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                                                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 

                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Γεν. ∆/νση Σπουδών  Α/θµιας & Β/θµιας  Εκπ/σης 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  
Πληροφορίες: Ι. Γεωργακόπουλος  
Τηλ. 210 3442196 – 2103442208 - 3442012 
Α. Παπανδρέου 37                  (ΦΕΚ 602 Τ.Β’ 16-05-2008) 
Τ.Κ 15180    Μαρούσι 
Αριθµός Γραφείου: 1084                     

E_mail: phys3@ypepth.gr         Α Π Ο Φ Α Σ Η  
            

                        Κοιν : 
          1.∆ιευθύνσεις Β/θµιας Εκπ/σης 

 2. Γραφεία Φυσικής Αγωγής 
3. Αθλητικές Οµοσπονδίες 

 

        
ΘΕΜΑ: «Κριτήρια - ∆ιαδικασία και Όργανα Επιλογής των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής 

για τα Τµήµατα Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης Γυµνασίου & για τα Ειδικά Τµήµατα Αθλητικής 

∆ιευκόλυνσης  – Λυκείου ( Τ.Α.∆-Ε.Τ.Α.∆ )» 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:α) άρθρου 17 του Ν.1566/85 (Φ.Ε.Κ. 167/Α΄/30-09-85) «∆οµή και λειτουργία της 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης» όπως ήδη ισχύει. 

                        β)  τις διατάξεις της παρ.6 της αριθ. Γ4/902/29-09-1988 Απόφασης του Υπουργού 

Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων (Φ.Ε.Κ. 21/Β/17-01-1990) που κυρώθηκε µε το άρθρο 7 του 

Ν.1894/90 (Φ.Ε.Κ. 110/Α΄) 

                      γ) του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999), ο οποίος συµπληρώθηκε µε τους Νόµους: 

2858/2000 (ΦΕΚ 247/Α/2000), 2947/2001, (ΦΕΚ 228/Α/2001), 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002), 

3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/Α2003), 3259/2004, (ΦΕΚ 149/Α/2004), 3262/2004 (ΦΕΚ 173/Α/2004).  

δ) του άρθρου 14 παρ.51 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ.Α΄ 14-03-2000) «εκπαίδευση 

των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις». 

                   ε) του άρθρου 2 παρ.4 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75/07-04-2006 Τ.α’)  

2. Την Υπουργική Απόφαση µε αριθµ. πρωτ. 47676/Γ4/15-5-2006 η οποία τροποποιεί το υποστοιχείο 

β’ της παρ.3  της Υπουργικής Απόφασης µε αριθµ. πρωτ. 33225/Γ5/01-04-2005.   

   Βαθµός Ασφαλείας ............... 
 
 Αθήνα                         08/05 /2008 
 
 Αριθ. Πρωτ.                   59670/Γ4 
 
 Βαθ. Προτερ. ............................. 
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3.  Την µε αριθµ. Γ4/110048/05-10-2007 (Φ.Ε.Κ 424/5-10-2007 τ’ Υ.Ο.∆.∆) Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Πολιτισµού). 

4. Τις αριθµ. 15η/26-3-2008 & 16η/9-4-2008 πράξεις της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων 

(Κ.Ε.Α.Τ), µε τις οποίες εισηγήθηκε την έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης «Κριτήρια - ∆ιαδικασία 

και Όργανα Επιλογής των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τµήµατα Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης 

Γυµνασίου & για τα Ειδικά Τµήµατα Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης Λυκείου (Τ.Α.∆ -Ε.Τ.Α.∆ ) »  

5.Την µε αριθµ. Υ251/28-9-2007 Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός αρµοδιοτήτων Υφυπουργών του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων» (ΦΕΚ 1944/τ.Β΄/01-10-2007)  

6. Το γεγονός αυτό δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισµό. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

 Ορίζουµε  τα κριτήρια, τη διαδικασία και τα όργανα για την επιλογή των διδασκόντων 

Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής , ως εξής: 

 

Α΄ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Κατά την επιλογή µονίµων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, που 

θα διδάξουν στα  Τµήµατα Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης & Ειδικά Τµήµατα Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης 

συνεκτιµώνται τα παρακάτω κριτήρια τα οποία µοριοδοτούνται ως ακολούθως: 

1. ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΘΛΗΜΑ 

• Οι απόφοιτοι των Ελληνικών Πανεπιστήµιων ( Τ.Ε.Φ.Α.Α ) λαµβάνουν δύο (02) µόρια ΜΟΝΟ 

στην πρώτη και κύρια ειδικότητα. 

