οποίος 
επιλαµβάνεται και οποιουδήποτε άλλου θέµατος άπτεται της λειτουργίας των Τ.Α.∆. 
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Μέχρι 30 Ιουνίου ο προϊστάµενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής υποβάλλει έκθεση 
λειτουργίας του Τ.Α.∆. 
 
∆ιαδικασία επιλογής και παραµονής των µαθητών στα Αθλητικά Τµήµατα 

1. Οι προϊστάµενοι των Γραφείων Φυσικής Αγωγής µε έγγραφό τους προς τους 
∆ιευθυντές των σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του τοµέα ευθύνης 
τους ανακοινώνουν τη δυνατότητα συµµετοχής των µαθητών στη διαδικασία 
επιλογής για τα Τ.Α.∆. µέχρι 20 Απριλίου κάθε έτους. 

2. Ο αριθµός των συµµετεχόντων µαθητών στα ΤΕΣΤ, σε κάθε άθληµα, θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον τριπλάσιος του αριθµού αυτών που πρόκειται να 
επιλεγούν. Εξαιρούνται τα αθλήµατα που η επιλογή γίνεται µόνο µε 
αγωνιστικά κριτήρια (κολύµβηση, Ρ.Α.Γ., ενόργανη γυµναστική κ.λ.π.). 

3. Για το χαρακτηρισµό της φοίτησης των µαθητών των Τ.Α.∆. ισχύουν τα 
αριθµητικά όρια που σε κάθε περίπτωση προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις για τους µαθητές των άλλων σχολείων.Γενικές διατάξεις  

Ο προγραµµατισµός και η οργάνωση των µετακινήσεων των µαθητών-τριων γίνεται 
µε ευθύνη και απόφαση του προϊσταµένου Γραφείου Φυσικής Αγωγής σε συνεργασία 
µε τον ∆ιευθυντή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι συνοδοί καθηγητές Φυσικής 
Αγωγής για τις παραπάνω µετακινήσεις ορίζονται από τον προϊστάµενο του 
Γραφείου Φυσικής Αγωγής. 
 
1.7. Αποφάσεις Γ4/773/9-8-2000 και Γ4/792/22-8-2000 της ∆ιεύθυνσης Φυσικής 
Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
Η απόφαση Γ4/773/9-8-2000 και η Γ4/792/22-8-2000 η οποία τη συµπληρώνει, 
ορίζουν τα κριτήρια, τη διαδικασία και τα όργανα για την επιλογή των διδασκόντων 
εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, ως εξής: 
 
Κριτήρια επιλογής 
Κατά την επιλογή µονίµων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών ή ωροµισθίων 
πτυχιούχων Φυσική Αγωγής, που θα διδάξουν στα Τ.Α.∆. - Ε.Τ.Α.∆. συνεκτιµώνται 
τα παρακάτω κριτήρια τα οποία µοριοδοτούνται ως ακολούθως: 

1. Ειδικότητα στο αντίστοιχο άθληµα. 
Ειδικότητα κύρια ή πρώτη στο συγκεκριµένο άθληµα από Τ.Ε.Φ.Α.Α. των 
ελληνικών πανεπιστηµίων ή πανεπιστηµίου του εξωτερικού που έχει 
αναγνωριστεί από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α., µονάδες δύο (2). Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση η ειδικότητα πρέπει να αναγράφεται στο πτυχίο.  

2. Μεταπτυχιακές σπουδές. 
α.  ∆ιδακτορικό δίπλωµα στο αντίστοιχο άθληµα, µονάδες πέντε (5). 
β.  ∆ιδακτορικό δίπλωµα στο γνωστικό αντικείµενο της Φυσικής Αγωγής, 
µονάδες τέσσερις (4). 

γ.  Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών βάσει φοιτήσεως ενός τουλάχιστον 
ακαδηµαϊκού έτους στο αντίστοιχο άθληµα, µονάδες τρεις (3). 

δ.  Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, βάσει φοιτήσεως ενός τουλάχιστον 
ακαδηµαϊκού έτους στο γνωστικό αντικείµενο της Φυσικής Αγωγής, 
µονάδες δύο (2). 

Το διδακτορικό δίπλωµα και ο µεταπτυχιακός τίτλος εφόσον προέρχεται από 
Α.Ε.Ι. του εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 
Για τους κατόχους περισσοτέρων του ενός τίτλου µοριοδοτείται µόνο ο 
ανώτερος εξ’ αυτών. 

3. Αθλητική διάκριση. 
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Αθλητές όλων των ηλικιακών κατηγοριών που έχουν κατακτήσει µε την 
εθνική οµάδα σε ατοµικό ή οµαδικό άθληµα : 
α.  1η έως 8η Ολυµπιακή νίκη, µονάδες έξι (6) 
β.  1η έως 6η Παγκόσµια νίκη, µονάδες πέντε (5) 
γ.  1η έως 3η Πανευρωπαϊκή νίκη µονάδες τέσσερις (4) 
δ.  1η έως 3η Μεσογειακή νίκη και 4η έως 6η Πανευρωπαϊκή νίκη, µονάδες δύο 

(2) 
ε.  1η Βαλκανική νίκη ή 1η Πανελλήνια νίκη, µονάδες µία (1) 
∆ικαιούνται µοριοδότησης όσοι έχουν κατακτήσει νίκη µε την εθνική οµάδα 

σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες ή Πανελλήνια νίκη µε αθλητικό σύλλογο. 
∆εν δικαιούται µοριοδότηση οποιαδήποτε νίκη της παρ.3 του παρόντος 

κεφαλαίου  που επιτεύχθηκε µε σχολική οµάδα ή φοιτητική ή µε εθνική οµάδα 
Ενόπλων ∆υνάµεων. 
Η µοριοδότηση θα ισχύει για µία µόνο από τις παραπάνω κατηγορίες. Οι 

παραπάνω νίκες και συµµετοχές αφορούν µόνο τα αθλήµατα για τα οποία 
υποβάλλουν αίτηση. 

4. Προπονητική εµπειρία. 
α. Για συνολική προπονητική εµπειρία στο αντίστοιχο άθληµα µετά την λήψη 
του πτυχίου ή της ισοτιµίας για τους πτυχιούχους του εξωτερικού, 0,3 
µονάδες για κάθε έτος προπονητικής εµπειρίας και µέχρι τρεις (3) µονάδες. 
Για χρόνο µικρότερο του 1ος έτους γίνεται µηνιαία κλασµατική αναγωγή. 

β. Οµαδικά αθλήµατα 
Για όσους διατελούν ή διετέλεσαν προπονητές στο αντίστοιχο άθληµα για 
το οποίο υποβάλλουν αίτηση συνυπολογίζεται προπονητική εµπειρία, πέραν 
της ως άνω 4α περίπτωσης ως ακολούθως :  

i. Προπονητές εθνικών οµάδων ή οµοσπονδιακοί εθνικής εµβέλειας 
όλων των ηλικιών, µονάδες τρεις (3) 

ii.  Προπονητές των δύο (2) ανωτάτων κατηγοριών Α1-Α2 οργάνωσης 
εθνικών πρωταθληµάτων από την αντίστοιχη οµοσπονδία, µονάδες 
δύο (2). Στο άθληµα του ποδοσφαίρου µόνο η Α΄ Εθνική κατηγορία 
παίρνει δύο (2) µόρια.  

Η µοριοδότηση στην περίπτωση αυτή ισχύει µόνο για τη µία κατηγορία και 
εφ’ όσον έχουν ένα (1) πλήρες ηµερολογιακό έτος συνολικά. 

γ.  Ατοµικά αθλήµατα. 
Για όσους διατελούν ή διετέλεσαν προπονητές στο αντίστοιχο άθληµα, 
συνυπολογίζεται προπονητική εµπειρία πέραν της ως άνω 4α περίπτωσης ως 
ακολούθως: 

i. Προπονητές εθνικών οµάδων της ανώτατης βαθµίδας της 
προπονητικής ιεραρχίας της κάθε οµοσπονδίας για κάθε ηλικιακή 
κατηγορία, µονάδες τρεις (3). 

ii.  Οµοσπονδιακοί προπονητές ενταγµένοι στην προπονητική ιεραρχία 
της κάθε αθλητικής οµοσπονδίας, µονάδες δύο (2). 

Η µοριοδότηση στην περίπτωση αυτή ισχύει µόνο για τη µία κατηγορία 
και εφ’ όσον έχουν ένα (1) πλήρες ηµερολογιακό έτος συνολικά. 
Οι προπονητές της παραγράφου β και γ, για χρόνο προπονητικής 

εµπειρίας πέραν του ενός έτους, µοριοδοτούνται σύµφωνα µε την περίπτωση 
α της παραγράφου αυτής. 

δ.  Συνυπολογίζεται προπονητική εµπειρία πέρα της ως άνω 4α περίπτωσης 
στους εν ενεργεία προπονητές (ατοµικών και οµαδικών αθληµάτων) των 
αθλητικών σωµατείων του ∆ήµου της πόλης που εδρεύει το Τ.Α.∆., µονάδες 
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δύο (2). Επίσης στους εν ενεργεία προπονητές της Β΄ φάσης του Εθνικού 
Συστήµατος Υποστήριξης Ανάπτυξης Αθλητισµού (Ε.Σ.Υ.Α.Α.) στο ∆ήµο 
της πόλης που εδρεύει το Τ.Α.∆., µονάδα µία (1). Στους εν ενεργεία 
προπονητές των αθλητικών σωµατείων, που εδρεύουν εντός του νοµού ή 
Νοµαρχιακού διαµερίσµατος εκτός του ∆ήµου της έδρας των Τ.Α.∆., 
µονάδα µία (1). 
Εν ενεργεία προπονητής θεωρείται αυτός που έχει ήδη κατά την ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης εξάµηνη συνεχή εργασιακή σχέση προπονητή. 

ε. Η προπονητική εµπειρία που έχει αποκτηθεί πριν από τη δηµοσίευση του 
Ν. 2725/99 αποδεικνύεται: 
i. Από βεβαιώσεις που χορηγούν τα αθλητικά σωµατεία και αφορούν 

τµήµατα παίδων - κορασίδων - εφήβων - νεανίδων - ανδρών - 
γυναικών και πρέπει να συνοδεύονται: από αντίγραφο πρακτικού 
πρόσληψης θεωρηµένο και επικυρωµένο από τα οικεία Γραφεία 
Φυσικής Αγωγής και από βεβαίωση λήξης προπονητικού έργου. 

ii.  Από δελτία παροχής υπηρεσιών προπονητών που έχουν επικυρωθεί 
από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. και από το Γραφείο Φυσικής Αγωγής. 

iii.  Από αποδείξεις των σωµατείων θεωρηµένες από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. ή 
το Γραφείο Φυσικής Αγωγής και να έχουν επικυρωθεί από το γραφείο 
Φυσικής Αγωγής. 

iv. Από τα φύλλα αγώνων για τα οµαδικά αθλήµατα θεωρηµένα από το 
Γραφείο Φυσικής Αγωγής ή την αντίστοιχη Οµοσπονδία ή Ένωση.  

Για τα ατοµικά αθλήµατα ισχύουν όλα τα ανωτέρω εκτός των φύλλων 
αγώνος. 
Τα ανωτέρω ισχύουν και για την προπονητική εµπειρία που αποκτήθηκε 
από τη δηµοσίευση του Ν. 2725/99 µέχρι 30-6-2000 για τους υποψηφίους 
που δεν έχουν συµβόλαια. 

στ.  Μετά την δηµοσίευση του Νόµου 2725/99 και κατ’ εφαρµογή των 
διατάξεων του άρθρου 31 παράγραφος 6 αυτού απαιτείται για την απόδειξη 
προπονητικής εµπειρίας σύµβαση εργασίας µε τον αθλητικό φορέα στον 
οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του ο υποψήφιος, η οποία πρέπει να έχει 
κατατεθεί και θεωρηθεί από την αρµόδια ∆.Ο.Υ µε βεβαίωση έναρξης και 
λήξης έργου από τον αθλητικό φορέα. 
Όπου υπάρχουν συµβόλαια - συµβάσεις µε Οµοσπονδίες (π.χ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) 

γίνονται δεκτά. 
Οι βεβαιώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και από υπεύθυνη δήλωση µε 

την οποία ο ενδιαφερόµενος δηλώνει ότι όσα αφορούν την προπονητική του 
εµπειρία είναι αληθή. 
Η προπονητική εµπειρία σε ακαδηµίες όπως επίσης και αυτή των βοηθών 

προπονητών και γυµναστών δεν λαµβάνεται υπόψη εκτός των βοηθών 
προπονητών εθνικών οµάδων όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο Α΄ παρ. 4βiii 
της απόφασης αυτής. 

5. Προϋπηρεσία στα Τ.Α.∆. - Ε.Τ.Α.∆.  
Για κάθε εξάµηνο προϋπηρεσίας στα Τ.Α.∆. - Ε.Τ.Α.∆. µέχρι και τη 30η 
Ιουνίου του έτους υποβολής της αίτησης συνυπολογίζεται µία (1) µονάδα και 
µέχρι πέντε (5) µονάδες το ανώτερο. 
Προϋπηρεσία στα Τ.Α.∆. - Ε.Τ.Α.∆. η οποία ταυτίζεται µε την προϋπηρεσία 

στην εκπαίδευση της επόµενης παραγράφου συνυπολογίζεται µόνο αυτή που 
έχει προσφερθεί στα Τ.Α.∆.  
Για χρόνο µικρότερο του έτους γίνεται κλασµατική αναγωγή. 
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6. Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. 
Προσµετράτε προϋπηρεσία σε δηµόσια σχολεία Πρωτοβάθµιας ή 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας ως ακολούθως: 
α. Μισή (0,5) µονάδα για προϋπηρεσία ενός (1) τουλάχιστον εξαµήνου. 
β. Μία (1) µονάδα για προϋπηρεσία δύο (2) τουλάχιστον εξαµήνων. 
γ. Μία και µισή (1,5) µονάδες για προϋπηρεσία τριών (3) τουλάχιστον 
εξαµήνων. 

