
 1

                        Να  διατηρηθεί  µέχρι  : 
................. 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  

         &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Γεν. ∆/νση  Πρωτ/θµιας  & ∆ευτ/θµιας  Εκ/σης 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:ΤΜΗΜΑ Α΄ 
   Πληροφορίες: Φουρτούνης Θεόδωρος 
   Τηλέφωνο: 2103213983 

 Βεϊκου  3         11742   Αθήνα  

Τηλέφωνο & Fax: 3238719                              

                                            

 
 

ΘΕΜΑ: «Ίδρυση και λειτουργία των Τµηµάτων Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης 
Γυµνασίων (ΤΑ∆)  διαδικασία επιλογής και παραµονής των µαθητών στα 

Αθλητικά Τµήµατα» 
 

 Έχοντας υπόψη  
1. Τις διατάξεις της αριθ. Γ4/902/29-09-1998 Απόφασης του Υπουργού Εθνικής 

Παιδείας & Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 21/Β/17-01-1990), που κυρώθηκε µε το άρθρο 7του 
Ν. 1894/90 (ΦΕΚ 110/Α΄). 

 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 51 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ.Α΄ 14-3-2000) 

«εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις». 
 

3. Τις προτάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τµηµάτων για την ίδρυση και 
λειτουργία των Τµηµάτων Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης (πράξη 2/29-8-00). 

 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α) «περιορισµός και 

βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» µε τα 
οποία προστέθηκε άρθρο 230 στο Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 1377), όπως τελικά 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 2459/97 (ΦΕΚ 389) 
 

5. Την  µε αριθµ. ΣΤ5/25/26-4-2000 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ Β΄582) «ορισµός αρµοδιοτήτων 
Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

 
6. Το γεγονός ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον 

κρατικό προϋπολογισµό.  

Βαθµός Ασφαλείας ................... 
 
 Αθήνα 28 / 9 / 2000 
 
 Αριθ. Πρωτ.Γ4/891.................... 
 
 Βαθ. Προτερ. ............................. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
 Ορίζουµε τις ηµέρες και ώρες διδασκαλίας αθληµάτων στα Τµήµατα Αθλητικής 
∆ιευκόλυνσης (ΤΑ∆) Γυµνασίου, τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των Τ.Α.∆.  
και των αθληµάτων που θα καλλιεργούνται σε αυτά, τη διαδικασία επιλογής και 
παραµονής των µαθητών στα τµήµατα αυτά.  
 
Α΄ 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 τις ∆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. 

 
 
Β΄ 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 ανωτέρων 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 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. 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. 
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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 Β΄ 6 ή παραβιάζονται οι όροι των παραγράφων Β΄3,  
Β΄7 και Β΄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) δύο (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 ΤΑ∆ 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. Β2. Ειδικά για τη 
συνέχιση λειτουργίας των ΤΑ∆ απαιτείται η αποστολή στη ∆/νση Φυσικής Αγωγής της 
Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. από τα οικεία Γραφεία Φυσικής Αγωγής σχετικών εντύπων 
παρακολούθησης της λειτουργίας των ΤΑ∆ 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 ΤΑ∆. 
 
Γ΄ ∆ιαδικασία επιλογής και παραµονής των µαθητών στα Αθλητικά Τµήµατα: 
 
1. Στα Τ.Α.∆. εγγράφονται µαθητές της Α΄ Γυµνασίου ύστερα από επιλογή η οποία 
διενεργείται από  5 µέχρι 20 Μαΐου κάθε σχολικού έτους.  

 
2. Οι προϊστάµενοι των Γραφείων Φ.Α. µε έγγραφο τους προς τους ∆/ντες των 
Σχολείων  Α/βάθµιας Εκπ/σης του τοµέα ευθύνης τους ανακοινώνουν τη δυνατότητα 
συµµετοχής των µαθητών στη διαδικασία επιλογής για τα Τ.Α.∆. µέχρι 20 Απριλίου 
κάθε έτους. 
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3. 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. 
 
4. Οι υποψήφιοι για επιλογή και φοίτηση σε Αθλητικό Τµήµα δεν στερούνται του 
δικαιώµατος υποβολής αίτησης για συµµετοχή σε κλήρωση σε Πειραµατικό Γυµνάσιο 
(πρώην πρότυπο). 

 
 

5. Για τη διενέργεια των δοκιµασιών των υποψηφίων συγκροτείται σε κάθε Νοµό 
επιτροπή µε απόφαση του προϊσταµένου ∆ευτ/βάθµιας Εκπ/σης, 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 την συγκεκριµένη ειδικότητα ή ειδίκευση. 
 
6. 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 γυµν. κ .λ. π ) . 

 
7. 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 ∆/ντες 
των Σχολείων της Α/βάθµιας Εκπ/σης που ανήκουν οι οποίοι µε τη σειρά τους 
διαβιβάζουν τους πίνακες στο Γυµνάσιο που λειτουργεί το Τ.Α.∆. Αντίγραφο των 
πινάκων αυτών διαβιβάζεται στην Κ.Ε.Α.Τ.   

 
8. 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 ∆/ντης 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. 

 
9. Για τον 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. 
 
10. 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. 
 
11. 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 
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αξιολόγησης του µαθητή στόχο έχουν να δώσουν πλήρη κατά το δυνατό, εικόνα της 
επίδοσης και της εξέλιξής 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. 

 
12. Απαραίτητη προϋπόθεση παραµονής του µαθητή του ΤΑ∆  στις  τάξεις (Β΄ και Γ΄)  
είναι α) η υπέρβαση  του ελαχίστου 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. 

 
13. 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.∆.  

 
 

14. 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). 
 
15. 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). 
 
16. 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. 

 
17. 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 

 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 
   Ο προγραµµατισµός και η οργάνωση των µετακινήσεων των µαθητών-τριων γίνεται 
µε ευθύνη και απόφαση του Προϊσταµένου  Γραφείου Φυσικής Αγωγής σε συνεργασία 
µε τον ∆/ντη Β/βάθµιας Εκπ/σης.  
Οι συνοδοί Κ.Φ.Α. για τις παραπάνω µετακινήσεις ορίζονται από τον Προϊστάµενο του 
Γραφείου Φυσικής Αγωγής. 
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Η Απόφαση αυτή από την οποία δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη για το ∆ηµόσιο να 
δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

 & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 
1. Γραφεία Φυσικής Αγωγής 
2. Αθλητικές Οµοσπονδίες 

         ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γενική ∆/ντρια Σπουδών Α.Ε & ∆.Ε  Εκπ/σης 
2. ∆/νση Φυσικής Αγωγής Τµήµα Β΄ 
 

 
 
                                                                     