• Οι απόφοιτοι Ε.Α.Σ.Α που έχουν ισοτιµία ή ΣΕΛΜΕ λαµβάνουν δύο (02) µόρια εφόσον έχουν 

άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στο συγκεκριµένο άθληµα. 

• Οι Απόφοιτοι Σχολών Φυσικής Αγωγής Πανεπιστήµιων του Εξωτερικού λαµβάνουν δύο (02) 

µόρια, εφόσον η κύρια ειδικότητα έχει ληφθεί από το ίδιο Πανεπιστήµιο όπου έχει εκδοθεί ο 

Βασικός Τίτλος Σπουδών και ο οποίος έχει αναγνωριστεί από τα αρµόδια όργανα (∆ΙΚΑΤΣΑ & 

∆.Ο.Α.Τ.Α.Π).   

Ειδικά για τους τίτλους των  Πανεπιστήµιων του εξωτερικού η ειδικότητα πρέπει: 

�  να αναγράφεται στο Πτυχίο ή να βεβαιώνεται µε επίσηµο έγγραφο στο οποίο ρητά θα 

αναφέρεται ότι η συγκεκριµένη ειδικότητα έχει αποκτηθεί κατά τη χρονική περίοδο φοίτησης 

στο Πανεπιστήµιο.  

� Ο βασικός τίτλος σπουδών θα πρέπει να έχει αναγνωριστεί από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ  και να 

έχει επίσηµη µετάφραση µόνο από την µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου  Εξωτερικών  

. 
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2. ΠΤΥΧΙΑ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ . 

� ∆ιδακτορικό δίπλωµα, µοριοδοτείται µε τρία µόρια ( 3,0 ). 

� Μεταπτυχιακό δίπλωµα µοριοδοτείται µε ενάµισι µόρια ( 1.5 ).  

∆ιδακτορικό δίπλωµα & Μεταπτυχιακό δίπλωµα µόρια τρεισήµισι (3,5), 

∆ύο µεταπτυχιακά διπλώµατα µόρια δύο (2,0)  

� Οι κάτοχοι ∆εύτερου πτυχίου Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι (Ν.2916/2001) µοριοδοτούνται µε ένα µόριο (1,0).  

    Το σύνολο των µορίων από τα παραπάνω, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα µόρια (4,0). 

    Οι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των σχετικών πτυχιακών   

   εξετάσεων.      

� Οι µεταπτυχιακοί τίτλοι  σπουδών, εφόσον προέρχονται  από Α.Ε.Ι  του εξωτερικού, πρέπει να 

έχουν  αναγνωριστεί από τον ανάλογο φορέα (∆ΙΚΑΤΣΑ – ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π) . 

3.  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ 

 1) Αθλητές - τριες  κατηγορίας Ανδρών -Γυναικών που έχουν κατακτήσει νίκη  σε Ατοµικό ή 

Οµαδικό άθληµα που περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων ανεξαρτήτου 

αριθµού συµµετοχών µε την Εθνική Οµάδα :  

• α)    1η  έως 3η  Ολυµπιακή νίκη      µόρια οκτώ                (08)  

• β)    4η έως 8η Ολυµπιακή νίκη       µόρια έξι                     (06) 

• γ)    1η έως 3η Παγκόσµια νίκη      µόρια έξι              (06) 

   γ1)    4η έως 6η Παγκόσµια νίκη      µόρια τέσσερα            (04) 

   γ2)    7η έως 8η Παγκόσµια νίκη              µόρια τρία                   (03)  

• δ)    1η έως 3η Πανευρωπαϊκή νίκη         µόρια τέσσερα    (04) 

• ε)     4η έως 6η Πανευρωπαϊκή νίκη        µόρια τρία               (03)  

• στ)   1η έως 3η  Μεσογειακή νίκη            µόρια δύο και µισό    (2,5) 

• ζ)     1η Βαλκανική νίκη           µόρια δύο                   (02) 

• η) 1η έως 3η Παγκόσµια σχολική νίκη      µόρια δύο                   (02) 

• θ) 4η έως 8η Παγκόσµια σχολική νίκη      µόρια ένα                    (01) 

2) Αθλητές - τριες  κατηγορίας Ανδρών -Γυναικών  που έχουν κατακτήσει Πρώτη Πανελλήνια νίκη  

σε Ατοµικό ή Οµαδικό άθληµα ανεξαρτήτου αριθµού συµµετοχών µόρια δύο  (02). 