δ. ∆ύο (2) µονάδες για προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον εξαµήνων. 
ε. ∆ύο και µισή (2,5) µονάδες για προϋπηρεσία τριών (3) τουλάχιστον ετών. 
στ. Τρεις (3) µονάδες για προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών. 
ζ. Τρεις και µισή (3,5) µονάδες για προϋπηρεσία πέντε (5) τουλάχιστον ετών. 
η. Τέσσερις (4) µονάδες για προϋπηρεσία έξι (6) τουλάχιστον ετών. 
θ. Τέσσερις και µισή (4,5) µονάδες για προϋπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον 
ετών. 

ι. Πέντε (5) µονάδες για προϋπηρεσία δέκα (10) ετών και άνω. 
Σε περιπτώσεις προϋπηρεσίας µε µειωµένο ωράριο γίνεται αναγωγή στο 

υποχρεωτικό εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας. 
∆εν λαµβάνεται υπόψη προϋπηρεσία στα Ι.Ε.Κ. και στο Μαζικό Αθλητισµό. 
Οι µονάδες του κριτηρίου αυτού προσµετρούνται εφ’ όσον ο υποψήφιος 

συγκεντρώνει ένα (1) τουλάχιστον έτος προπονητικής εµπειρίας τα τρία 
τελευταία έτη πριν από την ηµεροµηνία της προκήρυξης. 
Οι µονάδες µοριοδότησης των παραγράφων 5 και 6 της απόφασης αυτής δεν 

µπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά τις πέντε (5) µονάδες. 
7. Εντοπιότητα. 

∆ύο (2) µονάδες για όσους είναι µόνιµοι κάτοικοι του νοµού που εδρεύει το 
Τ.Α.∆. Η βεβαίωση µόνιµης κατοικίας χορηγείται από το ∆ήµο ή την 
Κοινότητα, η οποία αποδεικνύεται µε την υποβολή από τον ενδιαφερόµενο 
κάθε πρόσφορου αποδεικτικού µέσου µόνιµης εγκατάστασης. 
Σε περίπτωση ισοβαθµίας µορίων προηγείται αυτός που συγκεντρώνει 

περισσότερες µονάδες κατά την ακόλουθη σειρά κριτηρίων: 
1. Μεταπτυχιακός τίτλος. 
2. Ειδικότητα στο αντίστοιχο άθληµα. 
3. Προπονητική εµπειρία στο αντίστοιχο άθληµα. 
4. Αθλητική διάκριση. 
5. Προϋπηρεσία στα Τ.Α.∆.-Ε.Τ.Α.∆. 
6. Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. 
7. Εντοπιότητα. 
8. Ο βαθµός πτυχίου.Όργανα επιλογής 

Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής που θα διδάξουν στα Τ.Α∆. επιλέγονται από 3µελείς 
επιτροπές οι οποίες συγκροτούνται µε απόφαση του προϊσταµένου ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης και αποτελούνται από : 

α. Τον προϊστάµενο της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο. 
β. Τον προϊστάµενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, ως µέλος. 
γ. Το ∆ιευθυντή του Γυµνασίου ή Λυκείου, ως µέλος. 

Χρέη εισηγητή εκτελεί ο προϊστάµενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής . 
Με την ίδια απόφαση, ορίζονται ως γραµµατείς όσοι και τα Γυµνάσια - Λύκεια 

στα οποία λειτουργούν Τ.Α.∆. - Ε.Τ.Α.∆., διοικητικοί υπάλληλοι ή εκπαιδευτικοί 
Φυσικής Αγωγής. 
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∆ιαδικασία επιλογής 
1. Οι προϊστάµενοι των Γραφείων Φυσικής Αγωγής υποβάλλουν προς την 

Κ.Ε.Α.Τ. µέχρι 10 Απριλίου κάθε έτους εισηγήσεις για τις ανάγκες των Τ.Α.∆. 
- Ε.Τ.Α.∆. για το επόµένο σχολικό έτος.  

Η Κ.Ε.Α.Τ. εντός 20 ηµερών καταρτίζει πίνακα µε τις λειτουργικές ανάγκες 
καθηγητών Φυσικής αγωγής κατά άθληµα και Τ.Α.∆. λαµβάνοντας υπόψη τα 
αθλήµατα που καλλιεργούνται και αυτά που πρόκειται να καλλιεργηθούν από 1ης 
Σεπτεµβρίου του έτους κατάρτισης των πινάκων µε την ακόλουθη αντιστοιχία: 

α. Για τα οµαδικά αθλήµατα, ένας (1) εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ανά 
δεκαπέντε (15) µαθητές. 

β.  Για τα ατοµικά αθλήµατα, ένας (1) εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ανά 
δέκα (10) µαθητές. 

2. Η Κ.Ε.Α.Τ. διαβιβάζει τους πίνακες των λειτουργικών αναγκών προς τους 
προϊστάµενους των Γραφείων Φυσικής Αγωγής οι οποίοι υποχρεούνται να 
προβούν αµέσως σε ανάρτηση αυτών στον οικείο πίνακα ανακοινώσεων. 

3. Οι υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και επιθυµούν να καταλάβουν θέσεις 
στα Τ.Α.∆. µπορούν να υποβάλλουν αίτηση µαζί µε βιογραφικό σηµείωµα και 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο οικείο Γραφείο Φυσικής Αγωγής εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την ανακοίνωση των 
πινάκων. 

4. Οι αιτήσεις των υποψηφίων διαβιβάζονται στις 3µελείς επιτροπές οι οποίες 
συνέρχονται αµέσως µετά τη λήψη των αιτήσεων των υποψηφίων και 
συντάσσουν εντός επτά (7) ηµερών το αργότερο αναλυτικούς αξιολογικούς 
πίνακες υποψηφίων κατά άθληµα και Τ.Α.∆, εάν αυτά είναι περισσότερα του 
ενός στο νοµό, κατά φθίνουσα σειρά µορίων.  

Οι ανωτέρω πίνακες υποβάλλονται στην Κ.Ε.Α.Τ. και ταυτόχρονα 
ανακοινώνονται στους ενδιαφερόµενους µε τη φροντίδα του προϊσταµένου του 
Γραφείου Φυσικής Αγωγής δι’ αναρτήσεως στον οικείο πίνακα ανακοινώσεων. 

5. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν ένσταση κατά του αξιολογικού 
πίνακα ενώπιον της Κ.Ε.Α.Τ. δια του προϊσταµένου του Γραφείου Φυσικής 
Αγωγής, εντός αποκλειστικής προθεσµίας επτά (7) εργάσιµων ηµερών από 
την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης των πινάκων, είτε για τη σειρά εγγραφής 
τους στον πίνακα, είτε για την παράλειψη εγγραφής σ’ αυτόν.  

6. Η Κ.Ε.Α.Τ. εκδικάζει τις ενστάσεις εντός επτά (7) ηµερών και οριστικοποιεί 
τους πίνακες των 3µελών επιτροπών. 

7. Οι πίνακες αυτοί επικυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, αποστέλλονται στους προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και ισχύουν για ένα σχολικό έτος.  

8. Οι προϊστάµενοι των ∆ιευθύνσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
προσλαµβάνουν κατά την αξιολογική σειρά του πίνακα τους αναπληρωτές ή 
εισηγούνται στα οικεία Π.Υ.Σ.∆.Ε. την απόσπαση µονίµων εκπαιδευτικών 
που περιλαµβάνονται στον πίνακα εντός του Νοµού σε σχολείο που 
λειτουργεί Τ.Α.∆. - Ε.Τ.Α.∆. 

9. Η διαδικασία πρόσληψης στα Τ.Α.∆. ολοκληρώνεται µέχρι 30 Αυγούστου 
κάθε έτους. 

 
Γενικές διατάξεις 

1. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στα Τ.Α.∆. - Ε.Τ.Α.∆. έχουν: α) οι µόνιµοι 
εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι 
υπηρετούν οργανικά ή µε απόσπαση στο σχολείο που λειτουργεί το Τ.Α.∆. ή 
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σε σχολείο του νοµού και θα αποσπασθούν στο σχολείο που λειτουργεί το 
Τ.Α.∆. και β) οι αδιόριστοι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής εφόσον είναι 
εγγεγραµµένοι στους οικείους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών - 
ωροµισθίων που συντάσσονται κάθε χρόνο σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις. 

2. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα να δηλώσουν µέχρι πέντε (5) νοµούς µε σειρά 
προτίµησης. 

3. Όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να υποβάλλονται σε 
πρωτότυπα ή      γνήσια φωτοαντίγραφα επικυρωµένα από δηµόσια αρχή. 

4. Όσοι εκ των υποψηφίων προσληφθούν για να διδάξουν στο Τ.Α.∆. - Ε.Τ.Α.∆. 
χάνουν το δικαίωµα πρόσληψης από τους πίνακες αναπληρωτών. 

 
1.8 Απόφαση Γ4/27048/13-3-2002 της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
Με την απόφαση Γ4/27048/13-3-2002 γνωστοποιείται ότι για το σχολικό έτος 
2002-03 θα εφαρµοστεί η Γ4/891/28-9-2000 µε ορισµένες τροποποιήσεις ως εξής: 

 
Ωράριο διδασκαλίας αθληµάτων στα Τ.Α.∆. Γυµνασίου 

1. Το πρόγραµµα προπόνησης στα επιλεγµένα αθλήµατα των Τ.Α.∆. Γυµνασίου 
θα γίνεται τρεις φορές την εβδοµάδα µε προτεινόµενες ηµέρες ∆ΕΥΤΕΡΑ-
ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, θα αρχίζει στις 7.30 και θα τελειώνει µε το τέλος 
της 2ης διδακτικής ώρας. Το υπόλοιπο πρόγραµµα των Τ.Α.∆. θα αρχίζει τις 
ηµέρες που υπάρχει προπόνηση από την 3η διδακτική ώρα τις δε άλλες ηµέρες 
από την 1η και θα παρατείνεται ορισµένες ηµέρες και µετά την 6η διδακτική 
ώρα. 

2. Στα Τ.Α.∆. το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής έχει αντικατασταθεί µε την 
προβλεπόµενη στην προηγούµενη παράγραφο αθλητική προπόνηση για τα 
αθλήµατα που καλλιεργούνται σε αυτά , για δε τα υπόλοιπα µαθήµατα θα 
εφαρµόζεται το αντίστοιχο αναλυτικό πρόγραµµα για κάθε τάξη του 
Γυµνασίου. 

Προϋποθέσεις ίδρυσης, λόγοι κατάργησης και όροι λειτουργίας Τ.Α.∆. Γυµνασίου 
1. Η ίδρυση Τµήµατος Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης γίνεται µε απόφαση του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων, µετά από εισήγηση της 
Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ.) µέχρι την15η Απριλίου 
κάθε έτους. Στην ίδια απόφαση περιλαµβάνονται και τα αθλήµατα που θα 
καλλιεργηθούν σ’ αυτό. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & 
Θρησκευµάτων µετά από γνώµη της Κ.Ε.Α.Τ. µπορεί να προστεθούν νέα 
αθλήµατα σε ήδη λειτουργούντα Τ.Α.∆. 

2. Για την έκδοση των ανώτερων αποφάσεων, υποβάλλονται στην Κ.Ε.Α.Τ. από 
τους προϊσταµένους Γραφείων Φυσικής Αγωγής από 10-20 Φεβρουαρίου 
αιτιολογηµένες προτάσεις σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην παρ. 8 του 
κεφαλαίου αυτού σε συνεργασία µε τους προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης λαµβάνοντας υπόψη και τις αιτιολογηµένες 
προτάσεις των Αθλητικών Οµοσπονδιών οι οποίες υποβάλλονται από 10-20 
Ιανουαρίου στα Γραφεία Φυσικής Αγωγής.  

3. Η ίδρυση κάθε νέου Τ.Α.∆. γίνεται στην πρώτη (Α΄) τάξη του Γυµνασίου, µε 
επέκταση του θεσµού κατά µια τάξη κάθε νέο σχολικό έτος, µέχρι να 
λειτουργήσουν Τµήµατα σε όλες τις τάξεις του Γυµνασίου. 

4. Σε κάθε τάξη Τ.Α.∆. καλλιεργούνται δύο (2) τουλάχιστον αθλήµατα. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις αποµακρυσµένων περιοχών, δύναται να 
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καλλιεργείται και ένα (1) άθληµα, ύστερα από έγκριση της Κ.Ε.Α.Τ., µε 
αριθµό µαθητών όχι µικρότερο των δεκαπέντε (15). Ο ελάχιστος αριθµός των 
µαθητών - αθλητών σε κάθε τάξη για κάθε οµαδικό άθληµα δεν πρέπει να 
είναι µικρότερος των δέκα (10) ανεξαρτήτως φύλου. Σε κάθε ατοµικό άθληµα 
ο ελάχιστος αριθµός µαθητών δεν πρέπει να είναι µικρότερος των έξι (6) 
ανεξαρτήτως φύλου. Σε καµία περίπτωση ο αριθµός των µαθητών στην Α’ 
τάξη στα οµαδικά αθλήµατα, δεν θα υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) και δεν 
θα είναι µικρότερος των οκτώ (8) και στα ατοµικά αθλήµατα, δεν θα 
υπερβαίνει τους δέκα (10) και δεν θα είναι µικρότερος των έξι (6). Είναι 
δυνατή η µείωση του αριθµού των µαθητών - τριών σε ποσοστό 25% στην Β΄ 
τάξη και 50% στην Γ΄ τάξη σε σχέση µε τον αριθµό των µαθητών - τριών της 
Α΄ τάξης µε την προϋπόθεση ότι παραµένουν τα ίδια άτοµα. Επιπλέον δεν θα 
λειτουργεί τάξη µε µικρότερο αριθµό των δεκαοκτώ (18) µαθητών και 
µεγαλύτερο των τριάντα (30). 

