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Μαθητικές Εκλογές _ Ερωτήσεις _ Απαντήσεις 

 

1. Ποιοί είναι οι στόχοι της δημιουργίας των μαθητικών κοινοτήτων; 

Απάν. Οι μαθητικές κοινότητες συμβάλλουν, μαζί με τους άλλους φορείς του σχολείου, 

στην άνοδο του επιπέδου των σπουδών, στην καλλιέργεια των δημιουργικών κλίσεων, 

της πρωτοβουλίας και της υπευθυνότητας των μαθητών, στη δημιουργία γενικά ενός σχολείου 

που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νεολαίας, του λαού και του τόπου. Από κοινού με την 

διεύθυνση και το σύλλογο των καθηγητών, αντιμετωπίζουν και λύνουν τα προβλήματα του σχολείου, 

τα προβλήματα των μαθητών. 

Συμβάλλουν στον δημοκρατικό διάλογο και τη συνεργασίας στη ζωή του σχολείου. 
 

Μονάδες  10 

2. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Μαθητικού Συμβουλίου 

Απάν. Οι αρμοδιότητες του μαθητικού συμβουλίου κάθε σχολείου είναι:  

α) Ο συντονισμός της λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων του σχολείου. 

β) Η εκπροσώπηση των μαθητών του σχολείου στη συνεργασία τους με τους άλλους φορείς (τις 

μαθητικές κοινότητες άλλων σχολείων, το σύλλογο των καθηγητών και τη διεύθυνση, τους 

συλλόγους γονέων και κηδεμόνων του σχολείου τους, την τοπική αυτοδιοίκηση). 

γ) Η προώθηση των αποφάσεων των μαθητών στα θέματα που τους απασχολούν.  
 

                Μονάδες  10 

3.1.Πόσες τακτικές γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται;  

Απάν. Τρεις 

3.2. Από ποιούς συγκαλούνται; 

Απάν. Με πρωτοβουλία του μαθητικού συμβουλίου ή με  αίτηση προς το συμβούλιο των 2/3 των 

μαθητικών κοινοτήτων κάθε σχολείου 

 

3.3.Πότε είναι σε απαρτία; 

Απάν. Αν παραβρίσκονται τα 2/3 των μαθητών κάθε σχολείου. 

3.4.Παρευρίσκονται καθηγητές στις γενικές συνελεύσεις; (ναι ή όχι) 

      Αν ναι ποιοι και για ποιο λόγο; 

Απάν. Στις γενικές συνελεύσεις του γυμνασίου παραβρίσκονται και οι καθηγητές-σύμβουλοι 

των τάξεων με δικαίωμα λόγου. Ο σκοπός της παρουσίας τους είναι για να συμβουλεύουν σε 

διαδικαστικά θέματα. 

        Μονάδες  (1+2+3+3)=9 

 

4.1. Ποια διαδικασία ακολουθείται μετά την εκλογή του 15μελούς; 

Απάν. Μετά την εκλογή συντάσσεται και υπογράφεται πρακτικό από την εφορευτική επιτροπή 

που κοινοποιείται με ευθύνη της στη διεύθυνση του σχολείου.  
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4.2.Ποιες είναι οι ιδιότητες των μελών του  προεδρείου του μαθητικού συμβουλίου;  

Το μαθητικό συμβούλιο του σχολείου συγκροτείται σε σώμα στην πρώτη του συνεδρίαση με φανερή 

ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, 

το γραμματέα και 12 μέλη ισότιμα με το προεδρείο. Οι αρμοδιότητες του προεδρείου είναι 

αντίστοιχες με αυτές των μελών των συμβουλίων των μαθητικών κοινοτήτων. Ο πρόεδρος του 

συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και συγκαλεί με ευθύνη του τις έκτακτες συνεδριάσεις 

του συμβουλίου. Υπογράφει την αλληλογραφία και μαζί με τον ταμία τις αποδείξεις εισπράξεων και 

πληρωμών. Υπογράφει επίσης την ημερήσια διάταξη του συμβουλίου της μαθητικής κοινότητας. Ο 

αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο, τηρεί βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του συμβουλίου, 

καταρτίζει την ημερήσια διάταξη για τις συνεδριάσεις του σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του 

προεδρείου. Την ημερήσια διάταξη υπογράφουν ο πρόεδρος και ο γραμματέας. Φροντίζει επίσης, για 

την διεξαγωγή της αλληλογραφίας. Ο ταμίας τηρεί βιβλίο ταμείου, έχει την ευθύνη εισπράξεων και 

πληρωμών της μαθητικής κοινότητας 

 

4.3. Πόσες φορές και Πότε συνεδριάζει το 15μελές μαθητικό συμβούλιο; 

Απάν. Το μαθητικό συμβούλιο συνεδριάζει στο σχολείο εκτός διδακτικών ωρών, τακτικά μία φορά τη 

βδομάδα ή έκτακτα με πρωτοβουλία του προεδρείου ή 8 μελών του. Βρίσκεται σε απαρτία αν 

παραβρίσκονται τουλάχιστον 8 μέλη του.  

