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Θέµα: Διαµόρφωση Νοµοθεσίας και Πολιτικής Περι Ενιαίας Εκπαίδευσης (δοµές υποστήριξης) 
Νόµος του 2019 

Αγαπητοί, 

Μετά από επίσηµη ενηµέρωσή µας από την επιτροπή των εµπειρογνωµόνων για την αλλαγή της νοµοθεσίας 
και τη δηµιουργία του προσχέδιου του νοµοσχεδίου «Περί Ενιαίας Εκπαίδευσης (δοµές υποστήριξης) Νόµος 
του 2019», θα θέλαµε αρχικά να συγχαρούµε το Υπουργείο Παιδείας για την πρωτοβουλία ετοιµασίας του 
Νοµοσχεδίου. Οι παρακάτω εισηγήσεις έχουν ετοιµαστεί από την Συντονιστική επιτροπή του Κλάδου Σχολικής 
Ψυχολογίας του Συνδέσµου. Ως εκ τούτου, παραθέτουµε πιο κάτω τα γενικά µας σχόλια, αλλά και 
συγκεκριµένες εισηγήσεις σχετικά µε την πρόταση του πλαισίου νόµου. 

Από πλευράς του ΣΨΚ, θα θέλαµε να θέσουµε υπόψη σας τα εξής: 

Γενικά Σχόλια: 

Η φιλοσοφία υπό την οποία δοµήθηκε η νέα νοµοθεσία µας βρίσκει σύµφωνους ως προς τις αρχές της ενιαίας 
εκπαίδευσης, όπου όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις έχουν δικαίωµα στην πρόσβαση σε ουσιαστικές, υψηλής 
ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες, µαζί µε τους συµµαθητές/ συνοµηλίκους τους, εν τούτοις στο παρόν 
προσχέδιο υπάρχουν σηµαντικές παραλείψεις και γενικότητες όσον αφορά στην εφαρµογή του.  

Επίσης, θεωρούµε ότι το µοντέλο των τριών επιπέδων στήριξης, πάνω στο οποίο βασίστηκαν οι 
προτεινόµενες παρεµβάσεις, οι οποίες θα παρέχονται σε όποια παιδιά σε κάποια στιγµή της φοίτησής τους 
στο τυπικό σχολείο (είτε βραχυπρόθεσµα είτε µακροπρόθεσµα) αν κριθεί απαραίτητο, αποτελεί µια καλή 
πρακτική, σύµφωνη και µε τη διεθνή βιβλιογραφία (βλέπε NASP: Best practices in school psychology IV). 

Ωστόσο, µετά από µελέτη του προτεινόµενου νοµοσχεδίου διαφαίνονται αντιφάσεις µεταξύ θεωρητικού και 
πρακτικού πλαισίου εφαρµογής της ενιαίας εκπαίδευσης. Αυτό που µας προβληµατίζει είναι το κατά πόσο ο 
τρόπος µε τον οποίο έχει δοµηθεί το παρόν πλαίσιο νόµου υποστηρίζει έµπρακτα την ενιαία/ συµπεριληπτική 
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εκπαίδευση. Με τις προτεινόµενες δοµές υποστήριξης δεν φαίνεται να είναι ουσιαστική η αλλαγή από το παρόν 
εκπαιδευτικό σύστηµα ούτε διαφαίνεται ολιστική προώθηση της ένταξης όλων των παιδιών στα τυπικά 
σχολεία.  

Μέρος ΙΙ – Παροχή ενιαίας εκπαίδευσης 

- Να οριστεί ποια παιδιά συµπεριλαµβάνονται στον όρο «παιδιά µε επιπρόσθετες ανάγκες υποστήριξης». 
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ανάγκες που απορρέουν από άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. 
απώλεια γονέα, διαζύγιο, τραυµατική εµπειρία, µετανάστευση) και να διασφαλίζει την άρση τέτοιων 
εµποδίων, τα οποία ενδέχεται να εµποδίζουν τη µάθηση τους. Αυτό θα πρέπει να διασφαλίζει ότι θα 
λάβουν την απαιτούµενη στήριξη όχι µόνο τα παιδιά µε αναπηρίες, αλλά και όλα τα παιδιά τα οποία µπορεί 
να εµπίπτουν κάποια στιγµή κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους κάτω από τον όρο «παιδιά µε 
επιπρόσθετες ανάγκες υποστήριξης». 

