
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. 

 

Από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης, την 3
ης

 Σεπτεμβρίου 2015, του Διοικητικού Συμβουλίου του Θ.Ο.Π.Α.Α. 

 

Αριθ. απόφασης : 111/2015 

 

ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιλογή Σωματείου για την διοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων για 

την χρονική περίοδο 2015 – 2016 

 

Στον Άλιμο και στην αίθουσα του Δημ. Συμβουλίου Αλίμου (Φαν Βάϊκ), σήμερα 3 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ. 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Θ.Ο.Π.Α.Α. κατόπιν της 711/31.8.2015 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε 

μέλος του Δ.Σ. όπως ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, προκειμένου 

να συζητήσει και αποφασίσει επί του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

 

Διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 15 τακτικών μελών ήταν παρόντα 10 τακτικά καθώς και 4 αναπληρωματικά μέλη 

 

                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Τακτικά  Αναπληρωματικά  

 Διαμαντής Στέφανος - Πρόεδρος 

 Αλβανός Νικόλαος –Αντιπρόεδρος 

 Παπαδημητρόπουλος Παύλος 

 Καραβατάς Πέτρος 

 Φρίμη Μαρίνα  

 Βέργης Ιωάννης 

 Τσαμπαρλής Νικόλαος – Δημ. Σύμβουλος 

 Σωτηροπούλου Βίλη  

 Φαλιέρος Κωνσταντίνος 

 Αντωνάκης Ιωάννης 

 Φαλκωνάκης Μιχάλης 

 Ζαχαριά Ευφροσύνη 

  

 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  Α Λ Ι Μ Ο Υ 

Λεωφ. Ιωνίας 24 - Τ.Κ. 17456 

Τηλ.: 210 – 99 42 500, 210 – 98 52 251                         

FAX:  210 – 98 41 510       

e-mail: info@thopaa.gr    

 

mailto:info@thopaa.gr
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 Μοσχόπουλος Γεράσιμος 

 Σαρδέλη Δήμητρα – Εκπρόσωπο του 

Συλλόγου «Εκτελωνιστών» 

 

                                             ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Τακτικά   

 Μπάκας Ιωάννης 

 Πουλογιαννόπουλος Σταύρος 

 Κεσίσογλου Άννα – Δημ.Σύμβουλο 

 Γαρυφαλάκης Εμμανουήλ –

Δημ.Σύμβουλος 

 Κλεώπα-Μπίσμπα Δήμητρα – 

Δημ.Σύμβουλος 

 

 

 

Προ της συζητήσεως των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αποσύρονται το 8
ο
 και το 11

ο
 θέμα και θα τεθούν προς συζήτηση σε επόμενη 

συνεδρίαση του Δ.Σ. του Θ.Ο.Π.Α.Α. 

 

Επί του 13
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψιν του Δ.Σ. την πιο κάτω εισήγηση :  

 

Ο Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου (Θ.Ο.Π.Α.Α) σχεδιάζει δράσεις για την περίοδο Σεπτέμβριος 2015 

– Ιούνιος 2016, σε ό,τι αφορά πολιτιστικά και αθλητικά Προγράμματα, καθώς και δραστηριότητες στην κολυμβητική δεξαμενή. Τα 

Προγράμματα αυτά έχουν κοινωνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα και στοχεύουν, μέσα από τις ομαδικές πολιτιστικές και αθλητικές 

δραστηριότητες, στη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των πολιτών, στην καλλιέργεια της πνευματικής και σωματικής ευεξίας και 

υγείας, στην ανάπτυξη κλίματος ενότητας και συνεργασίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. 

Κατόπιν των παραπάνω, όποιο αθλητικό ή πολιτιστικό ή κοινωνικό σωματείο/σύλλογος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στην 

κατάρτιση και διοργάνωση των παραπάνω Προγραμμάτων και Δράσεων με τη συγχρηματοδότηση του ΘΟΠΑΑ για την περίοδο 

Σεπτέμβριος 2015-Ιούνιος 2016, παρακαλούμε να υποβάλλει ΑΙΤΗΣΗ (ΠΡΟΤΑΣΗ) συνοδευόμενη από ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ που να καλύπτει την υλοποίηση τουλάχιστον των κατωτέρω δεδομένων: 

  

Α. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

1. Δραστηριότητες – Προγράμματα 
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α) Όλο το φάσμα των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων και δράσεων μπορεί να υλοποιηθεί σε εγκαταστάσεις του Δήμου 

και συγκεκριμένα στους εξής χώρους:  

 Ιωνίας 24-Υπόγειο 

 Ιωνίας 24-1
ος

 όροφος 

 Κρήτης 24 

 Ιωνίας 96-Ισόγεια αίθουσα 

 Ισόγεια Αίθουσα στην περιοχή του κεντρικού Καλαμακίου 

 Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων στο Κάτω Καλαμάκι 

 Αίθουσα 4
ου

 Δημοτικού 

 Αίθουσα 1
ου

 Δημοτικού 

 Αίθουσα 9
ου

 Δημοτικού 

 Αίθουσα 1
ου

 Λυκείου 

 Αίθουσες Μουσικού Γυμνασίου 

 Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλίμου 

 

β) Οι απαιτούμενες δραστηριότητες για την περίοδο Σεπτέμβριος 2015-Ιούνιος 2016 είναι τουλάχιστον οι παρακάτω: 

 Θέατρο Ενηλίκων έως 2 τμήματα-ομάδες 

Το θέατρο ενηλίκων προσφέρει στη ζωή  ένα ιδιαίτερο εργαλείο θέασης,  γνώσης και εξερεύνησης. 

 Θέατρο παιδικό (4-12 ετών) έως 4 τμήματα-ομάδες 

Με εργαλεία το σωματικό θέατρο και του παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν να συνυπάρχουνε και να συνδημιουργούν. Σκοπός του 

εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και της συναισθηματικής νοημοσύνης, η αποδοχή του εαυτού μας και του διαφορετικού 

και η ανακάλυψη της χαράς της δημιουργίας.  

 Θέατρο Εφηβικό 

Με εργαλεία το σωματικό-αυτοσχεδιαστικό θέατρο, την μέθοδο του devised  theater (θέατρο της επινόησης), τη φαντασία μας και τη 

βαθιά μας επιθυμία να κατανοήσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους, δοκιμάζουμε να αφηγηθούμε μία ιστορία, να δημιουργήσουμε τη δική 

μας παράσταση. Αυτοσχεδιασμοί, πολύ παιχνίδι, στίχοι στο χαρτί, επιθυμίες και αναζητήσεις που δεν τελειώνουν ποτέ μας περιμένουν και 

φέτος. Ένα ταξίδι στην έκφραση, την ελευθερία, την χαρά, τον προβληματισμό, και την επιθυμία για βαθιά επικοινωνία. 

