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 Ανακοίνωση 
 

                                             Χανιά, 6/6/2018 
 

Πρόγραμμα Δημιουργικής Πρωινής Απασχόλησης για παιδιά ηλικίας 
από 6-12 ετών 

 
 
 
 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του             
Πολυτεχνείου Κρήτης, με κύριο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών της             
Πολυτεχνικής Κοινότητας, αλλά και των πολιτών που συμμετέχουν στα προγράμματα αθλητισμού           
που πραγματοποιούνται στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Πολυτεχνειούπολης, θα λειτουργήσει και          
φέτος Πρόγραμμα Δημιουργικής Πρωινής Απασχόλησης για παιδιά ηλικίας από 6-12 ετών κατά τη             
διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου. 

 
Σκοπός της απασχόλησης είναι μια εναλλακτική και ολοκληρωμένη πρόταση απασχόλησης των            

παιδιών κατά τη περίοδο των διακοπών τους, όπου μέσα από μια σειρά αθλητικών και              
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά θα ψυχαγωγηθούν δημιουργικά, θα αθληθούν, θα          
διασκεδάσουν, θα αναπτύξουν βασικές σωματικές τους ικανότητες και θα ανακαλύψουν τυχόν           
ιδιαίτερες δεξιότητες τους. 

 
Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 έως και την Παρασκευή 3                

Αυγούστου 2018, από τις 07:30 το πρωί έως τις 16:00 το μεσημέρι, Δευτέρα έως Παρασκευή και                
χωρίζεται σε δύο (2) περιόδους: 

 
●    Δευτέρα 25/06/2018  έως Παρασκευή 13/07/2018 
●    Δευτέρα 16/07/2018 έως Δευτέρα  03/08/2018 

 
Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής για συμμετοχή είτε σε μία (1) περίοδο είτε και στις δύο (2)                

περιόδους. 
 

 
 
 Σύντομη Περιγραφή 
 
Το πρόγραμμα είναι διαδραστικό και βιωματικό και υπόσχεται ψυχαγωγία, άθληση, εκπαίδευση και            

κοινωνικοποίηση των παιδιών μέσα από μια πληθώρα δραστηριοτήτων, υπό το συντονισμό και τη             
καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτικών. Ταυτόχρονα τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να           
έρθουν σε επαφή με καταξιωμένους ανθρώπους στο αντικείμενο τους και να λάβουν πληθώρα             
ερεθισμάτων. 
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Ημερήσιο  Ενδεικτικό Πρόγραμμα  
 
07:30 – 08:00 Προσέλευση 

08:00 – 10:00 Αθλήματα 
Τα παιδιά χωρισμένα σε μικρές ομάδες ανάλογα με την ηλικία θα έρθουν σε             
επαφή με πληθώρα αθλημάτων (ποδόσφαιρο, τένις, στίβο, πολεμικές τέχνες,         
χειροσφαίριση, καλαθοσφαίριση) στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου       
Κρήτης 

10:00 – 10:30 Πρωινό στις αθλητικές εγκαταστάσεις  (το πρωινό θα παρέχεται από τους 
γονείς) 

10:30 – 12:30 Παιδαγωγικά 
εργαστήρια 

Κατά τη διάρκεια της πρωινής ζώνης μέσω διαδραστικών και         
βιωματικών παιδαγωγικών εργαστηρίων τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τις           
τέχνες και τον πολιτισμό 

 
 
 

   Εργαστήριο παιδικού βιβλίου 
   Εργαστήριο τεχνολογίας/ήχου, βίντεο/φωτογραφίας 
   Εργαστήριο θεατρικού παιχνιδιού 
   Εργαστήριο αγωγής υγείας 
   Εργαστήριο μουσικής 
   Εργαστήριο κουκλοθεάτρου 
   Εργαστήριο παραδοσιακών χορών 
   Εργαστήριο δημιουργικής γραφής 
   Εργαστήριο πειραμάτων 
   Εργαστήριο ζωγραφικής 
   Εργαστήριο κατασκευών 
   Εργαστήριο ανακύκλωσης/περιβάλλον 
   Εργαστήριο μικρομαγειρέματα 

12:30 - 13:30 Γεύμα   στους   χώρους   της   Φοιτητικής   Λέσχης   του   Πολυτεχνείου   με 
τις   εξής 

δυνατότητες: 
Α. Από τον Ανάδοχο της Φοιτητικής Λέσχης κατόπιν επιλογής στην αίτηση σας 

Β. Όσοι γονείς επιθυμούν να φροντίζουν οι ίδιοι για το μεσημεριανό φαγητό των             
παιδιών τους, θα υπάρχει η δυνατότητα αυτό να ζεσταίνεται στη Φοιτητική           
Λέσχη του Ιδρύματος (παρακαλείσθε να έχετε ειδικό τσίγκινο τάπερ) 

13:30 – 15:30 Ελεύθερες δραστηριότητες 
Ελεύθερο παιχνίδι και δομημένες δραστηριότητες από εξειδικευμένους 
παιδαγωγούς ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών:  ομαδικά παιχνίδια, σκάκι, 
επιτραπέζια, πίνκ πόνκ κλπ 

15:30 - 16:00 Αποχώρηση 

 
 
 
 
 
 
 



    Πρόσθετες δράσεις/παροχές  
 

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης για το διάστημα υλοποίησης του Προγράμματος           
καλοκαιρινής   απασχόλησης 
 
  Θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε εργαστήρια του Ιδρύματος. 
 
