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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας 
και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης 
Κτήριο Ε4.103, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Χανίων 
Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr   

        Χανιά,10/6/15 

                   Αρ. πρωτ.: 1092 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου 

Κρήτης, Ειδικό Ν.Π.Ι.Δ., στο πλαίσιο της κάλυψης των κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν για την εκτέλεση 

του προγράμματος «Δημιουργική καλοκαιρινή απασχόληση για τα παιδιά μας» για την περίοδο από 16/6/15 έως 

31/7/15, ζητά συνεργασία με  : 

 Τέσσερις (4) προπτυχιακούς φοιτητές/τριες  για την απασχόλησή τους ως ομαδάρχες στα τμήματα 

παιδιών που θα δημιουργηθούν. Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε ανάλογου είδους προγράμματα καθώς και 

γνώσεις πρώτων βοηθειών.  

 Με ένα (1) Θεατρολόγο για την εκτέλεση θεατρικού παιχνιδιού στα τμήματα των παιδιών που θα 

δημιουργηθούν. Θα εκτιμηθεί εμπειρία στη συγγραφή παιδικού παραμυθιού και διηγήματος.  

 Με ένα (1) προπονητή/τρια πολεμικών τεχνών, κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος από τη ΓΓΑ, για την 

εκμάθηση βασικών αρχών γύρω από τις πολεμικές τέχνες  στα τμήματα των παιδιών που θα 

δημιουργηθούν.  

 Με έναν (1) χοροδιδάσκαλο για την εκμάθηση παραδοσιακών χορών στα τμήματα των παιδιών που θα 

δημιουργηθούν.  

 Με έναν (1) αρχιτέκτονα μηχανικό με διεπιστημονική προσέγγιση στις παιδικές ηλικίες για την κατασκευή 

καλλιτεχνικών δημιουργιών στα τμήματα των παιδιών που θα δημιουργηθούν. 

 Έναν (1) προπτυχιακό φοιτητή/τρια Τμήματος Αρχιτεκτονικής με ερευνητική δράση στην διεπιστημονική 

προσέγγιση των παιδικών ηλικιών για την υποβοήθηση του έργου κατασκευής καλλιτεχνικών δημιουργιών 

των τμημάτων των παιδιών που θα δημιουργηθούν.  

 Έναν (1) μουσικό, καθηγητή ακουστικής κιθάρας. Θα εκτιμηθεί εμπειρία σε διεύθυνση χορωδιών και 

μικρών μουσικών συνόλων.     

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν έως τη Δευτέρα 15/6/15  και ώρα 9.00 πμ στα  Γραφεία της 

Εταιρείας, βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν τα προσόντα 

που αναγράφονται ανά ειδικότητα ανωτέρω. Πληροφορίες: κα Μαρία Πετραντωνάκη (info@eadip.tuc.gr), τηλέφωνο: 

2821037055, ώρες 8π.μ. έως 17.00μ.μ. 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας 

          Μαρία Πετραντωνάκη 

 

 

 