 Μπαλέτο (4,5 – 17 ετών) έως 7 τμήματα-ομάδες 

Με το μπαλέτο τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον χορό, την κίνηση, τη μουσική, τον ρυθμό και συνυπάρχουν δημιουργικά με τα 

άλλα παιδιά της ηλικίας τους. Είναι τρόπος έκφρασης, εκγύμνασης, εκτόνωσης αλλά και πειθαρχίας. 

 Χορός/Επικοινωνία Γονέα παιδιού 
Ο χορός είναι τέχνη «Σωματική» μέσα από το μάθημα-παιχνίδι το παιδί από νωρίς μαθαίνει το σώμα του, την εκφραστικότητά του 

και την πλαστικότητά του. Σε αυτή την ηλικία η παρουσία του γονιού είναι απαραίτητη. Παίζει, διασκεδάζει, δημιουργεί μαζί με το παιδί 
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του συσφίγγοντας τις σχέσεις τους, ωριμάζοντας τον χαρακτήρα τους καλλιεργώντας την αισθητική του και δίνοντας δημιουργική διέξοδο 

στην ενέργειά του. 

 Σύγχρονος χορός ενηλίκων 

Το μάθημα απευθύνεται σε όσους αγαπούν το χορό και δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να ανακαλύψει το σώμα του και τις δυνα-

τότητές του μέσα από τις διαφορετικές δυναμικές της κίνησης. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη χρήση της βαρύτητας για τη δημιουργία 

κίνησης, στην άντληση ενέργειας από το έδαφος και στη χρήση της αναπνοής. Στηρίζεται στις βασικές αρχές του Limon-release. 

 Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί ενηλίκων έως 4 τμήματα-ομάδες 

Εκμάθηση των ελληνικών παραδοσιακών χορών από όλη την Ελλάδα. 

 Tribal Fusion belly dance (άνω των 6 ετών) 

Ένας χορός  εμπνευσμένος από τους χορούς του κόσμου. Ένα μείγμα oriental, ινδικού, flamenco και σύγχρονων στοιχείων, που 

ενώνει τις παραδόσεις και τα στυλ και ελευθερώνει τον νου, το σώμα και τη θηλυκή μας ενέργεια. 

 Bollywood dance παιδικό (6 – 14 ετών) 

Με στοιχεία ινδικών και ανατολίτικων χορών, jazz, hip-hop και musical dance, αυτός ο χορός μας γεμίζει ρυθμό, χαρά και 

εκφραστικότητα και οδηγεί σε έκρηξη θετικής ενέργειας! 

 Tango Argentino ενηλίκων 

Το Αργεντίνικο Tango είναι ένας από τους πρώτους αστικούς χορούς, κομψός κι αισθησιακός με μια τρυφερή αγκαλιά αλλά και 

κοφτές κινήσεις. Σε γυμνάζει σε μια χορευτική γλώσσα απαράμιλλης ομορφιάς, σε μια σχέση χωρίς λόγια, σε μια ιδέα του έρωτα και της 

επαφής πανανθρώπινη. Στο μάθημα θα δούμε την τεχνική αυτής της γλώσσας θα την συνταιριάξουμε με την μουσική της και, φυσικά, θα 

αφεθούμε να μας ταξιδέψει. 

 Salsa ενηλίκων 

Με τον γρήγορο ρυθμό της και κινήσεις που ζαλίζουν η Salsa έχει γίνει συνώνυμο της διασκέδασης με Latin μουσική σ' όλο τον 

κόσμο. Στο μάθημα θα χορέψουμε κυρίως κουβανέζικη Salsa, τον παιχνιδιάρικο και κοφτό χορό του Cha-cha-cha και την αισθησιακή κι 

αργή Rumba. Σκοπός μας είναι να διασκεδάσουμε και να ανακαλύψουμε το παιχνίδι της λεκάνης μας και του ερωτισμού όπως μας έρχεται 

από τη Λατινική Αμερική. 

 Street Latin παιδικό – ενηλίκων έως 2 τμήματα-ομάδες 

Με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο, που μετατρέπει την κάθε ώρα σε διασκέδαση, διαδίδουμε γνώσεις για τη μουσική, το χορό και 

την ιστορία της αφροκουβανέζικης κουλτούρας, που αποτελεί τη βάση για τον πιο διαδεδομένο κοινωνικό χορό στον κόσμο. Στο τμήμα 

διδάσκονται και άλλοι λατινοαμερικάνικοι χοροί όπως Bachata, Merengue, reggaeton κ.ά. Η διδασκαλία γίνεται σε ζευγάρια ή και σε 

μονάδες και κατά τη διάρκεια του μαθήματος διδάσκονται φιγούρες, τεχνική, man's/lady's styling. Στο παιδικό τμήμα καλλιεργούμε την 

ομαδικότητα, την σωστή σωματική ανάπτυξη, την καλή φυσική κατάσταση, τον σεβασμό, τον συντονισμό, την ισορροπία μας, την 

αυτοπεποίθησή μας, ανακαλύπτουμε την μουσικότητα και τον ρυθμό μας, αναπτύσσουμε την εκφραστικότητά μας, δημιουργούμε και 

πετυχαίνουμε τους στόχους μας.  

 Rumba, chacha, samba, jive ενηλίκων  
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Οι latin χοροί χορεύονται συνήθως σε ζευγάρια, είναι περισσότερο αισθησιακοί και δίνουν μεγαλύτερο βάρος στη σωστή ρυθμική 

έκφραση. Συνδυάζουν ρυθμό, ελευθερία έκφρασης και πάθος. Οι Ευρωπαϊκοί – Κοινωνικοί Χοροί είναι ευγενικά δείγματα της 

αριστοκρατικής καταγωγής τους. Προσφέρουν καλό παρουσιαστικό, έλεγχο στο σώμα, καλή ισορροπία και εναλλαγή απαλότητας – κοφτής 

κίνησης. 

 Yoga ενηλίκων – παιδικό (5-12 ετών) έως 5 τμήματα-ομάδες 

Πρόκειται για ένα είδος σωματικής, πνευματικής και διανοητικής άσκησης. Συνδυάζοντας απόλυτα την αναπνοή με την κίνησή μας, 

το σώμα δυναμώνει, ευθυγραμμίζεται και αποκτά ευλυγισία, ο νους συγκεντρώνεται και η σκέψη γίνεται διαυγής, ενώ αποκτούμε ένα 

συνολικό αίσθημα ευεξίας και ηρεμίας. 

