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Μαθητές/τριες μετανάστες, πρόσφυγες, αιτητές ασύλου 

• Βήματα διεύθυνσης σχολείου προς ΥΠΠ: 
• Ο/η διευθυντής/ντρια: 
• (α) καταγράφει και αποστέλλει τα στατιστικά στοιχεία στο ΥΠΠ. 
• (β) ζητά την απαλλαγή των μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών, εάν ζητηθεί από τους 

ίδιους. 
(γ) ζητά επιπλέον περιόδους για το σχολείο, με σκοπό την ενίσχυση των μαθητών στην ελληνική 
γλώσσα.   
(α) http://www.moec.gov.cy/dde/odigies_scholiki_chronia_2016_17.html (Παρ. Β.9, 10) 
(β) http://www.moec.gov.cy/dde/odigies_scholiki_chronia_2016_17.html  (Παρ. Γ.6). 
(γ) http://www.moec.gov.cy/dde/odigies_scholiki_chronia_2016_17.html  (Παρ. Β.11) 
Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός (Κ.Ε.Σ.): ιδρύθηκε το 1950 ως Κλάδος του Βρετανικού Ερυθρού 
Σταυρού. Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός είναι η μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση της 
Κύπρου και μεταξύ άλλων βοηθά στην πρόληψη και ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και την 
αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων σε όλο τον κόσμο, σε καιρό ειρήνης ή πολέμου, χωρίς 
διάκριση γένους, φύλου, ηλικίας, κοινωνικής θέσης, θρησκείας ή πολιτικής τοποθέτησης. 
Συγκεκριμένα, προσφέρει υλική και ηθική στήριξη σε φτωχούς, ασθενείς και ανάπηρους, 
παραχωρεί τροχοκαθίσματα, ειδικά βοηθήματα σε άρρωστους, ανάπηρους, ηλικιωμένους κ.λπ., 
βοηθά στην κάλυψη όλων των αναγκών των εγκλωβισμένων, προσφέρει μαθήματα Πρώτων 
Βοηθειών, οργανώνει αιμοδοσίες, βοηθά στην αντιμετώπιση κρίσεων, καλύπτει ανάγκες 
μεταναστών, οργανώνει εκστρατείες για διάφορα κοινωνικά, περιβαλλοντικά θέματα, θέματα 
υγείας κ.ά., προσφέρει υπηρεσίες αναζήτησης και επανασύνδεσης οικογενειακών δεσμών.  
ΛΙΝΚ 
http://www.redcross.org.cy/el/home 
“Hope For Children” - CRC Policy Center: Διεθνής Ανθρωπιστικός και Ανεξάρτητος Οργανισμός, με 
έδρα τη Λευκωσία στην Κύπρο. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε με βάση τα πρότυπα και τις αρχές 
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασχολείται με την ανθρωπιστική και αναπτυξιακή πολιτική, σχετικά με την 
υπεράσπιση και την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την 
έρευνα, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων στη βάση και συμβουλευτικές 
υπηρεσίες που προσφέρονται σε κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς. 
ΛΙΝΚ 
http://uncrcpc.org.cy/gr/ 

• 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, αντιαθιγγανισμός, 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 
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http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=1429&Itemid=448&lan
g=el 
UNHCR Cyprus: Η Ύπατη Αρμοστεία (ΥΑ) του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο λειτουργεί 
από τον Αύγουστο του 1974, κατόπιν αιτήματος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, αμέσως μετά 
τα τραγικά γεγονότα στο νησί που οδήγησαν χιλιάδες ανθρώπους στον ξεριζωμό. Σήμερα, η ΥΑ 
συνεργάζεται με τις κρατικές αρχές, ΜΚΟ και άλλους φορείς και οργανώσεις για να διασφαλίζει 
την προστασία των προσφύγων, των αιτητών ασύλου και όλων των ατόμων που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα της Ύπατης Αρμοστείας. Προσπαθεί, επίσης, να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί 
την κοινή γνώμη γύρω από το προσφυγικό ζήτημα με στόχο τη δημιουργία κλίματος ανοχής και 
σεβασμού των δικαιωμάτων των προσφύγων. 
ΛΙΝΚ 
http://www.unhcr.org.cy/ 

 