3) Αθλητές - τριες  όλων των ηλικιακών κατηγοριών  που έχουν κατακτήσει  Πρώτη Πανελλήνια νίκη 

σε Ατοµικό ή Οµαδικό άθληµα ανεξαρτήτου αριθµού συµµετοχών µόρια ένα    (01). 

Η µοριοδότηση θα ισχύει για µία µόνο από τις παραπάνω κατηγορίες. Οι παραπάνω νίκες και 

συµµετοχές αφορούν µόνο τα αθλήµατα για τα οποία οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση και θα 

βεβαιώνονται : 

o Από τις Αρµόδιες Οµοσπονδίες οι οποίες και θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη του 

περιεχοµένου της  βεβαίωσης και θα επικυρώνονται  από την Γενική Γραµµατεία 
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Αθλητισµού και εν προκειµένω για τους Μεσογειακούς ή Ολυµπιακούς αγώνες από  την 

Ε.Ο.Ε ( Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή ) . 

 

4.  ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Λαµβάνεται υπόψη η προπονητική εµπειρία των τελευταίων πέντε ετών : 

1) σε Οµοσπονδία ή σε Αθλητικό Σύλλογο στις Αγωνιστικές Κατηγορίες όπου 

διεξάγονται Πανελλήνια Πρωταθλήµατα της Οµοσπονδίας και  µοριοδοτείται µε ένα (01) µόριο 

για κάθε έτος. Το ανώτατο σύνολο µορίων είναι τέσσερα (4,0). 

          Υπολογίζεται η προπονητική εµπειρία και των βοηθών προπονητών οµαδικών αθληµάτων 

στην ανώτερη κατηγορία του αθλήµατος αρκεί να αναγράφονται στα φύλλα αγώνων.  

Επιπλέον µοριοδοτείται ο υποψήφιος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής – προπονητής µε ένα (01) 

µόριο υπό την προϋπόθεση ότι είναι εν ενεργεία τους τελευταίους έξι (6) µήνες, µέχρι την 

ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης εφόσον ο σύλλογος που εργάζεται:  

� Εδρεύει στο νοµό που ανήκει το Τ.Α.∆ . 

� Συµπεριλαµβάνεται στον πίνακα των αξιολογηµένων σωµατείων  της Οµοσπονδίας .  

Για τους Οµοσπονδιακούς προπονητές το µόριο του εν ενεργεία προπονητή θα λαµβάνεται στην 

πρώτη επιλογή του Νοµού ή Νοµαρχίας της προτίµησής τους.  

Λαµβάνονται υπόψη οι συµβάσεις που έχουν λήξει µέχρι και δύο µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κατάθεσης της αίτησης, µε την προϋπόθεση ότι αυτές ήταν τουλάχιστον έξι (6) µήνες σε ισχύ.   

Για τους συλλόγους που ανήκουν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη περιλαµβάνεται όλος ο 

Νοµός Αττικής , όλος ο Νοµός Θεσσαλονίκης  αντίστοιχα .  

2) Στο Εθνικό Σύστηµα Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισµού (Ε.Σ.Υ.Α.Α) και 

µοριοδοτείται µε µηδέν τρία (0,3) µόρια για κάθε έτος και µέχρι µηδέν ενενήντα  µόρια (0,90) 

συνολικά.   

                           ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΟΜΑ∆ΙΚΑ & ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

• Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής υποχρεωτικά πρέπει να κατέχουν άδεια ασκήσεως 

επαγγέλµατος σύµφωνα µε τον ν.2725/99 ο οποίος συµπληρώθηκε µε τους Νόµους: 2858/2000 

ΦΕΚ 247/Α/2000, 2947/2001 ΦΕΚ 228/Α/2001, 3057/2002 ΦΕΚ 239/Α/2002, 3207/2003 ΦΕΚ 

302/Α/Α2003, 3259/2004 ΦΕΚ 149/Α/2004, 3262/2004 ΦΕΚ 173/Α/2004. 

