
Αθλητική Περιβολή
Γ4/1417/07-11-1989 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Θέματα Φυσικής Αγωγής 

1ο Αθλητική περιβολή - Απουσία 

α) Όσο αφορά την αθλητική περιβολή στο μάθημα Φυσικής Αγωγής, ισχύει η υπ` αριθ. 
686/23.6.87 εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ η οποία αναφέρει ότι: Είναι υποχρεωτική η αθλητική 
περιβολή των μαθητών στο μάθημα της Γυμναστικής. Παράλληλα σας πληροφορούμε ότι 
ισχύει η εγκύκλιος 752/18.9.86 του ΥΠΕΠΘ η οποία αναφέρει τα εξής: Οι μαθητές 
υποχρεωτικά στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, πρέπει να προσέρχονται με αθλητική 
περιβολή, ανεξάρτητα με το είδος, τη φίρμα, το χρώμα της φόρμας και των υποδημάτων. 
Αυτό είναι αναγκαίο, γιατί έτσι αυξάνεται η κινητική τους δραστηριότητα, οι ασκήσεις 
εκτελούνται ανετότερα με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή απόδοση σε 
όλα τα είδη των αθλητικών δραστηριοτήτων και να διασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα και 
υγεία των μαθητών. 
β) Οι μαθητές που δεν φέρουν αθλητική περιβολή για οποιοδήποτε λόγο εσκεμμένα, δεν θα 
συμμετέχουν στο μάθημα, θα τους καταλογίζεται απουσία, θα ενημερώνεται ο Διευθυντής του
Σχολείου και οι κηδεμόνες τους και θ` αποτελεί κριτήριο για την αξιολόγησή τους. Με την 
παρούσα εγκύκλιο καταργείται η 7750/Γ4/835 και κάθε άλλη σχετική με το θέμα αυτό. 
………………………………………………………….. 

Γ4/686/23-06-1987 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Περί αθλητικής περιβολής 

Ύστερα από ερωτήματα που έγιναν σχετικά με την αθλητική περιβολή των μαθητών κατά την 
ώρα της Γυμναστικής, σας πληροφορούμε ότι ισχύει η φ.61/658/Γ4/752/18.9.86 με την οποία 
είναι υποχρεωτική η αθλητική περιβολή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 
Στη συνέχεια σας γνωρίζουμε ότι οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής θα πρέπει να έχουν αθλητική
περιβολή κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος της Φ.Α. και του Αθλητισμού.

Γ4/752/18-09-1986 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Αθλητική περιβολή μαθητών στο μάθημα Φυσικής Αγωγής. 

Οι μαθητές υποχρεωτικά, στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, πρέπει να προσέρχονται με 
αθλητική περιβολή, ανεξάρτητα με το είδος, τη φίρμα, το χρώμα αυτής και των υποδημάτων. 
Αυτό είναι αναγκαίο, γιατί έτσι αυξάνεται η κινητική τους δραστηριότητα, οι ασκήσεις 
εκτελούνται ανετότερα με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή απόδοση σε 
όλα τα είδη των αθλητικών δραστηριοτήτων, και επί πλέον διασφαλίζεται η σωματική 
ακεραιότητα και η υγεία των μαθητών. Οι μαθητές που δεν θα φέρουν αθλητική περιβολή για 
οποιοδήποτε λόγο, εσκεμμένα και κατ` επανάληψη, προκειμένου να αποφύγουν το μάθημα 
της Φυσικής Αγωγής, δεν θα συμμετέχουν σ` αυτό, θα τους καταλογίζεται απουσία, θα 
ενημερώνεται ο Διευθυντής του σχολείου, θα αποτελεί κριτήριο για την αξιολόγησή τους και 
θα λαμβάνουν γνώση οι κηδεμόνες τους. Με την παρούσα καταργείται η Φ.61/7750/Γ4/835 
και κάθε άλλη σχετική.

Γ4/128/03-02-1987 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Εξέταση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. 

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σας πληροφορούμε ότι: 

1. Δεν διεξάγονται γραπτές δοκιμασίες, ούτε πρόχειρα διαγωνίσματα στο μάθημα της 
Φυσικής Αγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 465/81 και το άρθρο 5 του B.Δ. 490/68 
για το Λύκειο. 

2. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής και παραπέμπονται σε εξέταση 
το Σεπτέμβριο δεν εξετάζονται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής.
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