- Να οριστεί ο τρόπος ή η µέθοδος µε την οποία τα παιδιά που δεν πληρούν κάποια διάγνωση, αλλά 
παρουσιάζουν ενδοατοµικές δυσκολίες που τους καθιστούν σε ρίσκο για σχολική αποτυχία (πχ. οριακό 
νοητικό δυναµικό)  θα διασφαλίζεται ότι θα λάβουν διευκολύνσεις. Επίσης χρειάζεται να συµπεριληφθούν 
και τα παιδιά που συχνά κατηγοριοποιούνται ως χαρισµατικά. 

- Πρώιµος εντοπισµός και έγκαιρη παρέµβαση - εισηγούµαστε όπως γίνεται µέσα από αξιολόγηση κατά την 
1η φοίτηση κάθε παιδιού για διερεύνηση δυσκολιών και αναγκών, ώστε τα παιδιά που είναι σε ρίσκο για 
ανάπτυξη µαθησιακών ή άλλων δυσκολιών να λαµβάνουν έγκαιρα παρέµβαση (βλέπε Individuals with 
Disabilities Education Act; IDEA, 2018). Όταν µιλάµε για πρώιµο εντοπισµό και παρέµβαση εννοούµε τα 
παιδιά ηλικίας 3 χρονών και άνω, καθώς τα παιδιά ηλικίας 0-3 χρονών εντάσσονται κάτω από το 
Υπουργείο Υγείας.  

- Για την παροχή αξιόπιστης και έγκυρης πρώϊµης διάγνωσης και παρέµβασης, οι οποίες µπορούν να 
προλάβουν τη χρονιότητα και επιδείνωση των παρουσών δυσκολιών του παιδιού, αλλά και την οικονοµική 
επιβάρυνση του κράτους, εισηγούµαστε όπως ενισχυθεί η συνεργασία µε τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της 
ηµεδαπής, ώστε να αξιοποιηθούν έγκυρα και αξιόπιστα εργαλεία που έχουν σταθµιστεί σε Κυπριακό 
πληθυσµό και είναι επιστηµονικά τεκµηριωµένα. 

Άρθρο 3 - Τα τρία επίπεδα στήριξης δεν είναι επαρκώς οριζόµενα ως προς τη διαδικασία εφαρµογής για 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών κάθε παιδιού, το χρόνο διάρκειας κάθε επιπέδου στήριξης, καθώς και 
τα κριτήρια για µετάβαση από το ένα επίπεδο στήριξης στο άλλο.  

- Θα πρέπει να οριστεί το χρονικό διάστηµα που θα µεσολαβεί από την ηµεροµηνία παραποµπής µέχρι την 
έγκριση για παροχή στήριξης. Ο ορισµός χρονικού πλαισίου θα διασφαλίσει την έγκυρη και έγκαιρη εφαρµογή 
των εισηγήσεων που χρειάζεται να εφαρµοστούν για βέλτιστη στήριξη του παιδιού εντός του σχολικού 
πλαισίου. 

- Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριµένες διαδικασίες και αξιολόγηση της προόδου (µέσω της δηµιουργίας 
Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος, βλ. Individualized Educational Program) των µαθητών και της 
αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα των µεθόδων που 
εφαρµόζονται, καθώς και η επικαιροποίηση τους όπου αυτό καθίσταται αναγκαίο. 
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Άρθρα 4 και 5 - Όσον αφορά στη γενική και ενισχυµένη στήριξη, η οποία αναφέρεται σε συγκεκριµένες 
παρεµβάσεις σε διδασκαλία και διαφοροποίηση της διδασκαλίας καθώς και του εκπαιδευτικού υλικού, 
δηµιουργούνται ερωτήµατα σχετικά µε την πρακτική εφαρµογή τους. Εισήγηση µας είναι η αξιολόγηση και η 
εφαρµογή των παραπάνω να απορρέουν από τη συνεργασία του Οικείου Σχολικού ψυχολόγου µε τον 
εκπαιδευτικό και τους γονείς, στη φιλοσοφία διαλεκτικής συµβουλευτικής, όπου συνεργάζονται για να 
σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν προγράµµατα παρέµβασης (Χατζηχρήστου, 2014) σε αρχικό επίπεδο, πριν 
την παραποµπή για εις βάθος αξιολόγηση στο τρίτο επίπεδο. Στο παρόν νοµοσχέδιο ο εκπαιδευτικός καλείται 
να αναλάβει µόνος του ένα έργο από το οποίο απουσιάζει η συνεργασία µε τον Σχολικό/Εκπαιδευτικό 
Ψυχολόγο.  