• Τα Συµβόλαια ή Συµφωνητικά που κατατίθενται πρέπει να είναι εµπρόθεσµα θεωρηµένα από την 

Αρµόδια ∆.Ο.Υ και η Θεώρηση πρέπει να είναι σύµφωνα: 

o µε την Απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών 1065606/7222/∆Ε β΄18-7-2000  

o µε τον Αθλητικό Νόµο 2725/1999 (αρθρ.31 παρ. 6 , αρθρο 136 παρ.5) .    
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• Βεβαίωση της Αθλητικής Οµοσπονδίας για την εργασιακή σχέση του τελευταίου τριµήνου, µε 

βάση το κάθε συµβόλαιο που έχει σε σύλλογο ή σε Οµοσπονδία. 

Η έκδοση βεβαίωσης της Οµοσπονδίας για τα οµαδικά και ατοµικά αθλήµατα , θα λαµβάνεται υπόψη 

από τα φύλλα αγώνων στα οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι, ο προπονητής συµµετείχε σε 

αγώνες που υπερβαίνουν σε αριθµό το πενήντα τις εκατό (50%) της αγωνιστικής παρουσίας του 

συλλόγου στα πανελλήνια ή τοπικά πρωταθλήµατα. 

      Συµβόλαια ή Συµφωνητικά που κατατίθενται και είναι θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας 

του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α) ισχύουν. 

Στα παραπάνω συµβόλαια - συµφωνητικά  ΠΡΕΠΕΙ να αναγράφονται σαφέστατα :  

α) η έναρξη, β) η λήξη, γ) η ιδιότητα του προπονητή, δ) η αγωνιστική κατηγορία ε) το 

άθληµα.  

Σε διαφορετική περίπτωση δεν λαµβάνονται υπόψη . 

Η προπονητική εµπειρία στα παραπάνω συµφωνητικά – συµβάσεις θα µοριοδοτείται από την 

ηµεροµηνία χορήγησης της άδειας άσκησης επαγγέλµατος και µετά . 

Προηγούµενη προπονητική εµπειρία δεν  υπολογίζεται . 

Τα συµβόλαια – συµφωνητικά που συντάχτηκαν πριν την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης της 

άδειας άσκησης επαγγέλµατος είναι ανίσχυρα και δεν  λαµβάνονται υπόψη .  

Για την τεκµηρίωση της προπονητικής εµπειρίας των Προπονητών – Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 

που εργάζονται στο Εθνικό Σύστηµα Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισµού ( Ε.Σ.Υ.Α.Α ) 

απαιτείται σύµβαση και βεβαίωση από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. 

      Για την µοριοδότηση της προπονητικής εµπειρίας είναι απαραίτητα όλα τα παραπάνω 

δικαιολογητικά. 

5.ΠΤΥΧΙΟ 

Λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία κτήσης του πτυχίου και µοριοδοτείται µε  0,3 µόρια για 

κάθε πλήρες έτος (12 µήνες) µε ανώτερο όριο τα τέσσερα και µισό (4,5 ) µόρια . 

Υπολογίζεται δε έως την ηµεροµηνία λήξης κατάθεσης των αιτήσεων των υποψηφίων.   

Για τους πτυχιούχους του εξωτερικού, που έχουν συµµετάσχει σε εξετάσεις για ισοτιµία του 

πτυχίου τους ως ηµεροµηνία κτήσης λαµβάνεται αυτή της ισοτιµίας και όχι η ηµεροµηνία 

λήψης του πτυχίου από το Πανεπιστήµιο του εξωτερικού.  

 

6. ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Η προϋπηρεσία στα Τ.Α.∆ - Ε.Τ.Α.∆  για κάθε διδακτικό έτος µοριοδοτείται µε  0,3 µόρια και 

η υπόλοιπη προϋπηρεσία σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης για κάθε διδακτικό έτος 

µοριοδοτείται µε 0,2 µόρια .  
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Η προϋπηρεσία πρέπει να είναι πραγµατική εκπαιδευτική υπηρεσία και δεν λαµβάνεται υπόψη     

ο χρόνος απόσπασης σε Αθλητικές Οµοσπονδίες.  