 Yoga για παιδιά έως 2 τμήματα-ομάδες 

Στo μάθημα της Παιδικής Yoga μαθαίνουμε στάσεις, αναπνοές και τεχνικές χαλάρωσης μέσα από το παιχνίδι. Κάνουμε φανταστικά 

ταξίδια σε μακρινούς προορισμούς ή “δίνουμε” ζωή σε παραμύθια. Εκφραζόμαστε, παίζουμε και χαλαρώνουμε αλλά ταυτόχρονα 

αυξάνουμε τη σωματική μας ευλυγισία και βελτιώνουμε τη στάση του σώματός μας, μέσα σε ένα πνεύμα ομαδικότητας και 

αλληλοσεβασμού 

 Pilates ενηλίκων έως 11 τμήματα-ομάδες 

Η βασική αρχή της μεθόδου είναι ο έλεγχος και η σταθερότητα του κέντρου του σώματος, δηλαδή της ζώνης της κοιλιακής χώρας. 

Όλη η δύναμη που πηγάζει από το κέντρο διοχετεύεται στα άκρα, με τέτοιον τρόπο ώστε αυτά να μπορούν να κινηθούν χαλαρά, 

απαλλαγμένα από εντάσεις. Οι μύες ενεργοποιούνται και εξισορροπούνται μεταξύ τους, η σπονδυλική στήλη και ο κορμός 

σταθεροποιούνται, το σώμα ευθυγραμμίζεται και όλο το ανθρώπινο σύστημα εκπαιδεύεται να κινείται σωστά και πιο αποτελεσματικά. 

 Aerobic ενηλίκων έως 7 τμήματα-ομάδες 

Με τη βοήθεια της μουσικής και των χορευτικών κινήσεων καθώς και με τις γυμναστικές ασκήσεις που βοηθούν στη βελτίωση της 

υγείας, δημιουργείται μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, που επιφέρει ψυχική και σωματική διέγερση. 

 Ρυθμική (4,5 – 12 ετών) έως 6 τμήματα-ομάδες 

Η ρυθμική γυμναστική είναι ένα πολυδιάστατο άθλημα το οποίο συνδυάζει την κίνηση-χορό με το χειρισμό οργάνων (μπάλα, 

κορδέλα κ.λπ). Μέσα από αυτό το άθλημα τα παιδιά γυμνάζονται με ασκήσεις προσαρμοσμένες στην ηλικία και στις ανάγκες τους, για 

σωστή ανάπτυξη. Θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές του μοντέρνου χορού, του μπαλέτου και της ενόργανης γυμναστικής, καθώς όλα αυτά 

μαζί συνθέτουν το άθλημα της ρυθμικής.  

 Εργαστήρι Ζωγραφικής και εικαστικής τέχνης παιδικό (4-12 ετών) – εφηβικό 10-16 ετών) έως 6 τμήματα 

Εκμάθηση βασικών αρχών του σχεδίου, της προοπτικής και των χρωμάτων με τη χρήση διαφόρων υλικών και τεχνικών που 

αποτελούν εργαλεία της Εικαστικής Τέχνης (Βίντεο, Φωτογραφία, Κίνηση, Αυτοσχεδιασμός, Μουσική). 

 Εργαστήρι Ζωγραφικής εφηβικό 10-16 ετών 
Τα μαθήματα αρχίζουν με αντικείμενα και συνθέσεις αντικειμένων εκ του φυσικού με μεικτά υλικά όπως ξυλομπογιές-κάρβουνο-

μολύβια ΗΒ-2Β-5Β-ξηρά παστέλ και oil παστέλ (λαδιού) και προχωρώντας χρησιμοποιούμε ακουαρέλες–τέμπερες–ακρυλικά–λάδια σε 

καμβά και κανσόν χαρτιά. Τα μαθήματα τελειώνουν παρουσιάζοντας τα συνολικά έργα των παιδιών σε μια έκθεση στο τέλος της χρονιάς. 

 Ζωγραφική ενηλίκων έως 2 τμήματα-ομάδες 
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Τέχνη ίσον γέννηση. Θα προσεγγίσουμε την κλασσική ζωγραφική, εμβαθύνοντας σε έννοιες όπως σχέδιο, αναλόγια, χρώμα και 

τοπίο. 

 Λέσχη Φιλαναγνωσίας 

Ετήσια δημιουργική λέσχη ανάγνωσης: µια συνάντηση ανά δεκαπενθήµερο µε σκοπό την καλλιέργεια της σχέσης µας µε το 

διάβασµα, την κριτική ανάγνωση, τη συζήτηση πάνω σε κείµενα, βιβλία και θεµατικές, τα οποία αποφασίζει να µμελετήσει η οµάδα. 

Ποίηση και πρόζα, µμυθιστόρημα και δοκίµιο, γνωστά και λιγότερο γνωστά έργα, θα σηµατοδοτήσουν νέα μονοπάτια για τις λογοτεχνικές, 

υπαρξιακές και άλλες αναζητήσεις µας, αναδεικνύοντας αφενός τον ενεργό και πολυσήµαντο ρόλο του αναγνώστη στην απόδοση 

πολλαπλών νοηµάτων των κειµένων, αφετέρου την καθοριστική συμβολή της ανάγνωσης στην ψυχική υγεία, την κοινωνική 

ευαισθητοποίηση, την δημιουργικότητα, την ψυχαγωγία και την αυτογνωσία του υποκειµένου.  

 Εργαστήρι Κινηματογράφου 

Η ομάδα του κινηματογραφικού εργαστηρίου βλέπει, ακούει, πειραματίζεται και δημιουργεί μέσα από τη μαγική τέχνη του σινεμά. 

Κινείται μέσα από την ιστορία του μέσου στη θεωρία και την πρακτική, σε εικόνες και ήχους που σχηματίζουν την πανδαισία της 

κινούμενης εικόνας. Στο εργαστήριο «The Cine Look» μαθαίνουμε, συζητούμε, βγαίνουμε έξω και φιλμάρουμε, παίζουμε...ανοίγουμε όλη 

τη βεντάλια της παραγωγής ενός film project με δομή και αισθητική. 

 Φωτογραφική ομάδα 

Πρόκειται για μια ομάδα, που τα μέλη της ενώνει η αγάπη για τη φωτογραφία αλλά τα χωρίζει ο διαφορετικός τρόπος έκφρασής 

τους! Τα μέλη έχουν τη διάθεση να μάθουν τα μυστικά και την τεχνική της φωτογράφησης, τόσο από τα μαθήματα και τις συζητήσεις όσο 

και μέσα από τις φωτογραφικές εξορμήσεις. Ο σχολιασμός και η αξιολόγηση της δουλειάς τους με αφορμή τις εκθέσεις που 

πραγματοποιούν, είναι πάντοτε ευπρόσδεκτος και τους βοηθά να συνεχίσουν με το ίδιο πάθος.  