Επιπρόσθετα, είναι σηµαντικό, για παράδειγµα, σε περίπτωση που ένα παιδί έχει κριθεί ότι χρειάζεται στήριξη 
στα πρώτα δύο επίπεδα, να διασφαλίζεται βάσει δεδοµένων ότι θα λάβει τη σωστή στήριξη µε 
αξιολόγηση/ανίχνευση των πραγµατικών αναγκών του παιδιού, όταν οι παράγοντες που επηρεάζουν την 
µάθηση είναι ψυχοσυναισθηµατικής ή περιβαλλοντικής φύσεως. Συνεπώς, χρειάζεται να δοµηθούν 
συγκεκριµένα πρωτόκολλα σύµφωνα µε το επιστηµονικά τεκµηριωµένο µοντέλο Response To Intervention 
(RTI; Torgesen et al., 2001, New Roles in Response to Intervention: A Collaborative Project, NASP et al., 
2006), µέσα από τη συνεργασία του εκπαιδευτικού ψυχολόγου και του σχολείου. 

- Ευέλικτο  και προσβάσιµο αναλυτικό πρόγραµµα για όλους τους µαθητές – Για να µπορέσει να 
λειτουργήσει η ενιαία εκπαίδευση χρειάζεται να υπάρχει ευελιξία όσον αφορά στο εύρος των µαθησιακών 
και ψυχοσυναισθηµατικών στόχων. Η σύγκριση είναι σηµαντικό να γίνεται ενδοατοµικά και όχι µόνο στο 
σύνολο των µαθητών (βλέπε Ministry of Education, New Zealand  https://www.inclusive.tki.org.nz/).  

- Συνδιδασκαλία – Να οριστεί µε σαφήνεια το πλαίσιο εφαρµογής συνδιδασκαλίας και διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας (ποιος θα το εφαρµόσει, µε ποιο τρόπο το σχολείο θα έχει πρόσβαση σε δεύτερο εκπαιδευτικό 
για τη συνδιδασκαλία, πόσες ώρες, σε ποια µαθήµατα). Να διασφαλίζεται σε όλες τις βαθµίδες 
εκπαίδευσης.  

- Η επαρκής κατάρτιση των εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων κρίνεται απαραίτητη σε θέµατα όπως 
αναγνώριση, έγκαιρη παραποµπή και διαχείριση παιδιών µε µαθησιακές ή άλλες δυσκολίες. Η κατάρτιση 
κρίνεται ως απαραίτητη, ώστε όχι µόνο να διασφαλιστεί η επαρκής εφαρµογή της νοµοθεσίας, αλλά 
πρωτίστως να διασφαλιστούν τα δικαιώµατα των παιδιών. 

- Επιπρόσθετα, γίνεται εισήγηση όπως καθοριστεί είτε εντός της νοµοθεσίας ή µέσω στρατηγικής του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, η συστηµατική κατάρτιση των εκπαιδευτικών και άλλων 
επαγγελµατιών που εµπλέκονται σε επίπεδο ΥΠΠ για την εφαρµογή της νοµοθεσίας. Παράλληλα, 
χρειάζεται να καθοριστεί εντός του εν λόγω πλαισίου το ποιος θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση 
της εφαρµογής της νοµοθεσίας ή πολιτικής και τη µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για σκοπούς 
αξιολόγησης της.  

