
Το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των παιδιών των εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο 
Κρήτης γνωστοποιεί τα εξής αναφορικά με την λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής 
Απασχόλησης κατά τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο: 

 

Τμήματα  

Με βάση τις αιτήσεις συμμετοχής και τις ηλικίες των παιδιών θα γίνει διαχωρισμός σε 2 
ομάδες, με μέγιστο αριθμό τα 15 παιδιά, όπως ορίζουν οι σχετικές οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του 
ΕΟΔΥ. Για το λόγο αυτό θα παραχωρηθεί για φέτος και νέος χώρος, πέραν των 
εγκαταστάσεων του ΚΔΑΠ, που θα αξιοποιηθεί από τις εκπαιδευτικούς για την δημιουργική 
απασχόληση των παιδιών. Επιπλέον, σε καθημερινή βάση θα γίνεται χρήση και του χώρου 
του Γυμναστηρίου του ΠΚ τηρώντας τις ισχύουσες διατάξεις και εγκυκλίους που ορίζουν τον 
τρόπο λειτουργίας των γυμναστηρίων λόγω της πανδημίας του COVID-19.  

 

Είσοδος/ υποδοχή μαθητών στο ΚΔΑΠ 

Η προσέλευση των παιδιών στο ΚΔΑΠ θα γίνεται από τις 08.00- 09.00. Οι κηδεμόνες δεν θα 
εισέρχονται στο χώρο του ΚΔΑΠ, θα υπογράφουν στην είσοδο για την άφιξη/αναχώρηση των 
παιδιών και στη συνέχεια θα αποχωρούν.  

 

Προφύλαξη και καθαριότητα 

Καθημερινά  με τη βοήθεια των καθαριστριών του ΠΚ ο χώρος του ΚΔΑΠ θα καθαρίζεται ενώ 
κάθε Σάββατο θα πραγματοποιείται και απολύμανση του χώρου. 

Κατά την είσοδο των παιδιών στο ΚΔΑΠ θα γίνεται εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού 
διαλύματος με το οποίο έχει εφοδιαστεί ο Σύλλογος. Παρόλα αυτά θα ήταν καλό τα παιδιά 
να έχουν και δικό τους αντισηπτικό διάλυμα σε μικρή συσκευασία ή απολυμαντικά 
μαντιλάκια. 

Κατά τη διάρκεια της ημέρας προβλέπεται ο φυσικός αερισμός των αιθουσών και 
αποφεύγεται η χρήση των κλιματιστικών. 

 

Αξιοποίηση εξωτερικών χώρων ΚΔΑΠ/ ΠΚ 

Σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικούς και τους υπεύθυνους του προσωπικού του ΠΚ, θα 
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αξιοποιηθούν για την απασχόληση και τις 
δραστηριότητες των παιδιών εξωτερικοί χώροι του Ιδρύματος ώστε να αποφεύγεται ο 
συνωστισμός σε κλειστές εγκαταστάσεις. 

 

Με την ολοκλήρωση των εγγραφών ο Σύλλογος θα προχωρήσει σε πιο αναλυτική ενημέρωση 
όλων των συμμετεχόντων στη φετινή θερινή απασχόληση. 

 