 Εργαστήρι κούκλας παιδικό 

Η κούκλα αποτελεί την σύνδεση του πραγματικού με τον φανταστικό κόσμο. Μέσω αυτής, οι συμμετέχοντες εκφράζονται και 

απενοχοποιούν τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους. Μέσω τις κατασκευής θα έρθουν σε επαφή με διάφορα υλικά και θα δημιουργήσουν 

διαφόρων ειδών κούκλας (γαντόκουκλα, δαχτυλόκουκλα, μαριονέτα κ.α). Στην συνέχεια μέσω τις εμψύχωσης θα δημιουργήσουν τον δικό 

τους κόσμο. 

 Εργαστήρι ταχυδακτυλουργικής (άνω των 7 ετών) 

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν εντυπωσιακά μαγικά τεχνάσματα και θα πάρουν πολύτιμες γνώσεις, γύρω από το θέατρο, το λόγο, την 

κίνηση κλπ.  

 Εργαστήρι μουσικοκινητικής αγωγής παιδικό (3,5 – 6 ετών) έως 8 τμήματα-ομάδες 

Στο εργαστήρι μουσικοκινητικής αγωγής θα παίξουμε μουσική, θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε και όλα αυτά μέσα από το 

παιχνίδι. Με ποιό ζώο μοιάζει ο ήχος της μαράκας; Πόσο εύκολο τελικά είναι να είναι κανείς μαέστρος; Ελάτε να διασκεδάσουμε με 

μουσικοπαιχνίδια! 

 Παιδική Χορωδία (5-15 ετών) έως 2 τμήματα-ομάδες 
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Είσαι 5 έως 15 ετών; Θέλεις να τραγουδήσουμε μαζί; Το τραγούδι είναι τρόπος έκφρασης, καλλιεργεί το αυτί και τη φωνή, 

προσφέρει ψυχική ανάταση... Η Παιδική Χορωδία του Δήμου Αλίμου ξεκινάει πρόβες και σε περιμένει. Είτε σου αρέσει να τραγουδάς στο 

μπάνιο σου, είτε με παρέα, έλα να γνωρίσεις από κοντά τον μαγικό κόσμο της πολυφωνικής μουσικής! 

 Χορωδία ενηλίκων 

Το τμήμα χορωδίας ενηλίκων με επιτυχημένες εμφανίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αποτελεί επί 25ετία ένα ζωντανό 

κύτταρο του ΘΟΠΑΑ. Προσκαλεί καλλίφωνους σε ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον με μουσική καλλιέργεια. 

 Κρουστά 

Βασική μας επιδίωξη είναι να έρθουμε σε επαφή με το ρυθμό και την έννοια της ορχήστρας-μουσικού συνόλου. Μέσα από μια σειρά 

ομαδικών ασκήσεων-παιχνιδιών, με εργαλεία τα κρουστά όργανα αλλά και το ίδιο το σώμα μας, μπορούμε να συντονιστούμε ρυθμικά με 

την ομάδα. Χρησιμοποιούμε αρχικά την φωνή και το σώμα μας σαν κρουστά όργανα (body & vocals percussion) και μετά, αφού βιώσουμε 

σωματικά τον ρυθμό τον περνάμε στα κρουστά που δεν είναι κάτι άλλο παρά η προέκταση των χεριών μας. Στο παιδικό τμήμα κυρίως, 

συνοδεύουμε με τα κρουστά μας με τραγούδια από διάφορες χώρες. Τα κρουστά που χρησιμοποιούμαι είναι αφρικανικά τζέμπε, 

τουμπελέκια, μπεντίρ, καχόν, πλαστικοί σωλήνες boomwackers και διάφορα άλλα μικροκρουστά (ιδιόφωνα). 

Η κρούση των τυμπάνων και ο παλμικός ήχος έχουν βαθιά και πολλές φορές θεραπευτική επίδραση στο φυσικό, γνωστικό και 

συναισθηματικό πεδίο λειτουργίας του ανθρώπου. 

 

γ) Ενδεικτικά αναλύεται το επιθυμητό εβδομαδιαίο πρόγραμμα: 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 
ΠΑΡΑΣΚ

ΕΥΗ 

ΣΑΒ

ΒΑΤ

Ο 

ΘΕΑΤΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΤΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙ 20.00-1.00      

ΘΕΑΤΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΤΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙ   20.00-1.00    

ΘΕΑΤΡΟ  
ΠΑΙΔΙΚΟ (4-6 

ΕΤΩΝ) 
ΙΩΝΙΑΣ 24, ΥΠΟΓΕΙΟ 

   17.00-18.30   

ΘΕΑΤΡΟ  
ΠΑΙΔΙΚΟ (7-12 

ΕΤΩΝ) 
ΙΩΝΙΑΣ 24, 1ος οροφος 

   17.18.30   

ΘΕΑΤΡΟ ΕΦΗΒΙΚΟ ΙΩΝΙΑΣ 24, 1ος όροφος    19.00-21.00   

ΜΠΑΛΛΕΤΟ 
ΠΑΙΔΙΚΟ   (4,5 - 

6 ΕΤΩΝ) 
ΚΑΤΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙ 

17.00-18.00   17.00-18.00       

ΜΠΑΛΛΕΤΟ 

ΠΑΙΔΙΚΟ  

ΤΜΗΜΑ Α (6-8 

ΕΤΩΝ) 

ΚΑΤΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙ 

18.00-19.00   18.00-19.00       

ΜΠΑΛΛΕΤΟ 
ΠΑΙΔΙΚΟ   (5-8 

ΕΤΩΝ) 
ΚΑΤΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙ 

  16.00-17.00   16.00-17.00     

ΜΠΑΛΛΕΤΟ 
ΠΑΙΔΙΚ

Ο   (8-10 ΕΤΩΝ) 

ΚΑΤΩ 

ΚΑΛΑΜΑΚΙ   

17.00-

18.00   

17.00-

18.00     

ΜΠΑΛΛΕΤΟ 
ΠΑΙΔΙΚ

Ο   (10-16 ΕΤΩΝ) 

ΚΑΤΩ 

ΚΑΛΑΜΑΚΙ   

18.00-

19.00   

18.00-

19.00     

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ/CO

NTEMPORARY 

ΕΝΗΛΙ

ΚΩΝ 

ΙΩΝΙΑΣ 24 -1ος 

όροφ. 17.00-18.00   18.30-20.30   

1

8.30-19.30   
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 

ΕΝΗΛΙ

ΚΩΝ (ΤΜΗΜΑ 

Α) 

ΙΩΝΙΑΣ 96 

  

17.00-

18.30   

17.00-

18.30     

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 

ΕΝΗΛΙ

ΚΩΝ (ΤΜΗΜΑ 

Β) 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

  