- Στο πλαίσιο της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, χρειάζεται να συµπεριληφθεί ευαισθητοποίηση των 
εκπαιδευτικών σχετικά µε τη διαφορετικότητα των µαθητών, τον σεβασµό της, καθώς και θεµάτων που 
αφορούν στην ίση µεταχείρηση.  
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- Γίνεται εισήγηση για αξιοποίηση των ειδικών δασκάλων που βρίσκονται στο πλαίσιο του σχολείου, ώστε να 
βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στον καθορισµό συγκεκριµένων στόχων και πώς αυτοί µπορούν να 
εφαρµοστούν στο καθορισµένο πλαίσιο, ανάλογα µε τις εξατοµικευµένες ανάγκες κάθε παιδιού.  

- Άρθρο 6 – Να διευκρινιστεί κατά πόσον οι ψυχολογικές γνωµατεύσεις και υπηρεσίες θα µπορούν να γίνονται 
και από ιδιώτες εγγεγραµµένους ψυχολόγους σε συνεργασία µε το σχολείο εαν ο γονέας επιθυµεί τη 
συνεργασία µε κάποιον ιδιώτη. 

- Για τα παιδιά τα οποία εµπίπτουν κάτω από τον όρο «παιδιά µε επιπρόσθετες ανάγκες υποστήριξης» και 
εποµένως χρειάζονται εξειδικευµένη/διαφοροποιηµένη διδασκαλία, η οποία να ανταποκρίνεται στις 
δυνατότητες και τις ανάγκες του κάθε παιδιού, χρειάζεται να καταρτίζεται ένα Εξατοµικευµένο Εκπαιδευτικό 
Πρόγραµµα (ΕΕΠ; Individualized Education Plan – IEP, βλ. κατευθυντήριες γραµµές National Association of 
School Psychologists), ώστε να εξασφαλίζεται ότι το παιδί έχει πρόσβαση και λαµβάνει τη δωρεάν και 
κατάλληλη δηµόσια εκπαίδευση την οποία δικαιούται, όπως τα άλλα παιδιά.  Στο εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα, εκτός από τον Ειδικό δάσκαλο που µπορεί να αναλαµβάνει το µάθηµα ένα προς ένα σύµφωνα µε 
την παρούσα πρακτική, ενδείκνυται να ενταχθούν και άλλες εξειδικευµένες πρακτικές, όπως για παράδειγµα 
συµπεριληπτική διδασκαλία σε ότι αφορά τον ειδικό δάσκαλο σε συντονισµό µε τον εκπαιδευτικό της τάξης, 
διδασκαλία σε µικρές οµάδες, κ.α. Οι στόχοι του ΕΕΠ να µην περιορίζονται µόνο στο µαθησιακό αποτέλεσµα, 
αλλά αναλόγως των αναγκών και στην εκµάθηση δεξιοτήτων που επιτρέπουν την προσαρµογή του παιδιού 
στο γενικότερο σχολικό πλαίσιο.  

Μέρος ΙΙI – Κέντρα Στήριξης για την Ενιαία Εκπαίδευση και Τάξεις Εξειδικευµένης Στήριξης 

Άρθρα 9, 10 και 11 - Κέντρα στήριξης και τάξεις εξειδικευµένης στήριξης. Να οριστεί πώς διαφοροποιούνται τα 
εν λόγω κέντρα από την υφιστάµενη ειδική µονάδα και το παρόν ειδικό σχολείο. Δυστυχώς, δεν µπορούµε να 
µιλήσουµε για συµπερίληψη ή ενιαία/ συµπεριληπτική εκπαίδευση µε την πραγµατική έννοια της και µε την 
έννοια υπό την οποία έχει αναπτυχθεί ο όρος, από τη στιγµή που το παιδί αποµακρύνεται από την τάξη.  

- Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών των κέντρων στήριξης, το χρονικό πλαίσιο της κατάρτισης και από ποιους 
επαγγελµατίες, καθώς και η συχνότητα και η επίβλεψη/αξιολόγηση χρειάζεται να καθοριστούν είτε εντός της 
νοµοθεσίας ή πλασίου πολιτικής του ΥΠΠ.  

