
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ: 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ, ΜΠΑΣΚΕΤ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5Χ5, ΤΕΝΝΙΣ, TAE 

KWON DO 

Κατόπιν αιτήματος σπουδαστών του Ιδρύματος μας για πραγματοποίηση 

περισσότερων αθλητικών δραστηριοτήτων και στα πλαίσια της ανάπτυξης και 

προώθησης του αθλητισμού στο ΤΕΙ Αθήνας, θα ξεκινήσουν από την Τρίτη 13 

Ιανουαρίου 2015 οι παρακάτω αθλητικές δραστηριότητες : 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ( Δημοτικό Κολυμβητήριο Αιγάλεω) 

Τρίτη                10.00π.μ. – 11.30π.μ. 

Τετάρτη          10.00π.μ. - 11.30π.μ. 

Για την συμμετοχή στο άθλημα της κολύμβησης απαραίτητη είναι η κάρτα άθλησης 

του ΤΕΙ Αθήνας. Ο αθλούμενος πρέπει να έχει απαραίτητα μαζί του σκουφάκι 

κολύμβησης, σαγιονάρες, μπουρνούζι ή πετσέτα. Πληροφορίες στο Γυμναστήριο 

του ΤΕΙ Αθήνας, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5385148, Καθηγήτρια Φ.Α. Σφύρη 

Ελένη.  

ΜΠΑΣΚΕΤ ( Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Αιγάλεω «Σ. Βενέτης») 

Τρίτη 10.00π.μ. – 11.30π.μ. 

Πέμπτη 10.00π.μ. – 11.30π.μ. 

Για την συμμετοχή στο μπάσκετ απαραίτητη είναι η κάρτα γυμναστηρίου του Τ.Ε.Ι. 

Αθήνας. Πληροφορίες στο Γυμναστήριο του ΤΕΙ Αθήνας, τηλέφωνο επικοινωνίας 

210 5385148, Καθηγήτριες Φ.Α. Σφύρη Ελένη, Μάστορα Ιωάννα και Τερτίπη Νίκη. 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ. Μετά από την μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία του 

πρωταθλήματος μπάσκετ που πραγματοποιήθηκε την περσινή χρονιά θα διεξαχθεί 

και φέτος πρωτάθλημα μεταξύ σχολών και τμημάτων στο κλειστό γυμναστήριο 

Αιγάλεω. Στο πρωτάθλημα μπορούν να συμμετάσχουν και καθηγητές / διοικητικοί. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στο γυμναστήριο του 

Ιδρύματος ως ομάδα Τμήματος ή Σχολής μετά τις 7 Ιανουαρίου 2015. Λεπτομέρειες 

της προκήρυξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του 

Γυμναστηρίου. 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5Χ5  

To γυμναστήριο του ΤΕΙ Αθήνας με τη στήριξη της διοίκησης του Ιδρύματος και  σε 

συνεργασία με τις αθλητικές εγκαταστάσεις «aleo F.C.» θα πραγματοποιήσει 

Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5Χ5 μεταξύ Τμημάτων και Σχολών. Στο Τουρνουά  μπορούν 



να συμμετάσχουν και καθηγητές / διοικητικοί. Λεπτομέρειες της προκήρυξης θα 

ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και του γυμναστηρίου. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ως ομάδα Τμήματος ή Σχολής 

μετά τις 7 Ιανουαρίου 2015. 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΝΙΣ 

To γυμναστήριο του ΤΕΙ Αθήνας με τη στήριξη της διοίκησης του Ιδρύματος και  σε 

συνεργασία με τις αθλητικές εγκαταστάσεις «Ad Tennis club» προτίθεται να  

πραγματοποιήσει Τουρνουά Τέννις. Η προκήρυξη θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα 

του Ιδρύματος και του γυμναστηρίου. Δηλώσεις συμμετοχής στο γυμναστήριο του 

Ιδρύματος μετά τις 7 Ιανουαρίου 2015. 

TAE KWON DO 

Στο χώρο του γυμναστηρίου του ΤΕΙ Αθήνας πραγματοποιούνται, κάθε Τρίτη 

11.30πμ. – 13.00π.μ., προπονήσεις Tae Kwon Do  για γνωριμία με αυτή την 

πολεμική τέχνη. Υπεύθυνος του αθλήματος ο κ. Τσιτσίρης Γιώργος, τηλ. 

Επικοινωνίας  210 - 5817084  

 

 

 