20.00-

21.30   

20.00-

21.30     

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 

ΕΝΗΛΙ

ΚΩΝ  - 

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 

11.15-12.30       

1

1.15-12.30   

TRIBAL FUSION 

BELLY  

ΕΝΗΛΙ

ΚΩΝ 

ΙΩΝΙΑΣ 24 -

ΥΠΟΓΕΙΟ   

19.00-

20.00  1ος ορ   

20.00-

21.00 υπογ     

BOLLYWOOD 

DANCE 

ΠΑΙΔΙΚ

Ο (6-14 ΕΤΩΝ) 

ΙΩΝΙΑΣ 24 -

ΥΠΟΓΕΙΟ         

1

7.00-18.00   

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ

ΤΑ 

ΚΑΤΗΓ

ΟΡΙΑ 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 

Π

ΑΡΑΣΚΕ

ΥΗ 

Σ

ΑΒΒ

ΑΤΟ 

TANGO 

ARGENTINO 

ΕΝΗΛΙ

ΚΩΝ 

ΙΩΝΙΑΣ 24 -1ος 

όροφ. 

20.30 - 

21.30           

SALSA 
ΕΝΗΛΙ

ΚΩΝ 

ΙΩΝΙΑΣ 24 -1ος 

όροφ. 

21.30 - 

22.30           

STREET LATIN 
ΠΑΙΔΙΚ

Ο  

ΙΩΝΙΑΣ 24 -1ος 

όροφ.   

18.30 - 

19.30         

STREET LATIN 
ΕΝΗΛΙ

ΚΩΝ 
  

  

19.30 - 

20.30         

         

RUMBA,CHACH

A,SAMBA,JIVE 

ΕΝΗΛΙ

ΚΩΝ-

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 

ΚΑΤΩ 

ΚΑΛΑΜΑΚΙ 
        

1

7.00-18.30   

BREAK 

DANCE/HIP-HOP 
ΜΙΚΤΟ 

ΚΑΤΩ 

ΚΑΛΑΜΑΚΙ         

1

8.30-19.30   

YOGA 

ΕΝΗΛΙ

ΚΩΝ (ΤΜΗΜΑ Α 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝ

Ο) 

ΙΩΝΙΑΣ 24 -1ος 

όροφ. 

20.30-22.00   20.30-22.00       

YOGA 

ΕΝΗΛΙ

ΚΩΝ (ΤΜΗΜΑ Β 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝ

Ο) 

ΙΩΝΙΑΣ 24 -1ος 

όροφ. 

19.00-20.00   19.00-20.00       

YOGA 

ΕΝΗΛΙ

ΚΩΝ (ΠΡΩΙΝΟ-

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ) 

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 

  

10.00-

11.00     

1

0.00-11.00   

YOGA ΓΙΑ 

ΠΑΙΔΙΑ 

5-12 

ΕΤΩΝ 

ΙΩΝΙΑΣ 24 -1ος 

όροφ. 18.00-19.00           

PILATES 
ΕΝΗΛΙ

ΚΩΝ Α  

ΙΩΝΙΑΣ 24 -1ος 

όροφ.   

16.00-

17.00   

16.00-

17.00     
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PILATES 
ΕΝΗΛΙ

ΚΩΝ Β 

Ι ΙΩΝΙΑΣ 24 -

1ος όροφ.   

17.00-

18.00   

17.00-

18.00 

1

7.00-18.00   

PILATES 
ΕΝΗΛΙ

ΚΩΝ Γ 

ΚΑΤΩ 

ΚΑΛΑΜΑΚΙ 17.00-18.00   17.00-18.00       

PILATES 
ΕΝΗΛΙ

ΚΩΝ Δ 

ΚΑΤΩ 

ΚΑΛΑΜΑΚΙ 18.00-19.00   18.00-19.00       

PILATES 
ΕΝΗΛΙ

ΚΩΝ Ε 
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 

17.00-18.00   17.00-18.00 

17.00-

18.00     

PILATES 
ΕΝΗΛΙ

ΚΩΝ ΣΤ 
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 

18.15-19.15   18.15-19.15 

18.15-

19.15     

PILATES 
ΠΡΩΙΝΟ 

Α 

ΚΑΤΩ 

ΚΑΛΑΜΑΚΙ 9.00-10.00   9.00-10.00       

PILATES 
ΠΡΩΙΝΟ 

Β 

ΚΑΤΩ 

ΚΑΛΑΜΑΚΙ 10.00-11.00   10.00-11.00       

PILATES 
ΠΡΩΙΝΟ 

Γ 
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 

9.00-10.00   9.00-10.00 9.00-10.00     

PILATES 
ΠΡΩΙΝΟ 

Δ 
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 

10.15-11.15   10.15-11.15 

10.15-

11.15     

PILATES 
ΠΡΩΙΝΟ 

Ε 
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 

11.30-12.30   11.30-12.30 

11.30-

12.30     

AEROBIC 
ΕΝΗΛΙ

ΚΩΝ Α 
ΚΡΗΤΗΣ 20 9.00-10.00 

  
9.00-10.00 

  

9.

00-10.00   

AEROBIC 
ΕΝΗΛΙ

ΚΩΝ Β 
9Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 18.30-19.30 

  
18.30-19.30 

  

1

8.30-19.30   

AEROBIC 
ΕΝΗΛΙ

ΚΩΝ Γ 
ΚΡΗΤΗΣ 20 20.00-21.00 

  
20.00-21.00 

  

2

0.00-21.00   

AEROBIC 
ΥΠΕΡΗ

ΛΙΚΩΝ Α 
ΚΡΗΤΗΣ 20   

10.00-

11.00   

10.00-

11.00     

AEROBIC 
ΥΠΕΡΗ

ΛΙΚΩΝ Β 
ΚΡΗΤΗΣ 20   

9.00-

10.00   9.00-10.00     

AEROBIC 

ΕΝΗΛΙ

ΚΩΝ-

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ   20.00-

21.00         

ΡΥΘΜΙΚΗ 
ΠΑΙΔΙΚ

Ο (4,5-6 ΕΤΩΝ) 
4Ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ   

17.00-

18.00   

17.00-

18.00     

ΡΥΘΜΙΚΗ 
ΠΑΙΔΙΚ

Ο (4,5-6 ΕΤΩΝ) 
1Ο  ΛΥΚΕΙΟ 17.00-18.00 

  
17.00-18.00 

  

1

7.00-18.00   

ΡΥΘΜΙΚΗ 
ΠΑΙΔΙΚ

Ο (6-8 ΕΤΩΝ) 
4Ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ   

18.00-

19.30   

18.00-

19.30     

ΡΥΘΜΙΚΗ 
ΠΑΙΔΙΚ

Ο (9-12 ΕΤΩΝ) 
4Ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ   

19.30-

21.00   

19.30-

21.00     

ΡΥΘΜΙΚΗ 
ΠΑΙΔΙΚ

Ο (7-12 ΕΤΩΝ) 
1Ο  ΛΥΚΕΙΟ 18.00-19.00 

  
18.00-19.00 

  

