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Μαθητές/τριες με προβλήματα υγείας  

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) 

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

Επίσης στις Οδηγίες 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) 
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://enimerosi.moec.gov.cy/ypp5075 (Εγκύκλιος ypp5075)   

• 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. 
http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=1429&Itemid=
448&lang=el 
Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου (έτος ίδρυσης 
1971), είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, που στόχο έχει να παρέχει σε κάθε 
συνάνθρωπο μας που πάσχει από καρκίνο, ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ανακουφιστικής 
Φροντίδας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, να στηρίζει τις οικογένειες και τους 
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φροντιστές τους, αλλά και να ενημερώνει το ευρύ κοινό σε θέματα που αφορούν την 
πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την ανακούφιση από τον καρκίνο.. 
http://anticancersociety.org.cy 

Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φιλών (ΠΑΣΥΚΑΦ): εθελοντικός, μη 
κερδοσκοπικός, φιλανθρωπικός οργανισμός. Ιδρυθήκαμε το 1986 από 21 άτομα με 
εμπειρία καρκίνου και άλλων αφοσιωμένων φίλων και εξελιχτήκαμε σε ένα οργανισμό με 
χιλιάδες μέλη και υποστηρικτές, που προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες υγείας και 
ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς, καθώς και προγράμματα πρόληψης. 

https://pasykaf.org/ 

 