Σχετικά µε την Ιδιωτική Εκπ/ση ισχύουν όσα αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 5 του 

αρθρ.6 του Ν.3255/04 καθώς και στις διατάξεις του αρθρ.27 του Ν.3475/06 ( ΦΕΚ 146/13-7-

06 τόµος Α΄) όπως συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του αρθρ.22 του Ν.3577/07 ( ΦΕΚ 

130/8-6-07 τόµος Α΄) 

Για την  Τριτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπ/ση ως καταληκτική ηµεροµηνία θα λαµβάνεται η 

30η Ιουνίου κάθε έτους.  

Για την Πρωτοβάθµια Εκπ/ση ως καταληκτική ηµεροµηνία θα λαµβάνεται η 21η Ιουνίου κάθε 

έτους. 

7.ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

Μόρια Τρία (03)  . 

Η εντοπιότητα αποδεικνύεται µε την κατάθεση ‘’πιστοποιητικού εντοπιότητας’’ όπου θα 

αναφέρεται ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ∆ήµου, όπως ορίζει το άρθρο 16 του Π.∆ 

50/1996 ΦΕΚ 45/8-3-96. ή ΦΕΚ 896/16-07-2002 . 

Για τους υποψηφίους που βρίσκονται στη διαδικασία µεταδηµότευσης από ένα ∆ήµο σε άλλον 

µέχρι την  συµπλήρωση των απαιτούµενων δύο ετών θα λαµβάνεται η προηγούµενη . 

Β. ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής που θα διδάξουν στα Τ.Α.∆ - Ε.Τ.Α.∆ αξιολογούνται από 

Τριµελείς Επιτροπές οι οποίες συγκροτούνται µε απόφαση του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης  

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των Νοµών ή για τους Νοµούς Αττικής & Θεσσαλονίκης από τους  

Προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των Νοµαρχιών, που ανήκουν στις 

παραπάνω και αποτελούνται από: 

• 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 τόσοι , όσοι και οι Επιτροπές . 

Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

• Οι Προϊστάµενοι των Γραφείων Φυσικής Αγωγής της Χώρας, µετά από έγγραφη ενηµέρωση της 

∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύµφωνα µε την οποία θα ορίζεται µε ακρίβεια το 

χρονικό διάστηµα, υποβάλλουν προς την Κ.Ε.Α.Τ. εντός του µηνός Απριλίου κάθε έτους 

εισηγήσεις, για τις ανάγκες σε εκπαιδευτικούς κατά ειδικότητα, σύµφωνα µε τους παρακάτω 

πίνακες που αφορούν την αντιστοιχία καθηγητών – µαθητών ανά άθληµα οµαδικό ή ατοµικό .   

Αντιστοιχία καθηγητών – µαθητών ανά άθληµα 
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ΟΜΑ∆ΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

         

 

 

 

 

 

 

 

    ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

(Κλασικός Αθλητισµός – Κολύµβηση – Ποδηλασία – Επιτραπέζια Αντισφαίριση - Αντισφαίριση-

Σκοποβολή- Αντιπτέριση -Τεχνική Κολύµβηση – Συγχρονισµένη Κολύµβηση – Τοξοβολία - Ρυθµική 

Γυµναστική).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

       

    ΑΤΟΜΙΚΑ  ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

      (Άρση Βαρών – Πάλη – Πυγµαχία- Τζούντο – Ενόργανη - Ταεκβοντο - Κανόε Καγιάκ- Καταδύσεις 

–     Ιστιοπλοΐα – Κωπηλασία -Ιππασία-Χιονοδροµία –Θαλάσσιο Σκι – Ξιφασκία- Τραµπολίνο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ 

ΑΘΛΗΜΑ 

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 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΘΛΗΜΑ 

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 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ 

ΑΘΛΗΜΑ 

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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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 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 . 

• Η  Κ.Ε.Α.Τ διαβιβάζει τους πίνακες των λειτουργικών αναγκών στους Προϊσταµένους των 

Γραφείων Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι υποχρεούνται να δηµοσιοποιήσουν µε ανάρτηση στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου τους. 