  Θα οργανωθούν παρουσιάσεις/δράσεις από Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (Μ.Κ.Ο) που 

δραστηριοποιούνται στην πόλη μας και μη, για τις δράσεις τους. 
 
  Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με το παιδικό βιβλίο, τόσο μέσα από τις παρουσιάσεις βιβλίων όσο 

και μέσω  συνεργασίας με την κινητή δανειστική παιδική βιβλιοθήκη του Δήμου Χανίων. 
 
 Θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση/γιορτή για την επίδειξη όλων όσων ασχολήθηκαν τα παιδιά κατά την 

διάρκεια της διοργάνωσης. 
 
  Αλλαγές στο πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθούν ανάλογα με τη σύνθεση και τις 

προτιμήσεις των ομάδων. 
 
 
 
 

Κόστος Συμμετοχής 
για κάθε παιδί για την 1η περίοδο: 150 ευρώ 
για κάθε παιδί για την 2η περίοδο: 150 ευρώ 
για κάθε παιδί στην 1η και την 2η περίοδο (έκπτωση 15% επί του συνολικού) : 255 ευρώ 
  
για δεύτερο παιδί για την 1η περίοδο: 128 ευρώ 
για δεύτερο παιδί για την 2η περίοδο: 128 ευρώ 
για δεύτερο παιδί στην 1η και την 2η περίοδο (έκπτωση 15% επί του συνολικού) : 217 ευρώ 
  
Σε περίπτωση συμμετοχής 3ου παιδιού το κόστος συμμετοχής είναι ίδιο με του 2ου όπως αναφέρεται               
παραπάνω.. 
 
 
  Κόστος σίτισης (ανά παιδί) 
για την 1η περίοδο: 37,5 ευρώ 
για την 2η περίοδο: 37,5 ευρώ 
  
 
  
 
 
 
 
 
 



Επισημάνσεις 
●  Η δήλωση επιλογής σίτισης γίνεται κατά την διάρκεια των αιτήσεων και είναι πλέον του 

κόστους συμμετοχής. 
●  Τα χρήματα της σίτισης προκαταβάλλονται στο σύνολο. 
●  Το συνολικό ποσό που θα προκύπτει, προκαταβάλλεται μέχρι και 5 ημερολογιακές ημέρες 

πριν την έναρξη της εκάστοτε περιόδου. Σε διαφορετική περίπτωση αποδέχεστε το ενδεχόμενο 
μη συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

●  Για οποιαδήποτε υπαναχώρηση των αιτούντων, από το σύνολο των επιλογών που επιφέρουν 
έκπτωση, η τελική συνδρομή θα ορίζεται στο ποσό που προέκυπτε προ έκπτωσης (πχ 
ακύρωση 2ης περιόδου ή ακύρωση συμμετοχής 2ου παιδιού κοκ) 

● Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται στην γραμματεία των αθλητικών εγκαταστάσεων (με 
μετρητά ή μέσω χρήσης POS) στο διάστημα που θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες του 
προγράμματος. 

 
 
Διαδικασία αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα 
 
Οι αιτήσεις θα πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής survey.tuc.gr,  Σύνδεσμος 
αίτησης στην οποία θα δηλώνονται προσωπικά στοιχεία κηδεμόνων και παιδιών, καθώς και επιλογές 
περιόδων συμμετοχής και επιλογή σίτισης ή μη. Οι περίοδοι αιτήσεων είναι οι παρακάτω: 
 

● 1η περίοδος    Αιτήσεις από 6/6 έως και 13/6/2018  
● 2η περίοδος    Αιτήσεις από 6/6 έως και 20/6/2018 (με δυνατότητα επέκτασης) 

 
Σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων οι αιτήσεις θα παραταθούν με σχετική ενημέρωση εντός της               
αίτησης. Για την αποδοχή ή μη της αίτησης σας θα ενημερωθείτε εγγράφως, στο e-mailπου              
δηλώσατε, έως και 3 μέρες μετά την λήξη των αιτήσεων. 
 
