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Μαθητές /τριες από υποβαθμισμένα περιβάλλοντα 

• 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) 
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. 
http://www.redcross.org.cy/el/home 

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας αποτελούν Tμήμα του Υπουργείου Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στοχεύουν 
στη διασφάλιση συνθηκών κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης, στην παροχή 
κοινωνικής προστασίας, στην επίτευξη κοινωνικής ενσωμάτωσης, στην προώθηση των 
ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην καταπολέμηση 
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην προώθηση των συμφερόντων των 
ατόμων, οικογενειών και κοινοτήτων. 
 
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/dmlmission_gr/dmlmission_gr?OpenDocument 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/All/102561EFF5781094C2257F9D003E02F3/$fil
e/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A3%CF%84%CF%81%CE
%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE,%2022.4.16.pdf 
Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ): O 
Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) είναι 
ένας μη κυβερνητικός - εθελοντικός οργανισμός, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Κύριο 
μέλημά του είναι να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν 
ενδοοικογενειακή βία και να προασπίσει τα δικαιώματά τους. Συνεργάζεται με τις 
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υπηρεσίες του κράτους (Αστυνομία, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Νομικούς, 
Νοσοκομεία, Σχολεία κ.ά.), στις οποίες υπάρχουν ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι που 
συμβάλλουν στην προσπάθεια του ΣΠΑΒΟ να αντιμετωπίσει σφαιρικά το φαινόμενο της 
ενδοοικογενειακής βίας. 
http://www.domviolence.org.cy/ 
Παγκύπριος Σύνδεσμος Μονογονεΐκών Οικογενειών και Φίλων 
http://www.singleparentscy.org 

Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού: Ο Κυπριακός Σύνδεσμος 
Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ) είναι εθελοντικός, μη κυβερνητικός και μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός και 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.  
 
http://www.cyfamplan.org 
Το Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Ανδρέας Σοφοκλέους είναι ένα μη 
κυβερνητικό ίδρυμα. Στόχος είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Ιδρύματος στη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης ατόμων που χρήζουν βοήθειας, τη συμβολή στην 
ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά θέματα και την ανάδειξη της αξίας του κοινωνικού 
εθελοντισμού. 
 
http://www.sofocleousfoundation.org/ 

 