• Οι υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και επιθυµούν να καταλάβουν θέσεις στα Τ.Α.∆ – 

Ε.Τ.Α.∆, µπορούν να υποβάλουν αίτηση (υπόδειγµα 1) µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο 

Οικείο Γραφείο Φυσικής Αγωγής εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) εργασίµων ηµερών 

από την ανακοίνωση των πινάκων  ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑ , σε αυτό της Κύριας Ειδικότητας.  

• Σε περίπτωση που ∆ΕΝ υπάρχει:  

o α) Κύρια Ειδικότητα ή β) Κύρια Ειδικότητα σε Ολυµπιακό άθληµα,(π.χ Μαζικός 

Αθλητισµός, Παραδοσιακοί Χοροί, κ.λ.π) 

o Ο υποψήφιος θα µπορεί να καταθέσει αίτηση στο άθληµα για το οποίο κατέχει Α∆ΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ,σύµφωνα µε το Ν.2725/1999 άρθρο 31 

παρ.1,2,3,4 άρθρο 136 παρ.5 χωρίς να µοριοδοτείται στο κριτήριο της Ειδικότητας . 

• Οι αιτήσεις των υποψηφίων διαβιβάζονται στις τριµελείς επιτροπές αξιολόγησης Τ.Α.∆ – Ε.Τ.Α.∆ 

του Νοµού ή Νοµαρχίας ( για τους Νοµούς Αττικής & Θεσσαλονίκης).                                     

Οι παραπάνω επιτροπές συνέρχονται αµέσως µετά την λήξη της ηµεροµηνίας κατάθεσης των 

αιτήσεων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται και συντάσσουν εντός 10 εργασίµων ηµερών 

το αργότερο , αναλυτικούς αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων σε χιλιοστά  ανά άθληµα και 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, δι΄αναρτήσεως στον οικείο πίνακα ανακοινώσεων.  

• Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα να υποβάλουν ένσταση κατά του αξιολογικού πίνακα ενώπιον της  

Κ.Ε.Α.Τ δια µέσω του Προϊσταµένου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής εντός αποκλειστικής 

προθεσµίας επτά (07) εργασίµων ηµερών, από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης 



www.didefth.gr  9 

(δι΄αναρτήσεως) 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 25 εργασίµων ηµερών και στην συνέχεια οριστικοποιεί 

τους πίνακες των τριµελών επιτροπών των Νοµών όλης της Χώρας . 

• Οι πίνακες αυτοί επικυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και  

αποστέλλονται στους Προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στους 

Προϊσταµένους του Γραφείου Φυσικής Αγωγής των ενδιαφεροµένων της Χώρας και ισχύουν για 

ένα διδακτικό έτος.  

• Οι Προϊστάµενοι των ∆ιευθύνσεων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στη συνέχεια τοποθετούν 

τους αναπληρωτές σύµφωνα µε την αξιολογική σειρά του πίνακα και εισηγούνται στα οικεία 

Π.Υ.Σ.∆.Ε την απόσπαση των µονίµων εκπαιδευτικών, που περιλαµβάνονται στον αξιολογικό 

πίνακα και οι οποίοι υπηρετούν εντός του νοµού , σε σχολείο που λειτουργεί Τ.Α.∆ ή Ε.Τ.Α.∆.  

• Η διαδικασία κύρωσης των αξιολογικών πινάκων των Τ.Α.∆ – Ε.Τ.Α.∆ ολοκληρώνεται 

µέχρι 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ κάθε έτους.  

∆ .  Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  ∆ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ  

• ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν : 

   α) Οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στη ∆ευτεροβάθµια  Εκπαίδευση.  

   β) Οι αδιόριστοι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής.  

Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί για να µοριοδοτηθούν θα πρέπει να πληρούν µία από τις παρακάτω 

προϋποθέσεις : 

• Εξάµηνη συνολική προπονητική εµπειρία στα τελευταία πέντε έτη. 

• ή προϋπηρεσία στα ΤΑ∆-ΕΤΑ∆ τουλάχιστον ένα διδακτικό έτος. 