5. Μετά τα τρία (3) πρώτα χρόνια λειτουργίας κάθε Τ.Α.∆. πρέπει να 
λειτουργούν Τµήµατα και να καλλιεργούνται αθλήµατα σε δύο (2) 
τουλάχιστον τάξεις. Σε περίπτωση που για δύο συνεχή χρόνια λειτουργήσει 
Τµήµα ή καλλιεργηθεί άθληµα σε µία (1) µόνο τάξη η λειτουργία όλου του 
Τ.Α.∆. ή του συγκεκριµένου αθλήµατος αναστέλλεται. Εφόσον ανασταλεί η 
λειτουργία Τ.Α.∆. ή η καλλιέργεια αθλήµατος για δύο (2) συνεχή χρόνια το 
Τ.Α.∆. αυτό ή το άθληµα, αντίστοιχα, καταργείται. 
Η λειτουργία Τ.Α.∆. αναστέλλεται σε κάθε περίπτωση που παύσουν να 

πληρούνται οι  προϋποθέσεις της παραγράφου 6 ή παραβιάζονται οι όροι των 
παραγράφων 3, 7 και 8. 

6. Σε κάθε Τ.Α.∆. µπορούν να καλλιεργούνται και µέχρι τέσσερα (4) αθλήµατα 
ως ακολούθως: 
α. Τρία (3) ατοµικά και ένα (1) οµαδικό. 
β. ∆ύο (2) ατοµικά και δύο (2) οµαδικά.  
γ. Τρία (3) οµαδικά. 
δ. Τέσσερα (4) ατοµικά. 

7. Για την ίδρυση Τµήµατος Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης καθώς και για τη 
συνέχιση της λειτουργίας του πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
α. Γειτνίαση του σχολείου µε αθλητικούς χώρους ή ύπαρξη αιθουσών δίπλα 
σε αθλητικούς χώρους. 

β.  Συνεχής πρωινή λειτουργία του σχολείου που θα τα στεγάσει. 
γ. Ύπαρξη αναγκαίας αθλητικής υλικοτεχνικής υποδοµής ανάλογη µε τα 
αθλήµατα που καλλιεργούνται στα Τµήµατα αυτά. 

δ. Ύπαρξη αθλητικών σωµατείων στην έδρα του Τ.Α.∆. που καλλιεργούν ίδια 
µε τα Τ.Α.∆. αθλήµατα και που έχουν αξιόλογη αθλητική δραστηριότητα 
(αριθµός ενεργών σωµατείων, αριθµός αθλητών, αθλητικές διακρίσεις, 
τµήµατα υποδοµής). 

ε. Ύπαρξη επαρκούς προπονητικού δυναµικού που ικανοποιεί τα κριτήρια 
επιλογής για διδασκαλία στα Τ.Α.∆. 
Για τις προϋποθέσεις α΄,β΄,γ΄,δ΄ και ε΄ απαιτείται βεβαίωση του οικείου 

Γραφείου Φυσικής Αγωγής, ενώ για τις προϋποθέσεις δ΄ και ε΄ βεβαίωση της 
αρµόδιας Αθλητικής Οµοσπονδίας. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις προσκοµίζονται 
µαζί µε τις προτάσεις στις αντίστοιχες προθεσµίες όπως ορίζονται στην παρ. 
2. Ειδικά για τη συνέχιση λειτουργίας των Τ.Α.∆. απαιτείται η αποστολή στη 
∆ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. από τα οικεία Γραφεία 
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Φυσικής Αγωγής σχετικών εντύπων παρακολούθησης της λειτουργίας των 
Τ.Α.∆. από 1 έως 31 Οκτωβρίου και από 1 έως 28 Φεβρουαρίου κάθε 
σχολικούς έτους. 

8. Την ευθύνη εποπτείας και ελέγχου των Τ.Α.∆. έχει ο προϊστάµενος του 
Γραφείου Φυσικής Αγωγής, ο οποίος επιλαµβάνεται και οποιουδήποτε άλλου 
θέµατος άπτεται της λειτουργίας των Τ.Α.∆. Μέχρι 30 Ιουνίου ο 
προϊστάµενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής υποβάλλει έκθεση λειτουργίας 
του Τ.Α.∆. 

 
∆ιαδικασία επιλογής και παραµονής των µαθητών στα Αθλητικά Τµήµατα 
Στα Τ.Α.∆. εγγράφονται µαθητές της Α΄ Γυµνασίου ύστερα από επιλογή η οποία 
διενεργείται από 5 µέχρι 20 Μαΐου κάθε σχολικού έτους.  
 
Οι προϊστάµενοι των Γραφείων Φυσικής Αγωγής µε έγγραφό τους προς τους 
∆ιευθυντές των σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του τοµέα ευθύνης τους 
ανακοινώνουν τη δυνατότητα συµµετοχής των µαθητών στη διαδικασία επιλογής για 
τα Τ.Α.∆. µέχρι 20 Απριλίου κάθε έτους. 
 
Οι γονείς των µαθητών που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία επιλογής 
οφείλουν να υποβάλουν αίτηση, στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής του σχολείου στο 
οποίο θέλουν να φοιτήσουν ή στο οικείο Γραφείο Φυσικής Αγωγής κατά το χρονικό 
διάστηµα από 20 µέχρι 30 Απριλίου. Στην αίτηση θα αναφέρεται σε ποιο από τα 
αθλήµατα που διδάσκονται στο συγκεκριµένο Αθλητικό Τµήµα θέλουν να λάβει 
µέρος το παιδί τους. 
 
Οι υποψήφιοι για επιλογή και φοίτηση σε Αθλητικό Τµήµα δεν στερούνται του 
δικαιώµατος υποβολής αίτησης για συµµετοχή σε κλήρωση σε Πειραµατικό 
Γυµνάσιο (πρώην πρότυπο). 
 
Για τη διενέργεια των δοκιµασιών των υποψηφίων συγκροτείται σε κάθε νοµό 
επιτροπή µε απόφαση του προϊσταµένου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
αποτελούµενη από τον προϊστάµενο του Γραφείου Φυσική Αγωγής, τον υπεύθυνο του 
Συστήµατος Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισµού της Γενικής Γραµµατείας 
Αθλητισµού του νοµού και τρεις καθηγητές Φυσικής Αγωγής για κάθε άθληµα από 
αυτούς που διδάσκουν στο Αθλητικό Τµήµα ή από καθηγητές Φυσικής Αγωγής που 
υπηρετούν στην Πρωτοβάθµια ή ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση του νοµού και έχουν 
ειδικότητα ή εξειδίκευση στο συγκεκριµένο άθληµα ή παραπλήσιο, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει στο νοµό µε τη συγκεκριµένη ειδικότητα ή ειδίκευση. 
 
Ο αριθµός των συµµετεχόντων µαθητών στα ΤΕΣΤ, σε κάθε άθληµα, θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) για τα οµαδικά αθλήµατα και τριάντα (30) για 
τα ατοµικά, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί κατά κάποιο τρόπο η αύξηση της ποιότητας 
του αθλητικού δυναµικού. Εξαιρούνται τα αθλήµατα που η επιλογή γίνεται µόνο µε 
αγωνιστικά κριτήρια (κολύµβηση , Ρ.Α.Γ , ενόργανη γυµναστική κ.λ.π.) . 
 
Οι επιτροπές µετά το πέρας των δοκιµασιών, συντάσσουν αξιολογικούς πίνακες µε τα 
ονόµατα των µαθητών και τις επιδόσεις τους κατά άθληµα το αργότερο µέχρι 30 
Μαΐου. Οι πίνακες µε τα ονόµατα των επιτυχόντων µαθητών στέλνονται στους 
∆ιευθυντές των σχολείων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης που ανήκουν και οι οποίοι 
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µε τη σειρά τους διαβιβάζουν τους πίνακες στο Γυµνάσιο που λειτουργεί το Τ.Α.∆. 
Αντίγραφο των πινάκων αυτών διαβιβάζεται στην Κ.Ε.Α.Τ.  
 
Οι γονείς των επιτυχόντων µαθητών, οφείλουν να εγγράψουν αυτούς στο Αθλητικό 
Τµήµα κατά το χρονικό διάστηµα από 1 µέχρι 10 Σεπτεµβρίου. Σε περίπτωση µη 
εγγραφής των επιλεγέντων ο ∆ιευθυντής του Γυµνασίου σε συνεργασία µε τον 
προϊστάµενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής οφείλει να ειδοποιήσει τους γονείς των 
επιλαχόντων µαθητών από τους πίνακες αξιολόγησης που έχουν υπερβεί το 
προβλεπόµενο ελάχιστο όριο του ιδίου αθλήµατος και φύλου µε τους εγγραφέντες. 
Στην περίπτωση αυτή οι εγγραφές πραγµατοποιούνται εντός τριών ηµερών. 
 
Για το χαρακτηρισµό της φοίτησης των µαθητών των Τ.Α.∆. ισχύουν τα αριθµητικά 
όρια που σε κάθε περίπτωση προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τους 
µαθητές των άλλων σχολείων. 
 
Αδικαιολόγητες απουσίες στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής συνιστούν λόγο 
αποµάκρυνσης του µαθητή από το Αθλητικό Τµήµα µετά από εισήγηση του 
διδάσκοντος και απόφαση της Κ.Ε.Α.Τ. 
 
Η αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών στο κάθε άθληµα γίνεται από τους 
διδάσκοντες καθηγητές Φυσικής Αγωγής στο κάθε Τ.Α.∆. και καταχωρείται κάθε 
τρίµηνο στην καρτέλα του µαθητή στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής. Τα στοιχεία 
αξιολόγησης του µαθητή στόχο έχουν να δώσουν πλήρη κατά το δυνατό, εικόνα της 
επίδοσης και της εξέλιξης του µαθητή στο συγκεκριµένο άθληµα. Τα στοιχεία 
αξιολόγησης του µαθητή στην ειδική καρτέλα δεν επηρεάζουν την προαγωγή ή 
απόρριψη του µαθητή, αποτελούν όµως στοιχείο και κριτήριο για την παραµονή του 
ή όχι στο Τ.Α.∆. Τα παραπάνω στοιχεία τίθενται υπόψη των γονέων ή κηδεµόνων 
των µαθητών, εφόσον ζητηθούν. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση παραµονής του µαθητή του Τ.Α.∆. στις τάξεις (Β΄ και Γ΄) 
είναι: α) η υπέρβαση του ελάχιστου ορίου βαθµολογίας κατά τις δοκιµασίες που 
διενεργούνται κατά την διάρκεια και την λήξη του διδακτικού έτους, β) η προαγωγή 
του στις τάξεις αυτές και γ) η προσκόµιση βεβαίωσης από τον αθλητικό σύλλογο 
στον οποίο έχει αθλητικό δελτίο, θεωρηµένη από την τοπική επιτροπή της 
αντίστοιχης Αθλητικής Οµοσπονδίας ή την Αθλητική Οµοσπονδία (αν δεν υπάρχει 
Τοπική Επιτροπή) ότι µετείχε µε την οµάδα συλλόγου σε αγώνες. 
 
Στις δοκιµασίες που γίνονται στο τέλος κάθε σχολικού έτους σε όλους τους µαθητές 
από τους διδάσκοντες καθηγητές Φυσικής Αγωγής µπορούν να λάβουν µέρος µετά 
από αίτηση του κηδεµόνα τους και µαθητές της ίδιας τάξης εκτός Τ.Α.∆.  
 
Σε περίπτωση που µαθητής σταµατήσει να φοιτά σε Αθλητικό Τµήµα, κατά την 
ένταξη του σε άλλο τµήµα του ιδίου ή άλλου σχολείου, όσον αφορά τη βαθµολογία 
ισχύουν οι πάγιες διατάξεις που εφαρµόζονται σε όλα τα σχολεία, όσον αφορά δε τις 
απουσίες υπολογίζονται στο ακέραιο οι απουσίες όλων των µαθηµάτων εκτός από το 
µάθηµα της Φυσικής Αγωγής, όπου υπολογίζεται ο ακέραιος αριθµός που θα 
προκύψει όταν πολλαπλασιαστεί ο αριθµός των απουσιών στο µάθηµα αυτό µε 
κλάσµα που έχει αριθµητή τον αριθµό των προβλεπόµενων εβδοµαδιαίων ωρών 
Φυσικής Αγωγής από το αναλυτικό πρόγραµµα (κανονικού τµήµατος) και 
παρανοµαστή τον αριθµό εννέα (9). 
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Μετεγγραφή µαθητή από ένα Τ.Α.∆. σε άλλο γίνεται εφόσον στον νέο Τ.Α.∆. 
διδάσκεται το ίδιο άθληµα. Για τη µετεγγραφή ισχύουν οι περί µετεγγραφών 
διατάξεις. Επιπλέον απαιτείται έγκριση της Κ.Ε.Α.Τ. και ο αριθµός των µαθητών του 
Αθλητικού Τµήµατος να µην υπερβαίνει τους τριάντα (30). 
 
Απαλλαγή από το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής για τους µαθητές που φοιτούν σε 
Τ.Α.∆. είναι δυνατόν να χορηγηθεί για χρονικό διάστηµα µέχρι δύο µήνες και µόνο 
µετά από βεβαίωση ∆ηµόσιου Νοσοκοµείου. Στην περίπτωση αυτή ο µαθητής δεν 
είναι υποχρεωµένος να παρακολουθεί την καθηµερινή προπόνηση, αλλά πρέπει να 
περάσει επιτυχώς τις προβλεπόµενες δοκιµασίες µετά από την λήξη της απαλλαγής 
του. 
 
