
 

Ανακοίνωση 

Το Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αριστοτέλη, ανακοινώνει την 

έναρξη της  λειτουργίας των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους για το 

έτος  2015-2016.  Στο Αθλητικό Πρόγραμμα του Α.Π.Κ μπορούν να 

συμμετάσχουν όλοι οι κάτοικοι (ενήλικες και παιδιά) ανεξαρτήτως ηλικίας.  

Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής : 

«Άσκηση στην προσχολική αγωγή», για παιδιά ηλικίας 4-6 ετών: 

1. Προγράμματα μύησης σε αθλητικές δραστηριότητες παιγνιώδους 

μορφής (2 τμήματα) 

«Παιδί και αθλητισμός», για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών 

1. Προγράμματα μύησης σε συγκεκριμένα αθλήματα (1 τμήμα) 

2. Προγράμματα φυσικής άσκησης και αθλητικής αγωγής (2 τμήματα) 

«Άσκηση στην εφηβική ηλικία», για νέους ηλικίας 13-18 ετών 

1. Προγράμματα αεροβικής γυμναστικής (1 τμήμα) 

«Άθληση και γυναίκα» , για γυναίκες από 19 έως 65 ετών  

1. Πρόγραμμα διατροφής και φυσικής κατάστασης για γυναίκες ηλικίας 

19-65 ετών (5 τμήματα) 

«Άσκηση στην τρίτη ηλικία», για άτομα άνω των 65 ετών 

1. Πρόγραμμα φυσικών και κινητικών δραστηριοτήτων για άτομα 

τρίτης ηλικίας (1 τμήμα) 

«Άσκηση στα Πανεπιστήμια»  

1. Πρόγραμμα Αθλητικής Προετοιμασίας Μαθητών Λυκείου για 

εισαγωγή στα ΑΕΙ  (2 τμήματα) 
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 «Άσκηση ατόμων με χρόνιες παθήσεις»  

1. Πρόγραμμα άσκησης και διατροφής για άτομα με προβλήματα 

παχυσαρκίας (1 τμήμα) 

2. Πρόγραμμα άσκησης για γυναίκες με οστεοπόρωση (2 τμήματα) 

3. Πρόγραμμα άσκησης ατόμων με χρόνιες παθήσεις, οστεοαρθρίτιδα, 

πόνους στη μέση, αυχενικό σύνδρομο (3 τμήματα) 

4. Πρόγραμμα αθλητικών και παιδαγωγικών δραστηριοτήτων για παιδιά 

με προβλήματα παχυσαρκίας (1 τμήμα) 

 

Η διάρκεια των Προγραμμάτων ορίζεται από την ημέρα έναρξης εφόσον 

ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής Π.Φ.Α έως και 31/07/2016 και θα 

υλοποιηθούν σε κάθε δημοτική και τοπική κοινότητα ανάλογα με την 

προσέλευση.  

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε ένα 

ή και περισσότερα τμήματα που αναγράφονται παραπάνω, να προσέλθουν 

για τη συμπλήρωση της αίτησης, για την άμεση και ομαλή διεξαγωγή των 

τμημάτων.  

Για την εγγραφή σε κάποιο από τα τμήματα αθλητισμού, είναι απαραίτητη η 

συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η ιατρική βεβαίωση που διατίθενται από 

τα γραφεία του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου στην Ιερισσό 

Χαλκιδικής ή στο Δημαρχείο της Αρναίας ή στην ιστοσελίδα του Δήμου 

www.dimosaristoteli.gr και του ΑΠΚ www.aristoteleia.gr  

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τα 

γραφεία Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στα 

τηλέφωνα: 23770 21121 και 2377021130 και στο fax: 23770 21132.  

Υπεύθυνη προγράμματος – πληροφορίες κ. Μπλέ Σουλτάνα.  

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΠΚ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  