και να καταθέσουν αίτηση σύµφωνα: 

• Με την Κύρια Ειδικότητα  

• Σε περίπτωση που ∆ΕΝ υπάρχει: α) Κύρια Ειδικότητα ή β) Κύρια Ειδικότητα σε Ολυµπιακό 

άθληµα, τότε ο υποψήφιος θα µπορεί να καταθέσει αίτηση στο άθληµα για το οποίο κατέχει 

Α∆ΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, σύµφωνα µε το 

Ν.2725/1999 άρθρο 31 παρ.1,2,3,4 και άρθρο 136 παρ.5 

• Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής οι οποίοι έχουν τρία (03) τέκνα θα προσλαµβάνονται µε το 

20% των  θέσεων που έχουν προκηρυχθεί ανά άθληµα στο νοµό εφόσον πληρούν τις 

παραπάνω προϋποθέσεις (Εξάµηνη συνολική προπονητική εµπειρία στα τελευταία πέντε έτη , ή 

προϋπηρεσία στα ΤΑ∆-ΕΤΑ∆ τουλάχιστον ένα διδακτικό έτος).  
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• Η κατάθεση της αίτησης µε τα δικαιολογητικά θα γίνεται αποκλειστικά σε ένα 

Γραφείο Φυσικής Αγωγής  αυτό της  πρώτης επιλογής του υποψηφίου. 

• Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα να δηλώσουν µε σειρά προτίµησης 10 Νοµούς ή Νοµαρχίες.  

• Η τοποθέτηση των υποψηφίων που θα επιλεγούν να διδάξουν στις κατά τόπους περιοχές 

σχολείων  θα τις ορίζει ο προϊστάµενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής σε συνεργασία µε τον 

∆/ντή ∆/θµιας Εκπ/σης . 

• Μετά τα αποτελέσµατα των ενστάσεων, οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωµα αιτήσεως θεραπείας .  

• Εφ όσον δεν συµπληρωθεί ο απαραίτητος αριθµός εγγεγραµµένων µαθητών ανά άθληµα  

σύµφωνα µε τις λειτουργικές ανάγκες του Νοµού , ο Κ.Φ.Α  δεν θα καλείται να  κάνει δήλωση 

αποδοχής της θέσης από τον Προϊστάµενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.  

• Οι προσλαµβανόµενοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωµένοι να συνοδεύουν τους 

µαθητές που µετακινούνται µε τουριστικά Λεωφορεία ή Κ.Τ.Ε.Λ καθηµερινά  και σύµφωνα µε 

τον προγραµµατισµό του Προϊσταµένου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής ο οποίος θα έχει και την 

ευθύνη των µετακινήσεων σε συνεργασία µε τον ∆ιευθυντή ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης και τον 

∆ιευθυντή του Σχολείου που ανήκει το Τ.Α.∆. – Ε.Τ.Α.∆.      

• Όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα 

φωτοαντίγραφα από δηµόσια αρχή. 

•  Εκπρόθεσµα δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπόψη. 

• Όσοι εκ των υποψηφίων προσληφθούν για να διδάξουν στα Τ.Α.∆ – Ε.Τ.Α.∆ χάνουν το 

δικαίωµα πρόσληψης από τους πίνακες αναπληρωτών του τρέχοντος έτους , σύµφωνα, µε ότι 

ισχύει για του αναπληρωτές γενικότερα. 

• Οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί που θα προσληφθούν για να διδάξουν στα Τ.Α.∆. –Ε.Τ.Α.∆. δεν έχουν 

δικαίωµα ανάκλησης της απόσπασή τους παρά µόνο για σοβαρούς λόγους υγείας . 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας µορίων λαµβάνεται υπόψη : 

• Εντοπιότητα . 

• Οικογενειακή Κατάσταση (έγγαµος, αριθµός τέκνων) . 

• Προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση . 

• Προπονητική εµπειρία . 

•  Αθλητική ∆ιάκριση . 

Σε περίπτωση και πάλι ισοβαθµίας µορίων, γίνεται κλήρωση παρουσία των ενδιαφεροµένων από την 

τριµελή επιτροπή επιλογής στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής. 



www.didefth.gr  11 

Η µη συµµόρφωση των µελών των οργάνων επιλογής για τη µοριοδότηση των υποψηφίων µε την 

παρούσα Απόφαση, όσον αφορά τα οριζόµενα µε αυτήν κριτήρια επιλογής θα επισύρει ∆ιοικητικές και 

Πειθαρχικές Ευθύνες. 