 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ιδιότητας των ενδιαφερομένων ως εξής: 
 
Α. Μέλος Πολυτεχνικής Κοινότητας 
 
Β. Συνδρομητής στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις 
 
Γ. Ιδιώτης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.gr/maps/@35.5274021,24.0676122,142m/data=!3m1!1e3


Αναλυτικότερα η αποδοχή των αιτήσεων ανά κατηγορία ιδιότητας, θα πραγματοποιηθεί κατά 
προτεραιότητα ως εξής: 
 
1. Παιδιά των οποίων οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού είναι μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας, έχουν                
δηλώσει συμμετοχή και στις δύο περιόδους ή θα συμμετέχει στην μία ή και στις δύο περιόδους πάνω                 
από ένα τέκνο της ίδιας οικογενείας 
2. Παιδιά των οποίων οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού είναι μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας 
3. Παιδιά των οποίων οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού, ή και τα ίδια είναι συνδρομητές στις Αθλητικές                  
εγκαταστάσεις, έχουν δηλώσει συμμετοχή και στις δύο περιόδους ή θα συμμετέχει στην μία ή και στις                
δύο περιόδους πάνω από ένα τέκνο της ίδιας οικογενείας 
4. Παιδιά των οποίων οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού, ή και τα ίδια είναι συνδρομητές στις Αθλητικές                  
εγκαταστάσεις 
5. Παιδιά τα οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή και στις δύο περιόδους ή θα συμμετέχει στην μία ή και                  
στις δύο περιόδους πάνω από ένα τέκνο της ίδιας οικογενείας 
6. Λοιπά παιδιά που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και που αν ο αριθμός τους υπερβεί τις                 
διαθέσιμες θέσεις θα πραγματοποιηθεί κλήρωση. 
 
 
Αποτελέσματα/Συμμετοχή στο πρόγραμμα/Εγγραφή 
 
Οι γονείς/κηδεμόνες των οποίων οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές θα ενημερωθούν (μέσω            
e-mail) για την κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής έως και 3 μέρες μετά την λήξη των               
αιτήσεων: 

  
● Πιστοποιητικό υγείας του/των παιδιού/ών και πρόσφατο (εντός του τελευταίου έτους)          

καρδιολογικό έλεγχο (Ηλεκτροκαρδιογράφημα & Υπερηχοκαρδιογράφημα) 
● Δήλωση του νόμου 1599/86 για συναίνεση συμμετοχής του/των παιδιού/ων στο πρόγραμμα 
● Προεξόφληση του συνολικού κόστους (έως 5 ημερολογιακές μέρες πριν την έναρξη της            

εκάστοτε περιόδου) 
 
Σε περίπτωση που τα παραπάνω ή κάποιο/κάποια από τα παραπάνω δεν εκπληρωθούν, οι γονείς -               
νόμιμοι κηδεμόνες - αιτούντες αποδέχονται το ενδεχόμενο μη συμμετοχής του τέκνου/τέκνων τους στο             
πρόγραμμα. 
 
Με την εγγραφή σας στο πρόγραμμα θα ενημερωθείτε για το σύνολο του εργαζόμενου προσωπικού              
καθώς και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το μενού σίτισης των παιδιών ανά ημέρα.  
 
Πολιτική επιστροφών 
 

● Σε περίπτωση ακύρωσης έως και 5 ημέρες πριν την έναρξη της εκάστοτε περιόδου, θα 
επιστραφεί το σύνολο του ποσού συμμετοχής που καταβλήθηκε. 

● Σε περίπτωση ακύρωσης ενώ θα έχει πραγματοποιηθεί συμμετοχή του/των παιδιού/παιδιών 
στο πρόγραμμα έως και 3 ημέρες , θα επιστραφεί το 70% του ποσού που καταβλήθηκε. 

● Σε περίπτωση ακύρωσης ενώ θα έχει πραγματοποιηθεί συμμετοχή του/των παιδιού/παιδιών 
στο πρόγραμμα έως και 6 ημέρες, θα επιστραφεί το 50% του ποσού που καταβλήθηκε. 

● Σε περίπτωση που ζητηθεί ακύρωση, ενώ θα έχει πραγματοποιηθεί συμμετοχή του παιδιού στο 
πρόγραμμα για διάστημα άνω των 6 ημερών τα χρήματα δεν επιστρέφονται, εκτός και αν η 
ακύρωση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως πχ ασθένεια που θα βεβαιώνεται από 
πιστοποιητικό παιδιάτρου. Σε αυτή την περίπτωση το ποσό που θα επιστραφεί θα υπολογιστεί 
αναλογικά για το διάστημα μετά την ημερομηνία που δηλώθηκε αδυναμία συμμετοχής. 

 
Για την επιστροφή χρημάτων ο ενδιαφερόμενος οφείλει να παραδώσει γραπτό αίτημα στην εταιρεία 
(αυτοπροσώπως στην γραμματεία των αθλητικών εγκαταστάσεων ή ηλεκτρονικά στο 
info@eadip.tuc.gr).  
 



Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα 
 Τηλ 28210-37997 
mail: info@eadip.tuc.gr 
 
 
Διαθέσιμος αριθμός συμμετοχών: 120    
άτομα. 

 
 

Σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε σε όλους ένα όμορφο καλοκαίρι. 