Για θέµατα (προαγωγή, απόρριψη, κυρώσεις κ.λ.π.) που δεν αναφέρονται στην 
απόφαση αυτή εφαρµόζονται οι πάγιες διατάξεις που ισχύουν για τους µαθητές των 
λοιπών σχολείων 
 
Γενικές διατάξεις 
Ο προγραµµατισµός και η οργάνωση των µετακινήσεων των µαθητών-τριων γίνεται 
µε ευθύνη και απόφαση του προϊσταµένου Γραφείου Φυσικής Αγωγής σε συνεργασία 
µε το ∆ιευθυντή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  
 
Οι συνοδοί καθηγητές Φυσικής Αγωγής για τις παραπάνω µετακινήσεις ορίζονται 
από τον προϊστάµενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής. 
 
1.9 Απόφαση Γ4/33877/2-4-2002 της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
 
Η Γ4/33877/2-4-2002 απόφαση ορίζει τα κριτήρια τη διαδικασία και τα όργανα για 
την επιλογή των διδασκόντων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής ως εξής: 
 
Κριτήρια επιλογής 
Κατά την επιλογή µονίµων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών ή ωροµισθίων 
πτυχιούχων Φυσική Αγωγής, που θα διδάξουν στα Τ.Α.∆. - Ε.Τ.Α.∆. συνεκτιµώνται 
τα παρακάτω κριτήρια τα οποία µοριοδοτούνται ως ακολούθως: 

1. Ειδικότητα στο αντίστοιχο άθληµα: Η µοριοδότηση παραµένει ως έχει στις 
αποφάσεις Γ4/773/9-8-2000 και η Γ4/792/22-8-2000. 

2. Μεταπτυχιακές σπουδές: Η µοριοδότηση παραµένει ως έχει στις αποφάσεις 
Γ4/773/9-8-2000 και η Γ4/792/22-8-2000. 

3. Αθλητική διάκριση. 
Αθλητές όλων των ηλικιακών κατηγοριών που έχουν κατακτήσει µε την 
εθνική οµάδα σε ατοµικό ή οµαδικό άθληµα: 
α.  1η έως 8η Ολυµπιακή νίκη, µονάδες έξι (6) 
β.  1η έως 6η Παγκόσµια νίκη, µονάδες πέντε (5) 
γ.  1η έως 3η Πανευρωπαϊκή νίκη, µονάδες τέσσερις (4) 
δ.  4η έως 6η Πανευρωπαϊκή νίκη, µονάδες δύο (2) 
ε.  1η έως 3η Μεσογειακή νίκη, µονάδες δύο (2) 
στ. 1η Βαλκανική νίκη, µονάδα µία (1) 
ζ.  1η Πανελλήνια νίκη στις κατηγορίες ανδρών γυναικών, µονάδα µία (1) 
η. 1η Πανελλήνια νίκη στις υπόλοιπες κατηγορίες, µονάδα µισή (0,5) 
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Η µοριοδότηση θα ισχύει για µία µόνο από της παραπάνω κατηγορίες. Οι 
παραπάνω νίκες και συµµετοχές αφορούν µόνο τα αθλήµατα για τα οποία 
υποβάλλουν αίτηση. 
∆εν δικαιούνται µοριοδότηση οποιαδήποτε νίκη της παρ.3 του παρόντος 

κεφαλαίου  που επιτεύχθηκε µε σχολική οµάδα ή φοιτητική ή µε εθνική οµάδα 
Ενόπλων ∆υνάµεων. 

4. Προπονητική εµπειρία. 
α. Για συνολική προπονητική εµπειρία στο αντίστοιχο άθληµα µετά την λήψη 
του πτυχίου ή της ισοτιµίας για τους πτυχιούχους του εξωτερικού 0,3 
µονάδες για κάθε έτος προπονητικής εµπειρίας και µέχρι τρεις (3) µονάδες. 
Για χρόνο µικρότερο του 1ος έτους γίνεται µηνιαία κλασµατική αναγωγή. 

β.Οµαδικά αθλήµατα 
Για όσους διατελούν ή διετέλεσαν προπονητές στο αντίστοιχο άθληµα για 
το οποίο υποβάλλουν αίτηση συνυπολογίζεται προπονητική εµπειρία, πέραν 
της ως άνω 4α περίπτωσης ως ακολούθως:  
i. Προπονητές εθνικών οµάδων όλων των ηλικιών, µονάδες τρεις (3) 

ii.  Προπονητές των δύο (2) ανωτάτων κατηγοριών Α1-Α2 οργάνωσης 
εθνικών πρωταθληµάτων από την αντίστοιχη οµοσπονδία, µονάδες δύο 
(2)  

iii.  Προπονητές υπόλοιπων εθνικών κατηγοριών των αντίστοιχων 
οµοσπονδιών όπως και βοηθοί προπονητών εθνικών οµάδων µε 
αντίστοιχη ειδικότητα, µονάδα µία (1)  

Η µοριοδότηση στις παραπάνω περιπτώσεις οµαδικών αθληµάτων ισχύει µόνο 
για τη µία κατηγορία και εφ’ όσον έχουν ένα (1) πλήρες ηµερολογιακό έτος 
συνολικά. 
γ. Ατοµικά αθλήµατα 
Για όσους διατελούν ή διετέλεσαν προπονητές στο αντίστοιχο άθληµα, 
συνυπολογίζεται προπονητική εµπειρία πέραν της ως άνω 4α περίπτωσης ως 
ακολούθως: 
i. Προπονητές εθνικών οµάδων της ανώτατης βαθµίδας της προπονητικής 

ιεραρχίας κάθε οµοσπονδίας για κάθε ηλικιακή κατηγορία, µονάδες 
τρεις (3). 

ii.  Οµοσπονδιακοί προπονητές ενταγµένοι στην προπονητική ιεραρχία της 
κάθε Αθλητικής Οµοσπονδίας, µονάδες δύο (2). 

Η µοριοδότηση στις παραπάνω περιπτώσεις ατοµικών αθληµάτων ισχύει 
µόνο για τη µία κατηγορία και εφ’ όσον έχουν ένα (1) πλήρες ηµερολογιακό 
έτος συνολικά. 
Οι προπονητές της παραγράφου β και γ, για χρόνο προπονητικής 

εµπειρίας πέραν του ενός έτους, µοριοδοτούνται σύµφωνα µε την περίπτωση 
α της παραγράφου αυτής. 

δ. Συνυπολογίζεται προπονητική εµπειρία πέρα της ως άνω 4α) περίπτωσης: 
i. Στους εν ενεργεία προπονητές (ατοµικών και οµαδικών αθληµάτων) των 

αθλητικών σωµατείων του ∆ήµου της πόλης που εδρεύει το Τ.Α.∆., 
µονάδες δύο (2). 

ii.  Στους εν ενεργεία προπονητές των αθλητικών σωµατείων, που εδρεύουν 
εντός του νοµού ή Νοµαρχιακού διαµερίσµατος εκτός του ∆ήµου της 
έδρας των Τ.Α.∆., µονάδα µία (1). 

iii.  Στους εν ενεργεία προπονητές της Β΄ φάσης του Εθνικού Συστήµατος 
Υποστήριξης Ανάπτυξης Αθλητισµού (Ε.Σ.Υ.Α.Α.) στο ∆ήµο της πόλης 
που εδρεύει το Τ.Α.∆., επίσης στους εν ενεργεία προπονητές κλιµακίων 
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και µικτών οµάδων ενώσεων, τεχνικών συµβούλων Σ.Ε.Γ.Α.Σ., µονάδα 
µία (1). 

iv. Στους απόφοιτους Ε.Α.Σ.Α. συνυπολογίζεται πέρα της ως άνω 4α 
περίπτωσης µετά τη συµπλήρωση 10 ετών προπονητικής εµπειρίας για 
κάθε επιπλέον έτος προπονητικής εµπειρίας, 0,2 µονάδες και µέχρι δύο 
(2) µονάδες. 

Εν ενεργεία προπονητής θεωρείται αυτός που έχει ήδη κατά την ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης εξάµηνη συνεχή εργασιακή σχέση προπονητή. 

ε. Η προπονητική εµπειρία που έχει αποκτηθεί αποδεικνύεται όπως προκύπτει 
από τις αποφάσεις Γ4/773/9-8-2000 και η Γ4/792/22-8-2000. 

5. Προϋπηρεσία στα Τ.Α.∆. - Ε.Τ.Α.∆.: Η µοριοδότηση παραµένει ως έχει στις 
αποφάσεις Γ4/773/9-8-2000 και η Γ4/792/22-8-2000 

6. Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση: Η µοριοδότηση παραµένει ως έχει στις 
αποφάσεις Γ4/773/9-8-2000 και η Γ4/792/22-8-2000. 

7. Εντοπιότητα: Η µοριοδότηση παραµένει ως έχει στις αποφάσεις Γ4/773/9-8-
2000 και η Γ4/792/22-8-2000. 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας µορίων λαµβάνεται υπόψη : 
1. Μεταπτυχιακός τίτλος. 
2. Εντοπιότητα. 
3. Προπονητική εµπειρία.  
4. Αθλητική διάκριση. 
5. Προϋπηρεσία στα Τ.Α.∆. 
6. Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση 
7. Ο βαθµός του πτυχίου 
8. Ο χρόνος λήψης του πτυχίου 
9. Οικογενειακή κατάσταση 

Σε περίπτωση και πάλι ισοβαθµίας, γίνεται κλήρωση παρουσία των 
ενδιαφεροµένων από την τριµελή επιτροπή επιλογής. 

 
Όργανα επιλογής 
Τα όργανα επιλογής παραµένουν ως είχαν στις αποφάσεις Γ4/773/9-8-2000 και η 
Γ4/792/22-8-2000, 
 
∆ιαδικασία επιλογής 
Η διαδικασία επιλογής τροποποιείται από τις αντίστοιχες των αποφάσεων Γ4/773/9-
8-2000 και η Γ4/792/22-8-2000 στην αντιστοιχία καθηγητών - µαθητών ανά άθληµα 
και στο γεγονός ότι οι υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και επιθυµούν να 
καταλάβουν θέσεις στο Τ.Α.∆. - Ε.Τ.Α.∆. µπορούν να υποβάλλουν αίτηση µόνο για 
ένα άθληµα. 
Η αντιστοιχία καθηγητών - µαθητών ανά άθληµα παρουσιάζεται στους ακόλουθους 
πίνακες:  

Οµαδικά Αθλήµατα 
Καθηγητής Φυσικής 

Αγωγής 
Ελάχιστος αριθµός 

µαθητών κατά άθληµα 
Ένας    (1) 15 µαθητές 
∆ύο     (2) 24 µαθητές 
Τρεις    (3) 45 µαθητές 
Τέσσερις (4) 53 µαθητές 
Πέντε   (5) 68 µαθητές 



∆ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), 39-81 

 

 65 

 
Ατοµικά αθλήµατα 

Καθηγητής Φυσικής 
Αγωγής 

Ελάχιστος αριθµός 
µαθητών κατά άθληµα 

Ένας    (1) 10 µαθητές 
∆ύο     (2) 16 µαθητές 
Τρεις    (3) 30 µαθητές 
Τέσσερις (4) 36 µαθητές 
Πέντε    (5) 46 µαθητές 

 
Γενικές διατάξεις 

1. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στα Τ.Α.∆. - Ε.Τ.Α.∆. έχουν : 
α. Οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής Β/θµιας Εκπ/σης, οι οποίοι 
υπηρετούν οργανικά ή µε απόσπαση στο σχολείο που λειτουργεί το Τ.Α.∆. ή σε 
σχολείο του νοµού και θα αποσπασθούν στο σχολείο που λειτουργεί το Τ.Α.∆. 

β.  Οι αδιόριστοι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής. 
2. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα να δηλώσουν µε σειρά προτίµησης περιοχές 

τοποθέτησης µε ανώτερο αριθµό σύµφωνα µε τα ισχύοντα για τους προσωρινούς 
αναπληρωτές και ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  

3. Όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή      
γνήσια φωτοαντίγραφα επικυρωµένα από δηµόσια αρχή. 

4. Όσοι εκ των υποψηφίων προσληφθούν για να διδάξουν στο Τ.Α.∆. - Ε.Τ.Α.∆. 
χάνουν το δικαίωµα πρόσληψης από τους πίνακες αναπληρωτών. 

 
1.10 Απόφαση Γ4/33225/1-4-2005 της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
Η Γ4/33225/1-4-2005 απόφαση καταργεί τις προηγούµενες Γ4/773/9-8-2000 ΦΕΚ 
1008 τ.β/10-8-2000, Γ4/872/27-7-2001 ΦΕΚ 990 τ.β/30-7-2001 και  Γ4/33877/2-4-
2002 ΦΕΚ 421 τ.β 5-4-2002, Υπουργικές Αποφάσεις «κριτήρια διαδικασία και 
όργανα επιλογής των Εκπ/κών Φυσικής Αγωγής για τα Τµήµατα Αθλητικής 
∆ιευκόλυνσης Γυµνασίου - Λυκείου ( ΤΑ∆ - ΕΤΑ∆) και ωµέχρι σήµερα ως εξής: 
 
Κριτήρια επιλογής 
Κατά την επιλογή µονίµων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών πτυχιούχων Φυσικής 
Αγωγής , που θα διδάξουν στα  Τ.Α.∆ -  Ε.Τ.Α.∆ συνεκτιµώνται τα παρακάτω 
κριτήρια τα οποία µοριοδοτούνται ως ακολούθως: 

 
1. Ειδικότητα στο αντίστοιχο άθληµα. 
• Η κύρια ειδικότητα στο συγκεκριµένο άθληµα από Τ.Ε.Φ.Α.Α των Ελληνικών 

Πανεπιστηµίων µόρια ∆ύο (2). 
• Η κύρια ειδικότητα στο συγκεκριµένο άθληµα Πανεπιστηµίου του Εξωτερικού 

που έχει αναγνωριστεί από το (∆ΙΚΑΤΣΑ ) µόρια ∆ύο (2). 
• Οι απόφοιτοι Ε.Α.Σ.Α που έχουν ισοτιµία ή ΣΕΛΜΕ µόρια ∆ύο (2). 
Ειδικά για τα πανεπιστήµια του εξωτερικού η ειδικότητα πρέπει: 
�  να αναγράφεται στο Πτυχίο  
�  να προκύπτει από βεβαίωση η οποία έχει εκδοθεί την ίδια ηµεροµηνία µε αυτή 

του βασικού τίτλου σπουδών από το ίδιο Πανεπιστήµιο.  
�  ή από το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών που προκύπτει η ειδικότητα από το 

ίδιο Πανεπιστήµιο. 
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2. Μεταπτυχιακές σπουδές. 
� ∆ιδακτορικό δίπλωµα στο αντίστοιχο άθληµα η διδακτορικό δίπλωµα στο 

γνωστικό αντικείµενο της Φυσικής Αγωγής της Παιδαγωγικής & των 
Κοινωνικών Επιστηµών (Ψυχολογία - Κοινωνιολογία) µόρια τρία (3). 

� Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών βάσει φοιτήσεως ενός τουλάχιστον ακαδηµαϊκού 
έτους  στο αντίστοιχο άθληµα και µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών βάσει 
φοιτήσεως ενός τουλάχιστον ακαδηµαϊκού έτους στο γνωστικό αντικείµενο της 
Φυσικής Αγωγής της Παιδαγωγικής & των Κοινωνικών Επιστηµών (Ψυχολογία 
- Κοινωνιολογία) µόρια ενάµιση (1,5). 

Το ∆ιδακτορικό δίπλωµα και ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών εφόσον προέρχεται 
από Α.Ε.Ι του εξωτερικού πρέπει να έχει αναγνωριστεί από τον ανάλογο φορέα 
(∆ΙΚΑΤΣΑ). 
Για τους κατόχους περισσοτέρων του ενός τίτλου µοριοδοτείται µόνο ο ανώτερος 

τίτλος. 
Για κατόχους δευτέρου πτυχίου Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι µόριο ένα (1).  
 
3. Αθλητική διάκριση 
Αθλητές όλων των ηλικιακών κατηγοριών που έχουν κατακτήσει νίκη σε ατοµικό ή 
οµαδικό άθληµα: 

1η  έως 3η  Ολυµπιακή νίκη      µόρια 10  
4η έως 8η Ολυµπιακή νίκη       µόρια 6 
1η έως 8η Παγκόσµια νίκη       µόρια 5 
1η έως 3η Πανευρωπαϊκή νίκη      µόρια 4 
4η έως 6η Πανευρωπαϊκή νίκη      µόρια 3  
1η έως 3η  Μεσογειακή νίκη      µόρια 2,5 
1η Βαλκανική νίκη       µόρια 2 
1η  Παγκόσµια νίκη στους σχολικούς ή φοιτητικούς αγώνες    µόρια 2 
1η Πανελλήνια νίκη στις κατηγορίες Ανδρών - Γυναικών   µόρια 1,5  
1η Πανελλήνια νίκη στις υπόλοιπες κατηγορίες    µόριο 1 
1η Πανελλήνια νίκη σε σχολικούς αγώνες     µόριο 1 

Η µοριοδότηση θα ισχύει για µία µόνο από τις παραπάνω κατηγορίες. Οι παραπάνω 
νίκες και συµµετοχές αφορούν µόνο τα αθλήµατα για τα οποία υποβάλλουν αίτηση. 
 
4. Προπονητική εµπειρία 
1) Λαµβάνεται υπόψη η προπονητική εµπειρία στα δύο από τα τέσσερα 
τελευταία έτη, συνεχόµενα ή ανεξάρτητα σε Αθλητικό Σωµατείο ή σε Οµοσπονδία  
σε όλες τις αγωνιστικές κατηγορίες, ένα (1) µόριο για κάθε έτος και µέχρι δύο (2) 
µόρια. 
2) ένα (1) µόριο εφόσον ο σύλλογος εδρεύει στο νοµό που ανήκει το Τ.Α.∆ και 
είναι εν ενεργεία προπονητής τους τελευταίους έξι (6) µήνες µέχρι την ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης. Για τους συλλόγους που ανήκουν στην Αττική και τη 
Θεσσαλονίκη περιλαµβάνεται όλος ο Νοµός Αττικής , όλος ο Νοµός Θεσσαλονίκης  
αντίστοιχα .  
 
Πως θα αποδεικνύεται η προπονητική εµπειρία  
Οµαδικά αθλήµατα 

Υποχρεωτικά άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος σύµφωνα µε τον ν.2725/99. 
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Με Συµβόλαιο εµπρόθεσµα θεωρηµένο από τη ∆.Ο.Υ  (Θεώρηση σύµφωνα µε την 
Α.Υ.Ο 106506/7222/∆Ε β΄18-7-2000) όπου θα αναγράφονται σαφέστατα η έναρξη, 
η λήξη, ή ιδιότητα του προπονητή, η αγωνιστική κατηγορία & το άθληµα.  
 
Βεβαίωση της Αθλητικής Οµοσπονδίας για την εργασιακή σχέση τελευταίου 
τριµήνου µε βάση το συµβόλαιο που έχει σε σύλλογο ή σε Οµοσπονδία. 
 

Για τη µοριοδότηση της προπονητικής εµπειρίας είναι απαραίτητα όλα τα 
παραπάνω δικαιολογητικά.  

Ατοµικά Αθλήµατα  
Υποχρεωτικά άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος σύµφωνα µε τον ν.2725/99. 
 
Με Συµβόλαιο εµπρόθεσµα θεωρηµένο από τη ∆.Ο.Υ  (Θεώρηση σύµφωνα µε την 
Α.Υ.Ο 106506/7222/∆Ε β΄18-7-2000) όπου θα αναγράφονται σαφέστατα η έναρξη, 
η λήξη, η ιδιότητα του προπονητή, η αγωνιστική κατηγορία & το άθληµα. 
 
Βεβαίωση της Αθλητικής Οµοσπονδίας για την εργασιακή σχέση τελευταίου 
τριµήνου µε βάση το συµβόλαιο που έχει σε σύλλογο ή σε Οµοσπονδία. 
 
Για την µοριοδότηση της προπονητικής εµπειρίας είναι απαραίτητα όλα τα 
παραπάνω δικαιολογητικά. 

 
5. Πτυχίο 
Λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία κτήσης του πτυχίου 0,3 µόρια για κάθε πλήρες 
έτος µε ανώτατο όριο τα τεσσεράµιση µόρια (4,5). 
 
6. Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση 
Για κάθε διδακτικό έτος 0,2 µόρια µε ανώτατο όριο τα τρία (3) µόρια. Η 
προϋπηρεσία πρέπει να είναι πραγµατική εκπαιδευτική υπηρεσία και δεν 
λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος απόσπασης σε Οµοσπονδίες . Η προϋπηρεσία στα 
Τ.Α.∆ λαµβάνεται υπόψη ως προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. 
 
7. Εντοπιότητα 
∆ύο ( 2 ) µονάδες για όσους είναι από διετίας κάτοικοι του Νοµού που εδρεύει το 
Τ.Α.∆ - Ε.Τ.Α.∆   Η εντοπιότητα αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του ∆ήµου που 
αναφέρει ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα του ∆ήµου από διετίας 
όπως ορίζει το άρθρο 9 του Π.∆ 50/1996 ΦΕΚ 45/8-3-96. 
Σε περίπτωση ισοβαθµίας µορίων λαµβάνεται υπόψη : 
• Εντοπιότητα. 
• Οικογενειακή Κατάσταση (έγγαµος, αριθµός τέκνων). 
• Αθλητική ∆ιάκριση. 
• Προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση. 
Σε περίπτωση και πάλι ισοβαθµίας µορίων γίνεται κλήρωση παρουσία των 
ενδιαφεροµένων από τριµελή επιτροπή επιλογής στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής. 

 
Όργανα επιλογήςΟι καθηγητές Φυσικής Αγωγής που θα διδάξουν στα Τ.Α.∆ - 
Ε.Τ.Α.∆ επιλέγονται από Τριµελείς Επιτροπές Τ.Α.∆ - Ε.Τ.Α.∆) οι οποίες 
συγκροτούνται  για κάθε Τ.Α.∆ - Ε.Τ.Α.∆ µε απόφαση του Προϊσταµένου της 
Β/θµιας Εκπαίδευσης και αποτελούνται από: 
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Τον ∆ιευθυντή της Β/θµιας  Εκπαίδευσης ως Πρόεδρο. 
Τον Προϊστάµενο του οικείου Γραφείου Φυσικής Αγωγής. 
Τον ∆ιευθυντή του οικείου Γυµνασίου ή Λυκείου  ως µέλος. 

   Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Προϊστάµενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής. 
Με την ίδια απόφαση , ορίζονται ως Γραµµατείς όσοι και οι Επιτροπές.    

 
∆ιαδικασία επιλογής 
• Οι προϊστάµενοι των Γραφείων Φυσικής Αγωγής υποβάλλουν προς την 

Κ.Ε.Α.Τ µέχρι 10 Απριλίου κάθε έτους  εισηγήσεις για τις ανάγκες  των Τ.Α.∆ -
Ε.Τ.Α.∆ για το επόµενο σχολικό έτος.   
Η Κ.Ε.Α.Τ εντός 20 ηµερών καταρτίζει πίνακα µε τις λειτουργικές ανάγκες 

Καθηγητών Φυσικής Αγωγής κατά άθληµα και Τ.Α.∆ λαµβάνοντας υπόψη τα 
αθλήµατα που καλλιεργούνται και αυτά που πρόκειται να καλλιεργηθούν και τα 
αθλήµατα ή τις τάξεις που θα ανασταλεί ή θα καταργηθεί η λειτουργία τους από 1ης 
Σεπτεµβρίου του έτους κατάρτισης των πινάκων µε την αντιστοιχία:  

 
Οµαδικά αθλήµατα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ατοµικά αθλήµατα 
(Κλασικός Αθλητισµός - Κολύµβηση - Ποδηλασία - Επιτρ.Αντισφαίριση - 
Αντισφαίριση-Σκοποβολή- Αντιπτέριση -Τεχνική Κολύµβηση - Συγχρονισµένη 
Κολύµβηση - Τοξοβολία - Ρυθµική Γυµναστική) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ατοµικά αθλήµατα 
 (Άρση Βαρών - Πάλη - Πυγµαχία- Τζούντο - Ενόργανη - Ταε κβό ντό - Κανόε 
Καγιάκ- Καταδύσεις - Ιστιοπλοΐα - Κωπηλασία -Ιππασία-Χιονοδροµία -Θαλάσσιο 
Σκι - Ξιφασκία ) 

 

Καθηγητής Φυσικής 
Αγωγής 

Ελάχιστος αριθµός µαθητών ανά 
άθληµα 

Ένας     (1) Από 10  µαθητές έως 18 µαθητές  

∆ύο      (2) Από 19  µαθητές έως 36 µαθητές 

Τρεις     (3) Από 37  µαθητές έως 55 µαθητές 

Τέσσερις (4) Από 56  µαθητές έως 74 µαθητές 

Πέντε     (5) Από 75  µαθητές έως 93 µαθητές 

Καθηγητής Φυσικής 
Αγωγής 

Ελάχιστος αριθµός µαθητών ανά 
άθληµα 

Ένας     (1) Από 10 έως 15 µαθητές 

∆ύο      (2) Από 16 έως 29 µαθητές  

Τρεις     (3) Από 30 έως 40 µαθητές  

Τέσσερις (4) Από 41 έως 50 µαθητές 

Πέντε     (5) Από 51 έως 61 µαθητές 

Έξι        (6) Από 62 έως 72 µαθητές 
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Όπου συνυπάρχουν Τ.Α.∆ και Ε.Τ.Α.∆  για την κατάρτιση του πίνακα µε τις 
λειτουργικές ανάγκες Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, λαµβάνεται υπόψη ο 
συνολικός αριθµός µαθητών κατά άθληµα. 
Η  Κ.Ε.Α.Τ διαβιβάζει τους πίνακες των λειτουργικών αναγκών προς τους 

Προισταµένους των Γραφείων Φυσικής Αγωγής  οι οποίοι υποχρεούνται να 
προβούν αµέσως σε ανάρτηση αυτών στον οικείο πίνακα ανακοινώσεων . 

• Οι υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και επιθυµούν να καταλάβουν θέσεις στα 
Τ.Α.∆ - Ε.Τ.Α.∆ µπορούν να υποβάλουν αίτηση µαζί µε βιογραφικό σηµείωµα 
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Οικείο Γραφείο Φυσικής  Αγωγής εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας δέκα ( 10 ) εργασίµων ηµερών από την ανακοίνωση 
των πινάκων  µόνο για ένα άθληµα. 

• Οι αιτήσεις των υποψηφίων διαβιβάζονται στις τριµελείς επιτροπές επιλογής 
ΤΑ∆ - ΕΤΑ∆ οι οποίες συνέρχονται αµέσως µετά την λήψη των αιτήσεων των 
υποψηφίων και συντάσσουν εντός 10 εργασίµων ηµερών το αργότερο 
αναλυτικούς αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων κατά άθληµα και Τ.Α.∆ - 
Ε.Τ.Α.∆ , εάν αυτά είναι περισσότερα του ενός στο νοµό , κατά  φθίνουσα σειρά  
µορίων . Οι ανωτέρω πίνακες υποβάλλονται στην Κ.Ε.Α.Τ και ταυτόχρονα 
ανακοινώνονται στους ενδιαφεροµένους µε την φροντίδα του Προϊσταµένου 
του Γραφείου Φυσικής Αγωγής δια αναρτήσεως στον οικείο πίνακα 
ανακοινώσεων. 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα να υποβάλουν ένσταση κατά του αξιολογικού πίνακα 
ενώπιον της  Κ.Ε.Α.Τ δια του προϊσταµένου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής , 
εντός αποκλειστικής προθεσµίας επτά (7) εργασίµων ηµερών από την 
ηµεροµηνία της ανακοίνωσης των πινάκων είτε για τη σειρά εγγραφής τους 
στον πίνακα είτε για την παράλειψη εγγραφής σ αυτόν. (Επικυρωµένα 
∆ικαιολογητικά) 

• Η Κ.Ε.Α.Τ εκδικάζει τις ενστάσεις εντός 15 εργασίµων ηµερών και 
οριστικοποιεί τους πίνακες των τριµελών επιτροπών . 