- Η προτεινόµενη νοµοθεσία δεν καθορίζει το ρόλο των συνοδών. Γίνεται εισήγηση για τον καθορισµό του, 
όπως και την πρόνοια για παρακολούθηση προγράµµατος παροχής φροντίδας και πρώτων βοηθειών, καθώς 
κρίνεται ότι είναι απαραίτητη αυτού του είδους η εκπαίδευση για τη φροντίδα παιδιών µε κινητικές ανάγκες και 
προβλήµατα υγείας. Επίσης, εάν οι ανάγκες του παιδιού είναι πιο εξειδικευµένες (πχ. επιληψία), να παρέχεται 
εκπαίδευση και καθοδήγηση (πχ. ως προς το πώς να διαχειριστούν περιστατικά επιληπτικής κρίσης). 

Μέρος IV – Συντονιστικές Ενδοσχολικές Οµάδες, Οµάδες Αξιολόγησης και Στήριξης, Δευτεροβάθµιο 
Σώµα Εξέτασης Ενστάσεων και Κεντρική Οµάδα Συντονισµού 

Άρθρα 12 και 13 – Συµφωνούµε µε τη σύσταση της Συντονιστικής Ενδοσχολικής Οµάδας, όµως θεωρούµε 
απαραίτητη την εµπλοκή του Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου σε όλες τις συντονιστικές ενδοσχολικές οµάδες.  
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Άρθρο 13 - Να οριστεί ποιος θα είναι ο ρόλος της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (ΥΕΨ) σε σχέση µε 
την οµάδα αξιολόγησης και στήριξης. Επίσης, χρειάζεται να οριστεί πως οι Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι θα 
συµπεριληφθούν στην όλη διαδικασία και πώς αυτή η διαφοροποίηση θα διευκολύνει την παροχή υπηρεσιών 
και δε θα την περιπλέκει. 

Μέρος V – Συµµετοχή Γονέων και Παιδιών 

Χρειάζεται να συµπεριληφθεί πρόνοια που να καθορίζει τι θα γίνεται σε περιπτώσεις όπου γονείς παιδιών µε 
δυσκολίες δεν δίνουν συγκατάθεση για αξιολόγηση των παιδιών τους ή η παρεχόµενη φροντίδα από πλευράς 
της οικογένειας εµπίπτει στα πλαίσια παραµέλησης.  - Πιθανώς να χρειάζεται να καθοριστεί διαδικασία 
διαµεσολάβησης του κράτους για ευαισθητοποίηση ή καθοδήγηση των γονέων, ή ακοµα και παρέµβασης του 
για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων του παιδιού λαµβάνοντας πάντα υπόψη το βέλτιστο συµφέρον του. 

Να δίνεται το δικαιώµα στον γονέα να δίνει έγγραφη συγκατάθεση για την απόφαση της ΕΕΕΑΕ και σε 
περίπτωση που υπάρχει αντίθετη άποψη να ορίζεται κάποιος συνδετικός λειτουργός ο οποίος να προσπαθεί 
να φέρει σε συµφωνία τα δυο µέρη µε γνώµονα το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού.  
 

Γενικότερα, εισηγούµαστε όπως ενισχυθεί ο ρόλος του Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου, ο οποίος θα µπορούσε να 
δράσει ως αρωγός στην εφαρµογή των νέων µέτρων για την ενιαία εκπαίδευση. Αυτό µπορεί να γίνει αφενός 
ενισχύοντας αριθµητικά την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, αφετέρου συµπεριλαµβάνοντας 
Εκπαιδευτικούς Ψυχολόγους σε κοινοτικά κέντρα, όπως αυτό εφαρµόζεται σε χώρες όπως η Μεγάλη 
Βρετανία, η Σουηδία, κοκ, αλλά και επιτρέποντας σε Εγγεγραµµένους Εκπαιδευτικούς Ψυχολόγους την 
συνεργασία µε το σχολείο, ώστε να µεγιστοποιείται η παροχή υπηρεσιών σε παιδιά που έχουν ανάγκη. Στα 
πλαίσια της στενής συνεργασίας µεταξύ τους, οι εκπαιδευτικοί θα µπορούν µέσα από τη διαδικασία 
συνεργατικής συµβουλευτικής, αλλά και συστηµατικών επιµορφώσεων στο σχολείο να λαµβάνουν στήριξη για 
την εφαρµογή των παρεµβάσεων στους µαθητές. 