1

8.00-19.00   

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΙΚ

Ο Α’ ( 4-6 ΕΤΩΝ) 

ΙΩΝΙΑΣ 24 1Ος, 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ     
17.30-18.30 
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΠΑΙΔΙΚ

Ο Α’ (7-12 ΕΤΩΝ) 

ΙΩΝΙΑΣ 24 1Ος, 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
    

18.45-20.15 

      

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΠΑΙΔΙΚ

Ο Β’ (7-12 ΕΤΩΝ) 

ΙΩΝΙΑΣ 24 1Ος, 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
      

18.45-

20.15     

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΕΦΗΒΙΚ

Ο (10-16 ΕΤΩΝ) 

ΙΩΝΙΑΣ 24 1Ος, 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
18.00-21.00 

          

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ

ΤΑ 

ΚΑΤΗΓ

ΟΡΙΑ 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 

Π

ΑΡΑΣΚΕ

ΥΗ 

Σ

ΑΒΒ

ΑΤΟ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΝΗΛΙ

ΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Α 

3Ο ΛΥΚΕΙΟ 

ΑΛΙΜΟΥ     
19.30-21.30 

  

1

9.30-21.30   

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΝΗΛΙ

ΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β’ 

3Ο ΛΥΚΕΙΟ 

ΑΛΙΜΟΥ   

18.30-

20.30         

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΟΜΑΔΑ 

ΕΝΗΛΙ

ΚΩΝ 
ΙΩΝΙΑΣ 24 

     

1

2.00-

14.00 

ΛΕΣΧΗ 

ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ 

ΕΝΗΛΙ

ΚΩΝ 

ΙΩΝΙΑΣ 24, 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

          

1

1.00-

13.00     

1Ο & 

3ο 

ΣΑΒ

ΒΑΤ

Ο 

ΚΑΘ

Ε 

ΜΗ

ΝΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

ΚΟΥΚΛΑΣ 

ΤΜΗΜ

Α ΠΑΙΔΙΚΟ 

ΙΩΝΙΑΣ 24, 

ΥΠΟΓΕΙΟ   

17.00-

19.00         

         

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

ΠΑΙΔΙΚ

Ο ΤΜΗΜΑ  (8-12 

ΕΤΩΝ) 

ΚΑΤΩ 

ΚΑΛΑΜΑΚΙ 
          

1

1.00-

13.30 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

ΤΑΧΥΔΑΚΤΙΛΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΜΙΚΤΟ 

ΤΜΗΜΑ 

ΚΑΤΩ 

ΚΑΛΑΜΑΚΙ 

     1

1. 

00-

12.30 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΕΝΗΛΙ

ΚΩΝ 
ΙΩΝΙΑΣ 96 

  19.00-21.00    

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΙΔΙΚ ΜΟΥΣΙΚΟ   17.00-         

ΑΔΑ: 6Φ1ΒΟΛΥΑ-Ω0Τ



 
 

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 

ΑΓ. 

Ο Α΄ (3,5 – 5 

ΕΤΩΝ) 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 18.00 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 

ΑΓ. 

ΠΑΙΔΙΚ

Ο Β΄ (3,5 – 5 

ΕΤΩΝ) 

ΜΟΥΣΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

  18.00-

19.00 

        

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 

ΑΓ. 

ΠΑΙΔΙΚ

Ο Γ΄ (3,5 – 5 

ΕΤΩΝ) 

ΜΟΥΣΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

17.30-18.30           

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 

ΑΓ. 

ΠΑΙΔΙΚ

Ο Δ΄ (3,5 – 5 

ΕΤΩΝ) 

ΜΟΥΣΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣIO 

16.30 -17.30           

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 

ΑΓ. 

ΠΑΙΔΙΚ

Ο Α΄(5 – 6 ΕΤΩΝ) 

ΜΟΥΣΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣIO 

  19.00-

20.00 

        

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 

ΑΓ. 

ΠΑΙΔΙΚ

Ο Β΄(5 – 6 ΕΤΩΝ) 

ΜΟΥΣΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣIO  

18.30-19.30           

ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΧΟΡΩΔΙΑ 

ΠΑΙΔΙΚ

Ο (5 – 15 ΕΤΩΝ) 

ΜΟΥΣΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣIO 

  18.00-

19.00 

        

ΧΟΡΩΔΙΑ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΕΝΗΛΙ

ΚΩΝ 

Β΄ΚΑΠΗ 

ΑΛΙΜΟΥ 

19.30-21.30 

ΑΝΔΡΕΣ 

19.30-

21.30 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

        

 

Η πλήρης διοργάνωση και υλοποίηση των δράσεων και Προγραμμάτων, καθώς και ο αριθμός των ομάδων-τμημάτων, θα εξαρτηθεί πρωτίστως 

από τη συμμετοχή των πολιτών και μπορεί να τροποποιείται επί μέρους, ανάλογα με τις απαιτήσεις. 

 

δ) Η μηνιαία οικονομική συμμετοχή που θα καταβάλλουν οι πολίτες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές του πίνακα που ακολουθεί: 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΤΗΤΑ 

ΣΥ

ΜΜΕΤΟ

ΧΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡ

ΙΟΤΗΤΑ 

ΣΥ

ΜΜΕΤΟ

ΧΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡ

ΙΟΤΗΤΑ 

ΣΥ

ΜΜΕΤΟ

ΧΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙ

ΟΤΗΤΑ 

Σ

ΥΜΜΕΤ

ΟΧΗ 

Θέατρο 

Ενηλίκων 

25 

€ 

Bollywood 

dance 

30 

€ 
Pilates 

30 

€ 

Εικαστικό 

παιχνίδι 

20 

€ 

Θέατρο 

Παιδικό 

18 

€ 

Tango 

Argentino 

25 

€ 
Aerobic 

20 

€ 

Εργααστήρι 

Κινηματογράφου 

25 

€ 

Θέατρο 

Εφήβων 

18 

€ 
Salsa 

18 

€ 
Ρυθμική 

25 

€ 

Εργαστήρι 

Ταχυδακτυλουργική

ς 

40 

€ 

Μπαλέτο 30 Street Latin 18 Εργαστήρι 18 Παιδική 15 
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€ € Ζωγραφικής για 