Οι πίνακες αυτοί επικυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων , αποστέλλονται στους Προϊσταµένους ∆/νσεων Β/θµιας 
Εκπαίδευσης και ισχύουν για ένα διδακτικό έτος. 

• Οι Προϊστάµενοι των ∆/νσεων Β/θµιας Εκπ/σης προσλαµβάνουν κατά την 
αξιολογική σειρά του πίνακα τους αναπληρωτές  ή εισηγούνται στα οικεία 
Π.Υ.Σ.∆.Ε την απόσπαση µονίµων εκπαιδευτικών που περιλαµβάνονται στον 
πίνακα εντός του νοµού σε σχολείο που λειτουργεί Τ.Α.∆ - Ε.Τ.Α.∆. 

• Η διαδικασία πρόσληψης στα Τ.Α.∆ - Ε.Τ.Α.∆ ολοκληρώνεται µέχρι 30 
Αυγούστου κάθε έτους. 

 

Καθηγητής Φυσικής 
Αγωγής 

Ελάχιστος αριθµός µαθητών ανά 
άθληµα 

Ένας     (1) Από 08 έως 13 µαθητές 

∆ύο      (2) Από 14 έως 20 µαθητές  

Τρεις     (3) Από 21 έως 29 µαθητές  

Τέσσερις (4) Από 30 έως 38 µαθητές 

Πέντε     (5) Από 39 έως 50 µαθητές 

Έξι        (6) Από 51 έως 60 µαθητές 
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Γενικές διατάξεις 
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν : 
α) Οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής Β/θµιας Εκπ/σης, οι οποίοι 
υπηρετούν οργανικά ή µε απόσπαση στο σχολείο που λειτουργεί το Τ.Α.∆ - 
Ε.Τ.Α.∆ ή σε σχολείο του νοµού και θα αποσπασθούν στο σχολείο που λειτουργεί 
το Τ.Α.∆ - Ε.Τ.Α.∆    
β)   Οι αδιόριστοι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής . 
• Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα να δηλώσουν µε σειρά προτίµησης περιοχές 

τοποθέτησης µε ανώτερο αριθµό σύµφωνα µε τα ισχύοντα για τους 
προσωρινούς  αναπληρωτές και Β/θµιας Εκπαίδευσης . 

Όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να υποβάλλονται σε πρωτότυπα η 
γνήσια φωτοαντίγραφα επικυρωµένα από δηµόσια αρχή. 

• Όσοι εκ των υποψηφίων προσληφθούν για να διδάξουν στο Τ.Α.∆ - Ε.Τ.Α.∆ 
χάνουν το δικαίωµα πρόσληψης από τους πίνακες αναπληρωτών. 

 
2. Εξέλιξη του αριθµού των Τµηµάτων Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης Γυµνασίου 
 
Το σχολικό έτος 1988-89 όπως φαίνεται από τη Γ4-1186/12-10-89 απόφαση της 
∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και από το έγγραφο του Γραφείου 
Αθλητικού Προσανατολισµού της Γ.Γ.Α. µε Αρ.Πρ. 9118/4-1989, λειτούργησαν 
Αθλητικά Τµήµατα σε 6 πόλεις της χώρας και συγκεκριµένα στη Ν. Ιωνία, στο Βόλο, 
στην Καβάλα, στη Λάρισα, στην Τρίπολη και στα Χανιά. 
 
Με την απόφαση 17393/31-5-1989 του Γραφείου Αθλητικού Προσανατολισµού της 
Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, αποφασίστηκε για το σχολικό έτος 1989-90, η 
ίδρυση Τµηµάτων Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης στην Α΄ Γυµνασίου σε 36 πόλεις της 
χώρας µε 39 Τµήµατα σε 17 αθλήµατα (33 νέα Τµήµατα), σε συγκεκριµένα αθλήµατα 
για κάθε πόλη. 
 
Με την απόφαση Γ4/945/12-6-1990 της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., αποφασίστηκε για το σχολικό έτος 1990-91, η ίδρυση Τµηµάτων 
Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης στην Α΄ Γυµνασίου σε 19 νέες πόλεις της χώρας µε 
αντίστοιχο αριθµό Τµηµάτων µε 17 αθλήµατα σε συγκεκριµένα αθλήµατα για κάθε 
πόλη. Συνολικά στο σχολικό έτος 1990-91 λειτούργησαν Τ.Α.∆. σε 55 πόλεις της 
χώρας, µε 17 αθλήµατα. 
 
Από το 1991 και µετά ο αριθµός των Γυµνασίων που στεγάζουν Τ.Α.∆., καθώς 
επίσης και ο αριθµός των αθληµάτων που καλλιεργούνται σε αυτά αυξάνονται 
συνεχώς. Το τρέχον σχολικό έτος 2006-07, λειτουργούν Τ.Α.∆. σε 161 Γυµνάσια σε 
όλους τους νοµούς της χώρας και καλλιεργούνται σε αυτά 28 διαφορετικά αθλήµατα. 
 
3. Αποφάσεις ίδρυσης Ειδικών Τµηµάτων Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης Λυκείου 
3.1 Απόφαση Γ4/1391/13-9-1991 της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
 
Με την απόφαση Γ4/1391/13-9-1991 της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., αποφασίστηκε για το σχολικό έτος 1991-92, η πειραµατική ίδρυση και 
λειτουργία Τµηµάτων Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης στην Α΄ Λυκείου για διευκόλυνση 
των επίλεκτων αθλητών στην καθηµερινή τους προπόνηση, σύµφωνα µε τα 
παρακάτω: 
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1. Η επιλογή του Γενικού Λυκείου όπου θα λειτουργήσουν τα Τµήµατα αυτά θα 
γίνει από επιτροπή που θα συγκροτηθεί µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη 
αποτελούµενη από: 

α. Το ∆ιευθυντή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Πρόεδρο. 
β. Τον προϊστάµενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, Γραµµατέα. 
γ. ∆ύο (2) καθηγητές Φυσικής Αγωγής, Μέλη και 
δ. Εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μέλος. 

2. Η λειτουργία των Τµηµάτων αυτών θα είναι µόνιµα πρωινή.  
3. Στα Τµήµατα αυτά θα διδάσκονται όλα τα προβλεπόµενα για την κάθε τάξη 

µαθήµατα και σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από το ωρολόγιο πρόγραµµα ώρες. 
4. Το ηµερήσιο πρόγραµµα των Τµηµάτων αυτών θα αρχίζει από τη δεύτερη ώρα 

και θα παρατείνεται και µετά την έκτη διδακτική ώρα. 
5. Στο κάθε Τµήµα θα φοιτούν 18 έως 35 µαθητές - αθλητές. 
6. Στα Τµήµατα αυτά δικαίωµα για φοίτηση έχουν µαθητές-αθλητές όλων των 

αθληµάτων που η αντίστοιχη Αθλητική Οµοσπονδία είναι αναγνωρισµένη και οι 
οποίοι είναι: 

α. Μέλη εθνικών οµάδων κάθε κατηγορίας.  
β. Αθλητές και αθλήτριες που έχουν κληθεί και προπονούνται σε κλιµάκια 
προεθνικών οµάδων κάθε κατηγορίας. 

γ. Μαθητές και µαθήτριες που φοίτησαν σε Αθλητικά Τµήµατα του ίδιου ή 
άλλου νοµού. 

δ. ∆ιακρινόµενοι αθλητές και αθλήτριες που µετέχουν σε επίσηµες 
διοργανώσεις Αθλητικής Οµοσπονδίας, Περιφερειακής Επιτροπής ή 
Τοπικής Ένωσης.  

3.2 Απόφαση Γ4/1346/10-9-1993 της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
 
Με την απόφαση Γ4/1346/10-9-1993 της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., αποφασίστηκε για το σχολικό έτος 1993-94, η πειραµατική ίδρυση και 
λειτουργία Ειδικών Τµηµάτων Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης στην Α΄ Λυκείου, ως εξής: 
1.Η επιλογή του Λυκείου όπου θα λειτουργήσουν τα Τµήµατα αυτά θα γίνει από 
επιτροπή που θα συγκροτηθεί µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη αποτελούµενη 
από: 

 α. Το ∆ιευθυντή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Πρόεδρο. 
 β. Τον προϊστάµενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, Γραµµατέα. 
 γ. Το Σχολικό Σύµβουλο Φυσικής Αγωγής της Περιφέρειας, Μέλος 
 δ. Έναν (1) καθηγητή Φυσικής Αγωγής, Μέλος και 
 ε. Εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μέλος. 
Η ίδια επιτροπή θα επιλέξει και τους µαθητές που θα φοιτήσουν στα Ειδικά αυτά 
Αθλητικά Τµήµατα. 

2.Σε κάθε Ειδικό Αθλητικό Τµήµα ορίζεται από την Κ.Ε.Α.Τ. ένας (1) καθηγητής 
Φυσικής Αγωγής µε προπονητική εµπειρία στο άθληµα που προπονούνται οι 
περισσότεροι µαθητές του Τµήµατος. Ο καθηγητής αυτός αναλαµβάνει αφενός την 
προπόνηση των µαθητών του Τµήµατος που προπονούνται στο άθληµα της 
ειδικότητάς του και αφετέρου θα έχει την επίβλεψη της σωστής λειτουργίας του 
θεσµού σε ότι αφορά στη σχέση µε το σχολείο, την επικοινωνία µε τους προπονητές 
(εθνικούς και συλλόγων) και τον έλεγχο των µαθητών. 

Ο καθηγητής αυτός διδάσκει ακόµα το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής τις ώρες που 
προβλέπεται από το ωρολόγιο πρόγραµµα σε όλους τους µαθητές των Ειδικών 
Αθλητικών Τµηµάτων του Λυκείου του. 
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3.Η προπόνηση των µαθητών-αθλητών θα πραγµατοποιείται πριν από την έναρξη του 
ηµερήσιου προγράµµατος από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής που έχει ορισθεί από 
την Κ.Ε.Α.Τ., τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής - προπονητές των αντίστοιχων 
Αθλητικών Τµηµάτων Γυµνασίου ή από τους εθνικούς προπονητές τους ή τους 
προπονητές τους των αθλητικών συλλόγων ή σύµφωνα µε πρόγραµµα που έχει 
καταρτιστεί από τον προπονητή τους και θα εκτελούν οι ίδιοι µε δική τους ευθύνη. 

4.Στους µαθητές - αθλητές των Ειδικών Τµηµάτων Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης 
Λυκείου που µετέχουν στην προπόνηση, πριν από την έναρξη του ηµερήσιου 
προγράµµατος του σχολείου τους, παρέχεται η ίδια διευκόλυνση στις µετακινήσεις 
(σπίτι - αθλητικοί χώροι - σχολείο) που παρέχεται και στους µαθητές του 
αντίστοιχου Τµήµατος Γυµνασίου, καθώς και η ίδια ηµιδιατροφή. 

3.3 Απόφαση Γ4/1150/30-8-1994 της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Με την απόφαση Γ4/1150/30-8-1994 της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., αποφασίστηκε για το σχολικό έτος 1994-95, η πειραµατική ίδρυση και 
λειτουργία Τµηµάτων Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης για διευκόλυνση επίλεκτων αθλητών, 
ως εξής 
 
Μαθητές Ειδικών Τµηµάτων Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης 
Στα Ε.Τ.Α.∆. δικαίωµα για φοίτηση έχουν µαθητές-αθλητές όλων των αθληµάτων 
που η αντίστοιχη Αθλητική Οµοσπονδία είναι αναγνωρισµένη και οι οποίοι είναι: 
α.  Μέλη εθνικών οµάδων κάθε κατηγορίας. 
β. Αθλητές και αθλήτριες που έχουν κληθεί και προπονούνται σε κλιµάκια 

προεθνικών και προολυµπιακών οµάδων κάθε κατηγορίας. 
γ. Αθλητές και αθλήτριες που έχουν κατακτήσει από 1η έως 8η νίκη σε Πανελλήνιους 

αγώνες ατοµικού αθλήµατος ή από 1η έως 4η νίκη σε Πανελλήνιους αγώνες 
οµαδικού αθλήµατος κάθε κατηγορίας ή σε Πανελληνίους σχολικούς αγώνες. Στα 
οµαδικά αθλήµατα πρέπει οι αθλητές-τριες να έχουν συµµετοχή σε περισσότερους 
από τους µισούς αγώνες που έδωσε η οµάδα τους σε όλες τις φάσεις. 

δ. Αθλητές και αθλήτριες που έχουν χαρακτηριστεί από την οικεία Αθλητική 
Οµοσπονδία ως επίλεκτοι. 
Οι µαθητές -αθλητές των παραπάνω περιπτώσεων θα πρέπει να προσκοµίσουν 

βεβαίωση από την οικεία Αθλητική Οµοσπονδία ή από την τοπική Τεχνική Επιτροπή 
ή προκειµένου περί σχολικών αγώνων από το οικείο Γραφείο Φυσικής Αγωγής. 
Για τα ήδη λειτουργούντα Ε.Τ.Α.∆., και συγκεκριµένα για τη Β’ Λυκείου, δύναται να 
φοιτήσουν, εφ’ όσον το επιθυµούν, οι µαθητές της Α’ Λυκείου του σχολικού έτους 
1993-94 µε τις προϋποθέσεις που ίσχυαν. 
 