Η συγκεκριµένη πρόταση γίνεται στη βάση της αξιοποίησης των γνώσεων και της επαγγελµατικής κατάρτισης 
των δυο επαγγελµατιών για βέλτιστη ανταπόκριση στις ανάγκες που παρουσιάζει ένα παιδί. Για παράδειγµα, η 
συνεργασία δύναται να εφαρµοστεί σε επίπεδο εντοπισµού δυσκολίας από εκπαιδευτικό και συνεργασία µε 
εκπαιδευτικό ψυχολόγο ως εξής: 

1. Διερεύνηση µέσω πληροφοριών από τον εκπαιδευτικό και την οικογένεια. 
2. Διαλεκτική συµβουλευτική από Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο µε τον εκπαιδευτικό ή/ και τον σύµβουλο ή/και 

ειδικό εκπαιδευτικό ή/ και άλλους ειδικούς επαγγελµατίες που εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστηµα, 
για να οριστούν συγκεκριµένοι στόχοι στο σχολικό πλαίσιο. 

3. Συµβουλευτική µε τους γονείς για διαχείριση δυσκολιών στο οικογενειακό πλαίσιο. 
4. Εφαρµογή εισηγήσεων και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας τους. 
5. Επαναξιολόγηση για συνέχιση της στήριξης και επιλογή επιπέδου στήριξης (σηµ. η επαναξιολόγηση να 

µην περιορίζεται µόνο στην αλλαγή βαθµίδας, αλλά να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της προόδου 
και των αναγκών των µαθητών). 
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Λαµβάνοντας υπόψη, ότι η προτεινόµενη νοµοθεσία στηρίχθηκε στη νοµοθεσία του συστήµατος της 
Πορτογαλίας (βλ. Decree-Law (No 54/2018), η οποία αναφέρει ρητώς ότι η αναλογία µαθητών – σχολικού 
ψυχολόγου είναι 1100:1 θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και στην παρούσα νοµοθεσία. Στην παρούσα φάση η 
αναλογία Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων ανα µαθητή είναι 1:3140 (Ετήσια Εκθεση Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισµού, 2017), ενώ σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία η αναλογία µαθητών - Σχολικού Ψυχολόγου  θα 
πρέπει είναι 600-700:1 (National Association of School Psychology), ώστε ο Σχολικός Ψυχολόγος να µπορεί 
να ανταποκρίνεται στο σύγχρονο του ρόλο, που δεν περιορίζεται στην αξιλογητική διδικασία. 

Επιπρόσθετα, στην Πορτογαλία υπάρχει µέγιστος αριθµός µαθητών 20 ανά τάξη και µέχρι δύο παιδιά µε 
αναπηρίες εντάσσονται σε κάθε τάξη, τα οποία προϋποτίθεται να έχουν διάγνωση. Συνεπώς, χρειάζεται να 
οριστεί η αναλογία µαθητών τυπικής ανάπτυξης και µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο 
προτεινόµενο νοµικό πλαίσιο  

Εν κατακλείδι, η θέση µας είναι ότι για να µπορεί να εφαρµοστεί το παρόν νοµοσχέδιο είναι απαραίτητος ο 
εµπλουτισµός του βάσει των εισηγήσεων των οργανωµένων συνόλων, αλλά και η ταυτόχρονη θέσπιση από το 
ΥΠΠ κανονισµών, οι οποίοι να διευκρινίζουν µε λεπτοµέρειες την σαφή εφαρµογή του νοµοσχεδίου. Πάγια 
θέση µας είναι ότι στην αναδιαµόρφωση της παιδείας για την δηµιουργία ενιαίας εκπαίδευσης πρέπει να ληφθεί 
υπόψη πρώτιστα το συµφέρον του παιδιού µε ξεκάθαρες δικλείδες ασφαλείας, όπου να διασφαλίζεται το 
δίκαιωµα του κάθε παιδιού στην εκπαίδευση σύµφωνα µε τις ανάγκες του.  

Παραµένουµε στη διάθεση σας σχετικά.  

Με εκτίµηση, 

 

 
 
 
 