Μετά την δηµοσίευση της απόφασης αυτής παύουν να ισχύουν οι υπουργικές αποφάσεις:.  

� Γ4/773/9-8-2000 Φ.Ε.Κ 1008 τ.β/10-8-2000   

� Γ4/872/27-7-2001 Φ.Ε.Κ 990 τ.β/30-7-2001  

� Γ4/33877/2-4-2002 Φ.Ε.Κ 421 τ.β/05-4-2002  

� Γ4/33225/1-4-2004 Φ.Ε.Κ  442 Τβ’ 6-4-2005  

� Γ4/36682/30-3-2007 Φ.Ε.Κ 649 Τ.β΄/2-4-2007 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως  

 

            Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
          ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 
 
 
 
           ΑΝ∆ΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ 
 
 
 
Συνηµµένα: Υπόδειγµα αίτησης 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 

1. Γενική ∆ιεύθυνση Σπουδών  ∆.Ε 
2. ∆ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής  
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Υ π ό δ ε ι γ µ α  Α ί τ η σ η ς 
Πτυχιούχου Καθηγητή / τριας  Φυσικής Αγωγής για να διδάξει στα  

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (Τ.Α.∆) & ΣΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ 
∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (Ε.Τ.Α.∆) 

                                                

Α  Ι Τ  Η  Σ Η 

 
………………………………………….. 
(Επίθετο) 
………………………………………….. 
(Όνοµα) 
………………………………………….. 
(Όνοµα Πατέρα & Μητέρας) 
………………………………………….. 
(∆ιεύθυνση κατοικίας) 
………………………………………….. 
(Τηλέφωνα)…………………………… 
…………………………………………. 
(Ηµεροµηνία  Κτήσης Πτυχίου) 
………………………………………….. 
(Ειδικότητα Κύρια (Πρώτη) 
………………………………………….. 
(Ακριβής Αριθµός Φορολογικού 
Μητρώου & ∆.Ο.Υ) 
…………………………………………. 
(Πίνακας ΥΠ.Ε.Π.Θ όπου ανήκω) 
…………………………………………. 
(Ηµεροµηνία κατάθεσης αίτησης στο 
Γραφείο Φυσικής Αγωγής) 
Συνοδευτικά έγγραφα: 
 
1. …………………………………….. 
2. …………………………………….. 
3. …………………………………….. 
4. …………………………………….. 
5. …………………………………….. 
6. …………………………………….. 
7. …………………………………….. 
8. …………………………………….. 
9. …………………………………….. 
10. …………………………………….. 
11. …………………………………….. 
12. …………………………………….. 
13. …………………………………….. 
14. …………………………………….. 
15. …………………………………….. 
16. …………………………………….. 
Έχω υποβάλλει αίτηση ως αναπληρωτής 
στη Β/θµια ή Α/θµια Εκπ/ση: Ναι -  Όχι 
 
 

 
 
 

 
Π Ρ Ο Σ 

 
Την Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών Τάξεων 
(Κ.Ε.ΑΤ) δια του Γραφείου Φυσικής Αγωγής 
Νοµού/Νοµαρχίας…………………………….. 
Σας γνωρίζω ότι, επιθυµώ να διδάξω το 
Άθληµα τ…. ………………………………… 
στα Τ.Α.∆ & Ε.Τ.Α.∆ των παρακάτω Νοµών 
κατά προτεραιότητα. 
Νοµοί Προτεραιότητας: 
1. ………………………………………….. 
2. ………………………………………….. 
3. ………………………………………….. 
4. ………………………………………….. 
5. ………………………………………….. 
6. ………………………………………….. 
7. ………………………………………….. 
8. ………………………………………….. 
9. ………………………………………….. 
10. ………………………………………….. 

∆ηλώνω ότι  
• αποδέχοµαι τις συνοδείες  
• αν δεν υπάρχει ο ανάλογος αριθµός 

µαθητών, δεν θα καλούµαι για 
κατάθεση δήλωσης αποδοχής της θέσης  

• Η τοποθέτησή µου στα σχολεία θα γίνει 
σύµφωνα µε την υπόδειξη του 
προϊσταµένου του Γ.Φ.Α . 

Συνυποβάλλω τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες 

Ο αιτών /αιτούσα 
 
 
                              ( Υπογραφή ) 
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