Επιλογή σχολείου και µαθητών 
Η επιλογή του σχολείου στο οποίο θα στεγαστούν τα Ε.Τ.Α.∆. και των µαθητών -
τριών που θα φοιτήσουν σε αυτά, γίνεται από επιτροπή, η σύνθεση της οποία 
παραµένει ως στην απόφαση Γ4/1346/10-9-1993, µε τη διευκρίνιση ότι στους νοµούς 
όπου δεν έχει έδρα Σχολικός Σύµβουλος η θέση του αντικαθίσταται από έναν (1) 
καθηγητή Φυσικής Αγωγής επιπλέον.  
 
Για τη λειτουργία Ε.Τ.Α.∆. πρέπει να υπάρχουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
α. Το σχολείο που θα τα στεγάζει θα πρέπει να είναι κοντά σε αθλητικές 

εγκαταστάσεις ή να στεγαστεί σε αίθουσες κοντά στις αθλητικές εγκαταστάσεις. 
β.  Η λειτουργία των Τµηµάτων αυτών να είναι µόνιµα πρωινή. 
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γ.  Στο κάθε Τµήµα Α’ ή Β’ τάξης πρέπει να φοιτούν τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) 
µαθητές -τριες και στο κάθε Τµήµα Γ’ τάξης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) µαθητές 
-τριες. Ο αριθµός των µαθητών -τριών σε κάθε Τµήµα δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τους τριάντα (30) 

δ. Για κάθε ατοµικό άθληµα θα πρέπει να υπάρχουν πέντε (5) και για κάθε οµαδικό 
άθληµα οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητές -τριες. Η ελάχιστη συµµετοχή κατά 
άθληµα αναφέρεται στο σύνολο των µαθητών -τριών και των δύο τάξεων που 
φοιτούν στα Ε.Τ.Α.∆. και των τριών τάξεων του ίδιου σχολείου. 

 
Τρόπος και χρόνος λειτουργίας των Ε.Τ.Α.∆. 
1. Στα Ε.Τ.Α.∆. θα διδάσκονται όλα τα προβλεπόµενα για την κάθε τάξη µαθήµατα 

και σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από το ωρολόγιο πρόγραµµα ώρες εκτός από 
το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής που έχει αντικατασταθεί από εννέα (9) ώρες 
προπόνηση την εβδοµάδα.  

2. Το ηµερήσιο πρόγραµµα των Τµηµάτων αυτών θα αρχίζει τρεις φορές την 
εβδοµάδα από την 3η διδακτική ώρα και δύο φορές την εβδοµάδα κανονικά από 
την 1η διδακτική ώρα και θα παρατείνεται µετά την 6η διδακτική ώρα κατά µία 
ώρα, ώστε να συµπληρωθούν οι τριάντα διδακτικές ώρες εβδοµαδιαίως. Τις 
ηµέρες που το ηµερήσιο πρόγραµµα θα αρχίζει από την 3η διδακτική ώρα, ο 
χρόνος από τις 07:45 µέχρι τη λήξη της 2ης διδακτικής ώρας θα διατίθεται για 
προπόνηση των µαθητών.  

3. Οι ηµέρες προπόνησης του Ε.Τ.Α.∆. πρέπει να είναι κοινές µε του αντίστοιχου 
Τ.Α.∆. 

 
Φοίτηση -προαγωγή µαθητών 
1. Για τον χαρακτηρισµό της φοίτησης των µαθητών των Ε.Τ.Α.∆. ισχύουν τα 

αριθµητικά όρια που σε κάθε περίπτωση προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις για τους µαθητές των άλλων σχολείων προσαυξηµένα κατά είκοσι (20) 
απουσίες. 

2. Αδικαιολόγητες απουσίες στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής συνιστούν λόγο 
αποµάκρυνσης του µαθητή από το Αθλητικό Τµήµα µετά από εισήγηση του 
διδάσκοντα και απόφαση της Κ.Ε.Α.Τ. 

3. Η αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών στο κάθε άθληµα γίνεται από τους 
διδάσκοντες καθηγητές Φυσικής Αγωγής στο κάθε Αθλητικό Τµήµα και 
καταχωρείται κάθε τρίµηνο στην καρτέλα του µαθητή στο µάθηµα της Φυσικής 
Αγωγής.  

4. Σε περίπτωση που µαθητής θα σταµατήσει να φοιτά σε Αθλητικό Τµήµα, κατά 
την ένταξή του σε άλλο τµήµα του ίδιου ή άλλου σχολείου, όσον αφορά στη 
βαθµολογία ισχύουν οι πάγιες διατάξεις που εφαρµόζονται σε όλα τα σχολεία, 
όσον αφορά δε στις απουσίες υπολογίζονται στο ακέραιο οι απουσίες όλων των 
µαθηµάτων εκτός από το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής όπου υπολογίζεται ο 
ακέραιος αριθµός που θα προκύψει όταν πολλαπλασιαστεί ο αριθµός των 
απουσιών στο µάθηµα αυτό µε κλάσµα που έχει αριθµητή τον αριθµό των 
προβλεπόµενων εβδοµαδιαίων ωρών Φυσικής Αγωγής από το αναλυτικό 
πρόγραµµα (κανονικού τµήµατος) και παρονοµαστή τον αριθµό εννέα (9). 

5. Μετεγγραφή µαθητή από ένα Ε.Τ.Α.∆. σε άλλο γίνεται εφόσον στο νέο Ε.Τ.Α.∆. 
διδάσκεται το ίδιο άθληµα. Για την µετεγγραφή ισχύουν οι ισχύουσες περί 
µετεγγραφών διατάξεις. Επιπλέον απαιτείται έγκριση της Κ.Ε.Α.Τ. και ο αριθµός 
µαθητών του νέου Ε.Τ.Α.∆. να µην υπερβαίνει τους τριάντα (30) µαθητές. 
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6. Μαθητής που θα απορριφθεί στο τέλος της χρονιάς και θα υποχρεωθεί να 
επαναλάβει τα µαθήµατα της ίδιας τάξης δεν µπορεί να παρακολουθήσει το 
Ε.Τ.Α.∆. της ίδιας τάξης. Για την παραµονή µαθητή σε Ε.Τ.Α.∆. απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι ο γενικός βαθµός του στο τέλος του σχολικού έτους να είναι 
µεγαλύτερος του 12 και ½. 

7. Απαλλαγή από το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής για τους µαθητές που φοιτούν σε 
Ε.Τ.Α.∆. είναι δυνατόν να χορηγηθεί για χρονικό διάστηµα µέχρι δύο µήνες και 
µόνο µετά από βεβαίωση Κρατικού Ιατρού. Στις περιπτώσεις αυτές ο 
απαλλαγµένος µαθητής δεν είναι υποχρεωµένος να παρακολουθεί την καθηµερινή 
προπόνηση. 

8. Όσα θέµατα (προαγωγή, απόρριψη, κυρώσεις, κ.λ.π.) δεν αναφέρονται στην 
απόφαση αυτή ρυθµίζονται µε τις πάγιες διατάξεις που εφαρµόζονται και στα 
άλλα Λύκεια. 

 
Επιλογή διδασκόντων καθηγητών Φυσικής Αγωγής 
Η επιλογή των διδασκόντων καθηγητών γίνεται όπως και στα Τµήµατα Αθλητικής 
∆ιευκόλυνσης Γυµνασίου και σύµφωνα µε την Γ4/1149/30-8-1994 απόφαση. 
 
3.4 Απόφαση Γ4/1206/16-6-1995 της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
 
Με την απόφαση Γ4/1206/16-6-1995 της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., αποφασίστηκε για το σχολικό έτος 1994-95, η πειραµατική ίδρυση και 
λειτουργία Τµηµάτων Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης στην Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου.  
 
Τα πειραµατικά Ε.Τ.Α.∆. στην Γ’ Λυκείου ιδρύονται και λειτουργούν για πρώτη 
φορά προκειµένου να ολοκληρωθεί ο κύκλος σπουδών στο Λύκειο µε την παράλληλη 
προπονητική προετοιµασία των µαθητών-αθλητών και να διαπιστωθεί η απόδοση και 
η αποτελεσµατικότητα του σκοπού για τον οποίο ιδρύθηκαν τα Ε.Τ.Α.∆. Επειδή τα 
µαθήµατα γενικής παιδείας όσο και προπαρασκευαστικά µαθήµατα (∆έσµες) στα 
Τµήµατα αυτά πρέπει να διδάσκονται ανεξάρτητα από τα άλλα τµήµατα της Γ’ τάξης, 
λόγω του ότι προκύπτει αδυναµία σύνδεσης του ωρολογίου προγράµµατος των 
γνωστικών µαθηµάτων κορµού και δέσµης µε την προπονητική προετοιµασία, τα 
Ε.Τ.Α.∆. της Γ’ Λυκείου θα λειτουργήσουν ως ξεχωριστά τµήµατα κορµού και 
δέσµης. Για τα προπαρασκευαστικά µαθήµατα (∆έσµες), θα λειτουργήσει µία µόνο 
δέσµη η τέταρτη (∆) και για το λόγο αυτό η εγγραφή των µαθητών στα Ε.Τ.Α.∆. της 
Γ’ Λυκείου θα γίνεται µε την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθήσουν τα 
προπαρασκευαστικά µαθήµατα της δέσµης αυτής. 
 
Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα κριτήρια επιλογής σχολείου και µαθητών. 
 
Με απόφαση του οικείου Νοµάρχη συγκροτείται, για τους νοµούς που έχει έδρα 
Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής, επιτροπή αποτελούµενη από: 

α. Το Σχολικό Σύµβουλο Φυσικής Αγωγής, Πρόεδρο 
β. Το ∆ιευθυντή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Αντιπρόεδρο 
γ. Τον προϊστάµενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, Γραµµατέα 
δ. Έναν (1) καθηγητή Φυσικής Αγωγής, Μέλος και 
ε. Εκπρόσωπο της Νοµαρχιακής Επιτροπής Αθλητισµού, Μέλος. 

Στους νοµούς που δεν έχει έδρα Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής, χρέη 
Προέδρου της επιτροπής εκτελεί ο ∆ιευθυντής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
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Έργο της επιτροπής είναι: 
α. Η επιλογή του σχολείου στο οποίο θα στεγαστούν τα Ε.Τ.Α.∆. και 
β. Η επιλογή των µαθητών και µαθητριών που θα φοιτήσουν στα Ε.Τ.Α.∆. 

 
Οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία Ε.Τ.Α.∆. είναι ίδιες µε αυτές της Γ4/1150/30-8-
1994 απόφασης της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ., µε τη συµπλήρωση 
για τους µαθητές της Γ’ Λυκείου που πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) στο 
κάθε Τµήµα. 
 
Ο τρόπος και χρόνος λειτουργίας των Ε.Τ.Α.∆., όπως και η φοίτηση-προαγωγή των 
µαθητών παραµένουν ως αυτά έχουν οριστεί από την Γ4/1150/30-8-1994 απόφαση. 
 
3.5 Απόφαση Γ4/1825/27-9-1995 της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
Η απόφαση Γ4/1825/27-9-1995, τροποποιεί και συµπληρώνει τη Γ4/1206/16-6-1995 
απόφαση στο δικαίωµα φοίτησης µαθητών -τριων στα Ε.Τ.Α.∆. ως ακολούθως: 
 
Σε περίπτωση που ο αριθµός των µαθητών κάποιου Τµήµατος δεν συµπληρώνεται 
από µαθητές των παραπάνω κατηγοριών, δύναται στα Τµήµατα αυτά να φοιτήσουν 
αθλητές οι οποίοι: 
α.  Μετείχαν στην τελική φάση Πανελληνίων αγώνων ατοµικών αθληµάτων και 
β.  Επίλεκτοι αθλητές και αθλήτριες οµαδικών αθληµάτων που έλαβαν µέρος µε την 

οµάδα του συλλόγου τους σε περισσότερους από τους µισούς αγώνες που έδωσε η 
οµάδα τους σε όλες τις φάσεις του αντίστοιχου πρωταθλήµατος. 
Για την πιστοποίηση των παραπάνω οι µαθητές αθλητές θα πρέπει να 

προσκοµίσουν είτε βεβαίωση την οικεία Αθλητική Οµοσπονδία ή από την τοπική 
Τεχνική Επιτροπή ή προκειµένου περί σχολικών αγώνων από το οικείο Γραφείο 
Φυσικής Αγωγής, είτε από το αθλητικό σωµατείο που ανήκουν, στην οποία να 
φαίνεται απαραιτήτως ο αριθµός των αγώνων στους οποίους συµµετείχαν και ο 
αριθµός του συνόλου των αγώνων όλων των φάσεων στους οποίους µετείχε η οµάδα 
τους. Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να είναι θεωρηµένη από την αντίστοιχη Αθλητική 
Οµοσπονδία. 
 
Από το επόµενο σχολικό έτος ισχύουν για τα Ε.Τ.Α.∆. οι αποφάσεις ίδρυσης και 
λειτουργίας, καθώς και του τρόπου επιλογής των καθηγητών Φυσικής Αγωγής, που 
ισχύουν για τα Τ.Α.∆. 

 
3.5 Απόφαση Γ4/40252/18-4-2005 της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
 
Η απόφαση Γ4/1825/27-9-1995, τροποποιεί τη Γ4/1206/16-6-1995 Υπουργική 
απόφαση στην επιλογή των µαθητών /τριών που θα φοιτήσουν στα Ειδικά Τµήµατα 
Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.∆.) ως εξής: 
 
Συγκροτείται κατά το χρονικό διάστηµα από 01-09-… έως 15-09-… κάθε έτους 
τριµελής επιτροπή (3) αποτελούµενη από τους: 

1. ∆ιευθυντή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού ή Νοµαρχίας.  
2. Προϊστάµενο Γραφείου Φυσικής Αγωγής του Νοµού ή Νοµαρχίας. 
3. ∆ιευθυντή του Λυκείου που εδρεύει το Ειδικό Τµήµα Αθλητικής 

∆ιευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.∆) 
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Χρέη Γραµµατέα θα αναλαµβάνει εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ο οποίος θα είναι 
αποσπασµένος στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής του Νοµού ή Νοµαρχίας. 
 
