
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Έναρξη υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε παιδιά Υπηκόων Τρίτων Xωρών (YTX) 
 

Σχολική Περίοδος Σεπτέμβριος 2020 – Ιούνιος 2021 
  

Ξεκινά από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε παιδιά 
ΥΤΧ ηλικίας 5-12 ετών από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρo Λευκωσίας για τη σχολική περίοδο 2020 
– 2021 στο πλαίσιο του Προγράμματος “Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη ΥΤΧ» - Έργο «Προγράμματα 
Ένταξης από Τοπικές Αρχές» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης της ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία. 

Στο μεταξύ, σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για μετάθεση της 
ημερομηνίας ανοίγματος των σχολείων στις 14 Σεπτεμβρίου 2020, το Πολυδύναμο Κέντρο θα 
επεκτείνει τη λειτουργία του καλοκαιρινού προγράμματος ολοήμερης φύλαξης και απασχόλησης 
παιδιών υπήκοων τρίτων χωρών για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών κατά τις ημέρες 8 -11 Σεπτεμβρίου 
2020 ως έκτακτο μέτρο για διευκόλυνση των γονέων που εξυπηρετούνται στο πρόγραμμα.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες για τη σχολική περίοδο προσφέρουν ποιοτική φροντίδα στα παιδιά σε ένα 
ασφαλές περιβάλλον μετά τη λήξη του σχολικού προγράμματος, καθώς και κατά τη διάρκεια 
σχολικών διακοπών. Ταυτόχρονα συμβάλλουν στη συμφιλίωση της οικογενειακής και εργασιακής 
ζωής των γονέων  των παιδιών, κυρίως των μητέρων, που προέρχονται από όλες τις εθνικότητες, 
επιτυγχάνοντας την αποδέσμευση τους ώστε να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.  

Οι γονείς έχουν ήδη ενημερωθεί από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο για τις ειδικές συνθήκες που 
επικρατούν λόγω της πανδημίας COVID-19 και τους κανονισμούς λειτουργίας του κέντρου που 
αφορούν στη λειτουργία των προγραμμάτων κατά τη νέα σχολική χρονιά 2020-2021.  Έχουν επίσης 
λάβει μια σειρά άλλων πληροφοριών που συνάδουν με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα οποία 
ενδέχεται να προσαρμόζονται ανά πάσα στιγμή ανάλογα με τις γενικές εξελίξεις που αφορούν την 
πανδημία.  Έκτακτες αλλαγές στη λειτουργία των υπηρεσιών που πιθανό να προκύψουν λόγω 
αλλαγών στα υγεινομικά πρωτόκολλα και γενικών εξελίξεων που αφορούν την πανδημία θα 
ανακοινώνονται άμεσα. 
 
Προγραμματισμός των απογευματινών / ολοήμερων υπηρεσιών για παιδιά ΥΤΧ με βάση τον 
υφιστάμενο προγραμματισμό της σχολικής χρονιάς 2020 – 2021:   
 

 Περίοδος σχολικών μαθημάτων : 14.09.2020 - 16.06.2021 (απογευματινό πρόγραμμα)   

 Διακοπές Χριστουγέννων: 21.12.20 - 31.12.2020 (ολοήμερο πρόγραμμα) 

 Διακοπές Πάσχα: 26.04. – 07.05.2021 (ολοήμερο πρόγραμμα) 

 Γενικές Σχολικές Αργίες: 13.11.2020, & 11.06.2021 (ολοήμερο πρόγραμμα) 

 Τοπικές Αργίες (Άγιος Ενορίας): κανονική λειτουργία (απόγευματινό πρόγραμμα) 

 Δημόσιες Αργίες: 1.10.2020, 28.10.2020, 24.12.2020, 25.12.2020, 1.1.2021, 6.1.2021, 
15.3.2021, 25.3.2021, 1.4.2021, 30.4.21, 20.04.20, 1.5.2021 & 21.6.2021 (πρόγραμμα κλειστό) 

 

 



 

 

 

 

Το πρόγραμμα κατά τις μέρες καθημερινής λειτουργίας του σχολείου προσφέρει:   

 Υπηρεσίες μετά τη λήξη των μαθημάτων κατά τις ώρες 13:05 – 18:00   

 Μεταφορά από το σχολείο στους χώρους του Πολυδύναμου Κέντρου με λεωφορείο  

 Μεσημεριανό γεύμα και ξεκούραση 

 Εκπαιδευτική βοήθεια με καθοδήγηση και στήριξη από προσοντούχες δασκάλες ώστε τα 
παιδιά να διεκπεραιώσουν μόνα τους τις σχολικές εργασίες  

 Απογευματινό σνακ  

Επιπλέον υπηρεσίες που παρέχονται συμπληρωματικά στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων 
του Πολυδύναμου Κέντρου: 

 Σε περιπτώσεις που υπάρχουν ιδιαίτερες αδυναμίες ή και μαθησιακές δυσκολίες συστήνεται 
στους γονείς να αποταθούν στο Συμβουλευτικό Κέντρο του Πολυδύναμου Κέντρου για 
αξιολόγηση και στήριξη 

 Διάφορες δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανοιχτού Σχολείου» που θα 
προσφερθούν  στα παιδιά εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες με πρόγραμμα που θα 
ανακοινωθεί αργότερα  

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία του προγράμματος υπό τις συνθήκες της 
πανδημίας: 
 

 Η χρήση μάσκας από τα παιδιά είναι υποχρεωτική μόνο στο λεωφορείο 

 Η ενημέρωση των γονέων θα γίνεται κυρίως μέσω μηνυμάτων (cybeewebsms) στα κινητά 
τηλέφωνα που θα δηλώσουν 

 Η μέτρηση της θερμοκρασίας θα γίνεται πριν την είσοδο στο λεωφορείο 

 Παιδιά με πυρετό, βήχα ή άλλα έντονα συμπτώματα δεν θα γίνονται αποδεκτά στο 
πρόγραμμα και θα ενημερώνονται οι γονείς τους για να τα παραλάβουν 

 Σε περίπτωση ανάπτυξης τέτοιων συμπτωμάτων μετά την μεταφορά ενός παιδιού στο κέντρο, 
θα απομονώνεται μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς 

 
 
Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας 
 
07 Σεπτεμβρίου 2020 
 

 

  

 


