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Μαθητές/τριες με Ειδικές Ανάγκες/Αναπηρία 

Οι ευθύνες και τα βήματα για τον/τη διευθυντή/ντρια του σχολείου καθορίζονται στους 
Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμους του 1999-2014 και τους 
περί Αγωγής και Εκπαίδευσης με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμούς τους 2001 και 2013 
Συγκεκριμένα: 

1. Άρθρο 13, 18 (3) 
2. 23 (στ) 41 (3) (4), 44, 45 (1) (2) (3), 47, 48 (2),49 (1) (2) 

Oδηγίες για την ομαλή λειτουργία των σχολείων Σχολική Χρονιά 2016 – 2017 
(Παράγραφος Β. 13) 
http://www.moec.gov.cy/eidiki_ekpaidefsi/nomothesia/peri_agogis_1999_113i_99.pdf 
http://www.moec.gov.cy/dde/odigies_scholiki_chronia_2016_17.html (Παρ. Β.13) 
Η εγκύκλιος του ΥΠΠ που αφορά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα 
δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες (November 2014) καθώς επίσης και οι σχετικές 
οδηγίες στην αρχική εγκύκλιο που αποστέλλεται στα σχολεία κάθε σχολική χρονιά. 
 
Εκδόθηκε κείμενο πολιτικής σύμφωνα με το οποίο, τα σχολεία από τη σχολική χρονιά 
2014-2015 και για τα επόμενα χρόνια θα αναπτύσσουν σχετικές δράσεις μέσα στο 
πλαίσιο των Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας. Στόχος θα πρέπει να είναι η διαμόρφωση 
θετικών στάσεων και αντιλήψεων, όσο και στην εξάλειψη του αποκλεισμού και των 
στερεοτύπων που πιθανόν να δημιουργούνται λόγω της ελλιπούς ενημέρωσης για το 
θέμα της αναπηρίας.  Για το σκοπό αυτό δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες καθώς επίσης 
και προτεινόμενες δραστηριότητες. 
 
Συστήνεται επίσης η χρήση του εγχειριδίου με τίτλο «Ανακαλύπτοντας τον Ελέφαντα» το 
οποίο περιέχει δραστηριότητες σχετικά με τη διαφορετικά και την ευαισθητοποίηση για 
τις διάφορες μορφές αποκλεισμού και τις συνέπειες του. 
 
http://enimerosi.moec.gov.cy/dde4409  
http://www.moec.gov.cy/dde/odigies_scholiki_chronia_2016_17.html 
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 
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υπόβαθρο (π.χ. ρατσισμός, ρατσιστικό περιστατικό, διακρίσεις, στερεότυπα, αναπηρία, 
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. 
http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=1429&Itemid=
448&lang=el  
 
Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΠΟΣΥΓΟΠΕΑ) 
Ιδρύθηκε το 1991, με στόχο το συντονισμό των συνδέσμων μελών της, για χάραξη κοινής 
πολιτικής, συλλογική διεκδίκηση δικαιωμάτων και επίλυση ζητημάτων που αφορούν τα 
παιδιά με ειδικές ανάγκες σε συνεργασία με το κράτος. Είναι ο εταίρος με τον οποίο 
διαπραγματεύεται το ΥΠΠ σε θέματα εκπαίδευσης παιδιών με Ειδικές Ανάγκες/Αναπηρία 
http://posygopea.org.cy/index.php/statementsnews?start=5 
Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες: Μη κυβερνητικός - μη 
κερδοσκοπικός Οργανισμός. Σκοπός του Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Παιδιών με 
Ειδικές Ανάγκες είναι η προστασία και φροντίδα παιδιών με ειδικές ανάγκες, καθώς και 
η προώθηση και λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά αυτά και οι 
οικογένειές τους.  
 
http://www.special-needs.org.cy/ 
Ο Σύνδεσμος για άτομα με Αυτισμό ιδρύθηκε το 1990, και είναι αναγνωρισμένος από το 
κράτος ως φιλανθρωπικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Είμαστε μέλος του AUTISM 
EUROPE και του WORLD AUTISM ORGANISATION. Κύριος σκοπός του Συνδέσμου μας 
είναι να εργάζεται για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των αυτιστικών ατόμων, έτσι 
ώστε να τους εξασφαλίζεται καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτό προσπαθούμε να το 
πετύχουμε εξασφαλίζοντάς τους το δικαίωμα, διά βίου, για πρόσβαση στην εκπαίδευση 
και τις θεραπείες που αποδεδειγμένα έχουν ανάγκη. 
http://www.autismsociety.org.cy/ 
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 



 
 

 

www.idecide-project.eu 

διάφορα κοινωνικά, περιβαλλοντικά θέματα, θέματα υγείας κ.ά., προσφέρει υπηρεσίες 
αναζήτησης και επανασύνδεσης οικογενειακών δεσμών. 
http://www.redcross.org.cy 
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/ 

 


