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Μαθητές/τριες ΛΟΑΤ 

• Αντιρατσιστική Πολιτική Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού «Κώδικας Συμπεριφοράς κατά του 
Ρατσισμού και Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών» (2014) 
Η αντιρατσιστική πολιτική παρέχει στα σχολεία και στους/στις εκπαιδευτικούς ένα λεπτομερές 
σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση και πρόληψη των ρατσιστικών περιστατικών. Περιλαμβάνει 
ορισμούς βασικών εννοιών που αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο (π.χ. ρατσισμός, ρατσιστικό 
περιστατικό, διακρίσεις, στερεότυπα, ομοφοβία, διαφορετικότητα κ.λπ.), τις υποχρεώσεις και 
δεσμεύσεις κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας και τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται 
από το σχολείο για τη διαχείριση των ρατσιστικών περιστατικών σε ένα πρακτικό πίνακα. 
ΛΙΝΚ 
http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=1429&Itemid=448&lan
g=el 
Accept – LGBT Cyprus: Mια ομάδα ανθρώπων που απαρτίζεται και αφορά άτομα ανεξαρτήτως 
ηλικίας, ταυτότητας κοινωνικού φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνοτικής, πολιτισμικής, 
θρησκευτικής προέλευσης, γλώσσας, κατάστασης υγείας, σωματικής κατάστασης ή άλλου 
γνωρίσματος, διεκδικώντας σταθερά, αλλά δυναμικά την αποδοχή, την αλληλοαποδοχή, 
χειραφέτηση και αλληλοϋποστήριξη, εναρμονίζοντας σε ισότιμη βάση την κυπριακή κοινωνία με 
θέματα που αφορούν την ΛΟΑΤ κοινότητα. 
ΛΙΝΚ 
http://www.acceptcy.org/el 
Πολιτική Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση: 
ανταποκρινόμενο στις νομικές δεσμεύσεις που τίθενται στις κυβερνήσεις από τα διεθνώς 
αναγνωρισμένα σώματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το ΥΠΠ, δεσμεύεται να διασφαλίζει την 
πρόσβαση παιδιών και νέων σε ολιστική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, στη βάση των 
κατευθυντήριων γραμμών της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. 
ΛΙΝΚ 
http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp5075 (Εγκύκλιος ypp5075)   
Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού: Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού 
Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ) είναι εθελοντικός, μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός 
που ιδρύθηκε το 1971. Ο Σύνδεσμος είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οικογενειακού 
Προγραμματισμού (ΔΟΟΠ) από το 1972.  Πρωταρχικός στόχος και σκοπός του Συνδέσμου είναι η 
διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων και ειδικότερα της νεολαίας σε θέματα που 
αφορούν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία.  Προσφέρει υψηλού επιπέδου 
πληροφοριακές, εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως επίσης, και προγράμματα 
που αφορούν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Ο ΚΣΟΠ στελεχώνεται από 
δεσμευμένους, ικανούς, και έμπειρους εθελοντές και προσωπικό. Ο Σύνδεσμος ενεργοποιείται 
ως μέλος σε κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς, δίκτυα και επιτροπές σε τοπικό, αλλά 
και διεθνές επίπεδο.  
 
ΛΙΝΚ 
http://www.cyfamplan.org 

 