παιδιά 

€ Χορωδία € 

Χορός/Επικοιν

ωνία Γονέα παιδιού 

25 

€ 

Rumba, 

chacha, samba, jive 

18 

€ 

Εργαστήρι 

Ζωγραφικής 

Εφήβων 

18 

€ 

Χορωδία 

Ενηλίκων 

18 

€ 

Σύγχρονος 

χορός 

30 

€ 

Breakdance

/hip-hop 

18 

€ 

Εργαστήρι 

Ζωγραφικής 

Ενηλίκων 

25 

€ 

Εργαστήρι 

Μουσικο-κινητικής 

Αγωγής 

18 

€ 

Ελληνικοί 

παραδοσιακοί χοροί 

ενηλίκων 

15 

€ 
Yoga 

30 

€ 

Λέσχη 

Φιλαναγνωσίας 
5 € Κρουστά 

18 

€ 

Tribal Fusion 

belly dance 

30 

€ 

Yoga για 

παιδια 

18 

€ 

Εργαστήρι 

κούκλας 

25 

€ 

Φωτογραφικ

ή ομάδα 

25 

€ 

 

2. Δάσκαλοι- Γυμναστές 

 

α) Απαιτούμενος αριθμός δασκάλων-γυμναστών ορίζεται ένας (1) ανά ομάδα-τμήμα. Κάθε τμήμα δεν θα ξεπερνά τους δέκα (10) 

συμμετέχοντες. 

β) Οι δάσκαλοι-γυμναστές θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένους τίτλους σπουδών και τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο 

διδασκαλίας τους. Παρατίθεται πίνακας με τα απαιτούμενα προσόντα: 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΘΑ 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΟΥΝ 

Θέατρο ενηλίκων Τίτλος σπουδών στις αναπαραστατικές τέχνες  

Θέατρο 

παιδικό/εφηβικό 

Τίτλος σπουδών στις αναπαραστατικές τέχνες ή στο 

θεατρικό παιχνίδι 

Ειδίκευση στο σωματικό 

θέατρο 

Μπαλέτο παιδικό-

εφηβικό Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού 

Ειδίκευση στη 

Μουσικοκινητική Αγωγή 

Σύγχρονος Χορός Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού   

Ελληνικοί 

παραδοσιακοί χοροί 

 Τουλάχιστον 3 ετή εμπειρία στην διδασκαλία 

παραδοσιακών χορών   

Tribal Fusion Belly 

Dance Τίτλος σπουδών στη διδασκαλία Belly Dance   

Bollywood Dance Τίτλος σπουδών στη διδασκαλία Bollywood Dance   

Tango Argentino Τίτλος σπουδών στη διδασκαλία στο Tango Argentino    
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Salsa Τίτλος σπουδών στη διδασκαλία Latin χορών   

Street Latin Τίτλος σπουδών στη διδασκαλία Street Latin χορών   

Rumba, chacha, 

samba, jive 

Τίτλος σπουδών στη διδασκαλία Latin χορών και 

Ευρωπαϊκών   

Yoga Τίτλος σπουδών στη διδασκαλία Yoga   

Pilates Τίτλος σπουδών στη Διδασκαλία Pilates 

Ειδίκευση στο Power 

Pilates & στο Pilates για 

Εγκυμοσύνη 

Aerobic 
Πτυχίο τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

Ειδίκευση στη Ρυθμική 

Γυμναστική 

Ρυθμική 
Πτυχίο τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

Ειδίκευση στη Ρυθμική 

Γυμναστική 

Εργαστήρι 

Ζωγραφικής Εμπειροτέχνες Ζωγράφοι    

Λέσχη 

Φιλαναγνωσίας Πτυχίο τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Συγγραφικό έργο 

Εργαστήρι κούκλας 
Τίτλος σπουδών από Πιστοποιημένη Σχολή κατασκευής & 

εμψύχωσης θεατρικής κούκλας 

 

Εργαστήρι 

μουσικοκινητικής αγωγής 
Εθνικό Ωδείο Αθηνών 

Ειδίκευση στη 

Μουσικοκινητική Αγωγή 

Χορωδία Εθνικό Ωδείο Αθηνών   

Μαθήματα Κρουστών Εθνικό Ωδείο Αθηνών   

Ομάδα Φωτογραφίας 
Τίτλος σπουδών από πιστοποιημένη σχολή στην 

Φωτογραφία  

Εργαστήρι 

Κινηματογράφου Τίτλος σπουδών από πιστοποιημένη σχολή στην σκηνοθεσία  

Εργαστήρι 

Ταχυδακτυλουργίας Εμπειροτέχνης με πολυετή πείρα   

 

γ) Οι δάσκαλοι-γυμναστές θα πρέπει να τύχουν της έγκρισης του Δ.Σ. του ΘΟΠΑΑ. 

δ) Τα μικτά ωρομίσθια με τα οποία θα αμείβονται οι δάσκαλοι-γυμναστές ανά δράση θα πρέπει να είναι, τουλάχιστον, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα μικτά ωρομίσθια του παρακάτω πίνακα: 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ ΜΙΚΤΟ 
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3. Ιατρική και ασφαλιστική κάλυψη. 

 

Παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας, καθώς και ασφαλιστικής κάλυψης αστικής ευθύνης, κατά τη διάρκεια συμμετοχής των πολιτών 

στις δραστηριότητες. 

 

 

Β. ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

 

Ειδικά για την κολυμβητική δεξαμενή ισχύουν τα παρακάτω: 

 

1. Για τη λειτουργία της, είναι απαραίτητο τουλάχιστον το προσωπικό που παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΜΙΚΤΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΣΙΝΑ 

ΜΕΡΙΚΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
473 € ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΦΑΑ 

Α ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 

Μπαλέτο 17,75 € 

Σύγχρονος Χορός 15,38 € 

Ελληνικοί 

παραδοσιακοί χοροί 11,83 € 

Tribal Fusion Belly 

Dance 15,38 € 

Bollywood Dance  15,38 € 

Tango Argentino  14,20 € 

Salsa 14,20 € 

Street Latin  11,83 € 

Rumba, chacha, 

samba, jive 11,83 € 

Θέατρο 10,65€ 

Φωτογραφία 35,5€ 

Εργαστήρι 

ταχυδακτυλουργίας 23,66€ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΜΙΚΤΟ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 

Yoga  11,83 € 

Pilates 9,46 € 

Aerobic  14,20 € 

Ρυθμική 10,65 € 

Εργαστήρι Ζωγραφικής 11,83 € 

Λέσχη Φιλαναγνωσίας 17,75 € 

Εργαστήρι κούκλας 11,83 € 

Εργαστήρι μουσικοκινητικής 

αγωγής 14,20 € 

Χορωδία 17,75 € 

Μαθήματα Κρουστών 14,20 € 

Εργαστήρι Κινηματογράφου 14,2€ 
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1 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΣΙΝΑ 