Η διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών & επιλογής µαθητών/τριών Λυκείου που 
θα φοιτήσουν στα Ειδικά Τµήµατα Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.∆.) που πληρούν 
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παραπάνω απόφαση γίνονται στο παραπάνω 
χρονικό διάστηµα ( µε τη συγκρότηση της τριµελούς επιτροπής).  
 
 
4. Εξέλιξη του αριθµού των Ειδικών Τµηµάτων Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης 

Λυκείου 
Με την απόφαση Γ4/1391/13-9-1991 της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., αποφασίστηκε για το σχολικό έτος 1991-92, η πειραµατική ίδρυση και 
λειτουργία Τµηµάτων Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης στην Α΄ Λυκείου σε 6 πόλεις της 
χώρας και συγκεκριµένα στους νοµούς Ανατολικής Αττικής, Αρκαδίας, Καβάλας, 
Λάρισας, Μαγνησίας και Χανίων, όπου κατά το σχολικό έτος 1990-91 λειτουργούσαν 
Αθλητικά Τµήµατα στη Γ’ Γυµνασίου, για διευκόλυνση των επίλεκτων αθλητών στην 
καθηµερινή τους προπόνηση. 
 
Με την απόφαση Γ4/1346/10-9-1993 της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., αποφασίστηκε για το σχολικό έτος 1993-94, η πειραµατική ίδρυση και 
λειτουργία Ειδικών Τµηµάτων Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης στην Α΄ Λυκείου στις πόλεις 
όπου κατά το σχολικό έτος 1992-93 λειτουργούσαν Αθλητικά Τµήµατα στη Γ’ 
Γυµνασίου. 
 
Από το 1994 έως το 2002 ο αριθµός των Λυκείων που στέγαζαν Ε.Τ.Α.∆., καθώς τα 
και ο αριθµός των αθληµάτων που καλλιεργούνταν σε αυτά παρέµεινε λίγο-πολύ 
σταθερός. Από το σχολικό έτος 2003-04 και µετά ο αριθµός των Ε.Τ.Α.∆. άρχισε 
σταδιακά να αυξάνει, ως αποτέλεσµα της ολοκλήρωσης της φοίτησης στο Γυµνάσιο 
των µαθητών των Τ.Α.∆. Το τρέχον σχολικό έτος 2006-07, λειτουργούν Ε.Τ.Α.∆. σε 
40 Λύκεια, 25 νοµών της χώρας και καλλιεργούνται σε αυτά 24 διαφορετικά 
αθλήµατα. 
 
 
5. Συµπεράσµατα από την ανάλυση του Νοµοθετικού πλαισίου των Τ.Α.∆. - 

Ε.Τ.Α.∆. 
Από την ανάλυση των αποφάσεων ίδρυσης και λειτουργίας των Τ.Α.∆. - Ε.Τ.Α.∆. 
από την ίδρυσή τους µέχρι και σήµερα, διαπιστώθηκαν τα εξής: 

 
1. Η απόφαση Γ4/902/29-9-88 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων, 

«Ίδρυση Ειδικών Αθλητικών Τάξεων σε σχολεία της Πρωτοβάθµιας (Π.Ε.) και 
∆ευτεροβάθµιας (∆.Ε.) Εκπαίδευσης» καθώς και ο Νόµος ίδρυσης (Ν.1894/90, 
ΦΕΚ 110/27.8.90 τ.Α’) των Αθλητικών Τµηµάτων, αναφέρονται στην ίδρυση 
Αθλητικών Τµηµάτων στην Α’ τάξη του Γυµνασίου και κατ’ εξαίρεση στο 
∆ηµοτικό σχολείο, για αθλήµατα που η επιτροπή (Κ.Ε.Α.Τ.) κρίνει απαραίτητη την 
καλλιέργειά τους και στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Σε καµία όµως από τις 
µετέπειτα αποφάσεις δεν αναφέρεται το παραµικρό για την ίδρυση Αθλητικών 
Τµηµάτων στο ∆ηµοτικό σχολείο. 
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2. Από τις πρώτες αποφάσεις ίδρυσης και λειτουργίας των Τ.Α.∆.-Ε.Τ.Α.∆., 
παρέχεται στους µαθητές-αθλητές που φοιτούν σε αυτά η διευκόλυνση της 
µετακίνησης (σπίτι - αθλητικοί χώροι - σχολείο και το αντίστροφο) και η 
διευκόλυνση της ηµιδιατροφής. Με την απόφαση Γ4/1103/9-9-1997 της 
∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ., αναστάλθηκε η παροχή ηµιδιατροφής 
για το σχολικό έτος 1997-98 και από το επόµενο σχολικό έτος καταργήθηκε. 

3. Τα κριτήρια επιλογής των καθηγητών - προπονητών Φυσικής Αγωγής στα Τ.Α.∆.-
Ε.Τ.Α.∆., τροποποιήθηκαν αρκετές φορές από την ίδρυσή τους. Αρχικά (από το 
1988 έως το 1997), εκτός από τις απαραίτητες προϋποθέσεις που έπρεπε να 
πληρούν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής, η Κ.Ε.Α.Τ. δέχονταν προτάσεις από τις 
αντίστοιχες Αθλητικές Οµοσπονδίες, από τους Συµβούλους Φυσικής Αγωγής και 
από τους προϊσταµένους των Γραφείων Φυσικής Αγωγής. Το 1997 (αρ. απόφ. 
Γ4/865/3-7-1997), θεσπίστηκε σύστηµα µοριοδότησης των κριτηρίων για την 
επιλογή των καθηγητών Φυσικής Αγωγής, ενώ παράλληλα και η Κ.Ε.Α.Τ. 
µπορούσε να πριµοδοτεί µε τρία (3) µόρια τους υποψηφίους µετά από συνεκτίµηση 
των προσόντων τους και από προτάσεις των προϊσταµένων των Γραφείων Φυσικής 
Αγωγής και των αντίστοιχων Αθλητικών Οµοσπονδιών. Από το 1998 και µετά, 
όπως φαίνεται από τις αποφάσεις, ισχύει µόνο το σύστηµα µοριδότησης των 
κριτηρίων που αφορούν στην ειδικότητα στο αντίστοιχο άθληµα, στην προπονητική 
εµπειρία στο αντίστοιχο άθληµα και στις αντίστοιχες ηλικίες, στην αθλητική 
διάκριση, στις µεταπτυχιακές σπουδές, στην προϋπηρεσία στα Τ.Α.∆.-Ε.Τ.Α.∆., 
στην προϋπηρεσία στην εκπαίδευση και στην εντοπιότητα. 

4. Η επιλογή των µαθητών-αθλητών που φοιτούν στα Τ.Α.∆. και τα Ε.Τ.Α.∆. γίνεται 
µε τη χρησιµοποίηση πρακτικών δοκιµασιών. Η απόφαση 17393/31-5-1989 του 
Γραφείου Αθλητικού Προσανατολισµού της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού 
καθορίζει τις πρακτικές δοκιµασίες επιλογής των µαθητών ανά άθληµα (ειδικές). 
Με την απόφαση Γ4/945/12-6-1990, οι πρακτικές δοκιµασίες κατηγοριοποιούνται 
σε γενικές και ειδικές. Οι γενικές δοκιµασίες εκφράζουν τις βασικές ανθρώπινες 
ικανότητες, όπως τα ανθρωποµετρικά µεγέθη, η ταχύτητα, η εκρηκτική ικανότητα 
και η γενική αντοχή και συγκεκριµένα περιλαµβάνουν:  

 
∆ρόµο 30 µ. 
Άλµα απλούν χωρίς φορά. 
Ρίψη ιατρικής µπάλας 2 kg. 
Παλίνδροµο τρέξιµο. 
 

Οι ειδικές πρακτικές δοκιµασίες καθορίζονται κάθε φορά από την Κ.Ε.Α.Τ. και 
κυρώνονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας. 

5. Για τη διενέργεια των δοκιµασιών των υποψηφίων µαθητών-αθλητών συγκροτείται 
επιτροπή, η σύσταση της οποίας τροποποιήθηκε αρκετές φορές από την ίδρυση των 
Αθλητικών Τµηµάτων έως σήµερα. Συγκεκριµένα η ίδρυση των Αθλητικών 
Τµηµάτων προέβλεπε τη συγκρότηση επιτροπής από το Νοµάρχη η οποία 
αποτελούνταν από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής που δίδασκαν στο Αθλητικό 
Τµήµα και από καθηγητές Φυσικής Αγωγής της Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε ειδικότητα στο αντίστοιχο άθληµα. Με την 
απόφαση Γ4/1149/30-8-1994, στην επιτροπή προστέθηκαν και ο προϊστάµενος του 
Γραφείου Φυσικής Αγωγής και ο υπεύθυνος ανίχνευσης ταλέντων του νοµού. Το 
1997 (Γ4/865/3-7-1997), η επιτροπή συγκροτείται από τον προϊστάµενο της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και αποτελείται από τον προϊστάµενο του Γραφείου 
Φυσικής Αγωγής, από τον υπεύθυνο του Συστήµατος Υποστήριξης Αναπτυξιακού 
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Αθλητισµού της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού στο νοµό και από τρεις 
καθηγητές Φυσικής Αγωγής που διδάσκουν στο Αθλητικό Τµήµα ή από καθηγητές 
Φυσικής Αγωγής της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε 
ειδικότητα στο αντίστοιχο άθληµα. 

6. Ο Νόµος ίδρυσης των Αθλητικών Τµηµάτων όριζε ότι σε περίπτωση µη 
συµπλήρωσης του αριθµού µαθητών, στα Αθλητικά Τµήµατα µπορούσαν να 
φοιτήσουν και µαθητές από το ίδιο σχολείο ή από γειτονικά που δεν είχαν επιλεγεί, 
αλλά κρίνονταν ικανοί από τους διδάσκοντες καθηγητές Φυσικής Αγωγής και αφού 
υποβάλλονταν σε τεστ, σε αναλογία όχι µεγαλύτερη του ενός τετάρτου του 
συνολικού αριθµού των µαθητών κάθε Τµήµατος. Με την απόφαση Γ4/865/3-7-
1997 όµως, διευκρινίζεται σαφώς ότι ουδεµία συµπλήρωση του αριθµού των 
φοιτούντων µαθητών σε κάθε τάξη των Τ.Α.∆. επιτρέπεται για οποιονδήποτε λόγο 
πέρα από τις προβλεπόµενες διαδικασίες επιλογής (τεστ). 

7. Τέλος, όσον αφορά στην παραµονή των µαθητών στα Τ.Α.∆. και στην επόµενη 
τάξη, υπήρξαν διάφορες τροποποιήσεις στο πέρασµα του χρόνου. Ο Νόµος ίδρυσης 
έθετε ως όριο µόνο την τελική βαθµολογία των µαθητών στο µάθηµα της Φυσικής 
Αγωγής, που έπρεπε να ήταν τουλάχιστον δεκαέξι (16). Αυτό καταργήθηκε το 1994 
µε την απόφαση Γ4/1149, η οποία ως απαραίτητη προϋπόθεση παραµονής µαθητή 
στο Αθλητικό Τµήµα και στην επόµενη τάξη θεωρούσε την υπέρβαση από το 
µαθητή του ελαχίστου ορίου στις δοκιµασίες που προβλέπονταν κατά τη διάρκεια 
και λήξη του διδακτικού έτους. Εκτός αυτού, η απόφαση Γ4/865/3-7-1997 
συµπλήρωσε ότι για να παραµείνει µαθητής σε Τ.Α.∆. στην Β’ τάξη Γυµνασίου 
πρέπει να έχει αθλητικό δελτίο σε αναγνωρισµένο αθλητικό σύλλογο και για το 
άθληµα που παρακολουθεί στο Τ.Α.∆., ενώ για να παραµείνει στη Γ’ τάξη 
Γυµνασίου πρέπει να προσκοµίσει βεβαίωση από τον αθλητικό σύλλογο στον οποίο 
έχει αθλητικό δελτίο, θεωρηµένη από την Τοπική Επιτροπή της αντίστοιχης 
Αθλητικής Οµοσπονδίας ή την Αθλητική Οµοσπονδία, ότι µετείχε µε την οµάδα 
του συλλόγου σε αγώνες. Με τη Γ4/572 απόφαση της επόµενης χρονιάς, η 
προϋπόθεση αυτή ίσχυσε και για την Α’ Γυµνασίου σχετικά µε την προσκόµιση 
αθλητικού δελτίου, ενώ για τη Β’ και Γ’ τάξη απαιτείται βεβαίωση συµµετοχής σε 
αγώνες.  
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Abstract 
The Physical Education Schools were founded with the decision Γ4/902/29-9-88 of 
Ministry of National Education and Religions Affairs. This decision  was 
supplemented with the Γ4/1804/19-12-1989 decision of Physical Education 
Department of Ministry of National Education and Religions Affairs and were ratified 
with Law 1894/90 (OFFICIAL JOURNAL OF THE HELLENIC REPUBLIC 
110/27.8.90 T.A'). School year 1988-89 functioned for first time Physical Education 
Classes (T.A.D.) in selectively High schools while school year 1991-92 began the 
experimental operation of Special Physical Education Schools B grade (E.T.A.D.) in 
the A class of Lyceia in 6 cities of the country. Today (school year 2006-07), they 
function T.A.D. in 161 High schools in all the prefectures and E.T.A.D. in 40 Lyceia 
of 25 prefectures of country cultivating 28 different sports. In this review are 
presented the Laws and the Ministerial decisions in which they functioned and 
function the Physical Education Schools from their foundation until today. 
 
Key words:  athletic schools, laws 
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