ΠΛΗΡΗΣ 

ΑΠΑΣΟΛΗΣΗ 
730 € ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΦΑΑ 

2 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ 

ΠΙΣΙΝΑ 

ΜΕΡΙΚΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
473 € ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΦΑΑ 

1 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 

BABY SWIMMING (Βρέφη ως 3 

ετών) 

ΜΕΡΙΚΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
473 € ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΦΑΑ 

1 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 

AQUA AEROBIC ΜΕΡΙΚΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
852 € ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΦΑΑ 

1 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 

 ΠΛΗΡΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
946 € 

ΠΤΥΧΙΟ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

1 ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 
 ΜΕΡΙΚΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
473 €  

1 ΥΠ. 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 ΠΛΗΡΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
1000 € 

Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΣΗΣ 

ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ 

 

2. Θα διατεθούν δύο (2) διαδρομές της κολυμβητικής δεξαμενής προκειμένου να υλοποιηθούν οι παραπάνω δραστηριότητες ως εξής: 

α) Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:30 έως 10:30 και 16:00 έως 21:00 

β) Σάββατο: 08:30 έως 13:00 

 

 

Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Ο ΘΟΠΑΑ θα προβάλει και θα διαφημίσει όλη την παραπάνω διοργάνωση (Προγράμματα) στα όρια του Δήμου Αλίμου. 

 

2. Τίθεται υπόψη των αθλητικών, πολιτιστικών, κοινωνικών φορέων που θα ενδιαφερθούν να διοργανώσουν τα παραπάνω προγράμματα 

ότι: α) θα εισπράττουν τη μηνιαία συμμετοχή των συμμετεχόντων πολιτών (τηρώντας τις εκπτώσεις που κατωτέρω αναφέρονται), το ύψος της 

οποίας θα πρέπει να τύχει της έγκρισης του Δ.Σ. του ΘΟΠΑΑ, να είναι σε χαμηλά επίπεδα, λόγω της οικονομικής κρίσης, β) θα επιβαρύνονται 

με όλες τις δαπάνες του προσωπικού (φόροι, αμοιβές, εισφορές κ.λπ.) και των αναλωσίμων που απαιτούνται για τη διοργάνωση, γ) θα 

υποχρεούνται να παρακολουθούν την οικονομική/λογιστική πρόοδο της διοργάνωσης των Προγραμμάτων και να ενημερώνουν αναλυτικά το 

ΘΟΠΑΑ, παρέχοντας κάθε απαραίτητο στοιχείο, σχετικά με τις εισπράξεις, τις δαπάνες και κάθε άλλη πρόβλεψη της διοργάνωσης, δ) θα 

επιχορηγηθούν στη διάρκεια της περιόδου με ποσό έως 100.000 ευρώ, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, προκειμένου να εκτελεστούν τα 

προαναφερθέντα με τον καλύτερο, πληρέστερο και επωφελέστερο για τους πολίτες τρόπο και ε) θα πρέπει να είναι φορολογικά και 

ασφαλιστικά ενήμεροι και να εκδίδουν νόμιμα παραστατικά/φορολογικά στοιχεία για κάθε συναλλαγή τους. στ) Τέλος επισημαίνεται ότι στην 
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οικονομοτεχνική πρόταση που θα κατατεθεί για τη διοργάνωση θα πρέπει να προϋπολογιστούν τουλάχιστον οι εκπτώσεις που παρατίθενται 

στον παρακάτω πίνακα για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: 

 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

50% Άνεργοι, ΑμΕΑ, Πολύτεκνοι, Μονογονεϊκή οικογένεια (μόνο σε περίπτωση θανάτου) 

30% Τρίτεκνοι, Φοιτητές, Συνταξιούχοι με εισόδημα<7.000 € ετησίως 

5 € έκπτωση  Όσοι επιλέγουν 2
η
 και 3

η
 Δραστηριότητα. Ισχύει και για τα μέλη της οικογένειας.  

3. Οι Αιτήσεις – Προτάσεις θα αξιολογηθούν με προτεραιότητα: α) σε αυτές που θα προβλέπουν την πληρέστερη κάλυψη των παραπάνω 

λειτουργικών δεδομένων της διοργάνωσης των δράσεων και Προγραμμάτων και β) σε αυτές που θα προβλέπουν τη μικρότερη μηνιαία 

οικονομική συμμετοχή των πολιτών και τη μικρότερη οικονομική επιχορήγηση από το Δήμο. 

 

4. Ο ΘΟΠΑΑ δύναται οποτεδήποτε να διακόψει τη συμμετοχή του στη διοργάνωση με τον ή τους συλλόγους-διοργανωτές, πάντοτε 

αζημίως, δηλαδή χωρίς να υποχρεούται σε ουδεμία αποζημίωση οιουδήποτε σωματείου-συλλόγου, ιδίως εφόσον διαπιστώσει ότι η 

διοργάνωση των ως άνω προγραμμάτων και δράσεων δεν γίνεται σύμφωνα με την παρούσα Ανακοίνωση και τα έγγραφα που θα 

υποβληθούν/εγκριθούν ή εφόσον κριθεί αιτιολογημένα ότι η διοργάνωση δεν επιτυγχάνει τους στόχους για τους οποίους έχει εκπονηθεί. 

 

Η υποβολή των Αιτήσεων – Προτάσεων, σε σφραγισμένο φάκελο, θα γίνεται καθημερινά από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ., στα γραφεία 

του Θ.Ο.Π.Α.Α., Ιωνίας 24, 2
ος

 όροφος. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ορίζεται η 14
η
 Σεπτεμβρίου 2015. 

 

Καλείται το Συμβόύλιο να λάβει σχετική απόφαση.  

 

  Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την διάρκεια της οποίας κάθε μέλος του Δ.Σ. τοποθετήθηκε επί του θέματος και 
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Αποφάσισε Κατά Πλειοψηφία  

 

 

Υπέρ :  13  - Κατά : 1 (Σωτηροπούλου) – Λευκά : 2 (Μοσχόπουλος, Βέργης) 

 

και εγκρίνει την επιλογή Σωματείου για την διοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων για την χρονική περίοδο 2015 – 2016 

όπως αυτές αναφέρθηκαν στην εισήγηση του Προέδρου 

 

 

Τέλος, το Δ.Σ. του Θ.Ο.Π.Α.Α. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του για τις περαιτέρω ενέργειες.  

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση αυτή. 

 

 

Τα Μέλη       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Θ.Ο.Π.Α.Α. 

 

                                                                                              Στέφανος Διαμαντής 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Θ.Ο.Π.Α.Α.  

 

 

Στέφανος Διαμαντής  

ΑΔΑ: 6Φ1ΒΟΛΥΑ-Ω0Τ
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