Μονάδες  (3+4+4)=11 

5.1.Ποιοί είναι οι πόροι της μαθητικής κοινότητας; 

Απάν. Οι πόροι κάθε μαθητικής κοινότητας είναι τακτικοί και έκτακτοι.  

Τακτικοί είναι οι εισφορές των μελών της κοινότητας, σύμφωνα με όσα θα καθορίσει η πρώτη γενική 

συνέλευση κάθε μαθητικής κοινότητας. 

Έκτακτοι πόροι είναι όσοι προέρχονται από προσφορές και εισπράξεις από διάφορες εκδηλώσεις της 

μαθητικής κοινότητας. 

5.2. Πώς διανέμονται οι πόροι από κοινές εκδηλώσεις όλων των μαθητικών κοινοτήτων; 

Απάν. Ποσά που προέρχονται από εκδηλώσεις, στις οποίες παίρνουν μέρος μαθητές από διάφορες 

μαθητικές κοινότητες του σχολείου, χωρίζονται σε ίσα μέρη και μοιράζονται στα ταμεία των 

μαθητικών κοινοτήτων από το μαθητικό συμβούλιο του σχολείου. 

5.3.Τι συμβαίνει με εναπομείναν χρηματικό ποσό με τη λήξη του σχολικού έτους; 

Απάν. Οι πόροι που μένουν στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς παραδίδονται στη διεύθυνση του 

σχολείου και φυλάσσονται απ' αυτήν, μεταφέρονται δε στην επόμενη τάξη, ενώ το υπόλοιπο του 

ταμείου της τελευταίας τάξης παραδίδεται στην πρώτη τάξη του επόμενου σχολικού χρόνου    

 Μονάδες  (4+3+3)=10 

6.1.Πως αντιμετωπίζει η μαθητική κοινότητα τη συμπεριφορά ενός μαθητή; 

Απάν. Τα θέματα που δημιουργούνται από τη συμπεριφορά των μαθητών μέσα στο σχολείο δεν 

αποτελούν αντικείμενο προστριβής και αντιδικίας αλλά αντιμετωπίζονται με διάλογο, κατανόηση και 

καλή θέληση. 

α. Σε περιπτώσεις που δημιουργείται πρόβλημα από τη συμπεριφορά μαθητή ή μαθήτριας στο 

σχολείο, ανεξάρτητα και πέρα από τη διαδικασία επιβολής ποινών, όπως ορίζεται από τη σχολική 
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νομοθεσία, η γενική συνέλευση της μαθητικής κοινότητας, στην οποία ανήκει ο μαθητής ή η μαθήτρια 

συνέρχεται έκτακτα με πρωτοβουλία του συμβουλίου της κοινότητας, συζητάει το θέμα και εισηγείται 

τον τρόπο αντιμετώπισής του στο σύλλογο των καθηγητών που έχει και την ευθύνη της τελικής 

απόφασης. 

β. Ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας μεταφέρει στο σύλλογο των καθηγητών την άποψη της 

γενικής συνέλευσης της κοινότητας. 
 

6.2.Ποιοί μαθητές παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις των καθηγητών για πειθαρχικά 

παραπτώματα των μαθητών; 

Απάν. α. Ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας καθώς και το προεδρείο του μαθητικού συμβουλίου 

του σχολείου παραβρίσκονται στις αντίστοιχες συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών με 

δικαίωμα λόγου. 

β. Μαθητής, παραπεμπόμενος για παράπτωμα στο σύλλογο των καθηγητών, έχει το δικαίωμα της 

απολογίας. 

γ. Σε κάθε περίπτωση που συζητούνται στο σύλλογο των καθηγητών πειθαρχικά θέματα 

παραβρίσκονται στις σχετικές συνεδριάσεις με δικαίωμα λόγου και οι εκπρόσωποι των μαθητών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 4 αυτού του άρθρου. 
                   Μονάδες 16 

7.Ποια είδη πολιτιστικών εκδηλώσεων μπορούν να πραγματοποιήσουν οι μαθητικές 

κοινότητες; 

Απάν. Οι μαθητικές κοινότητες προωθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις (επιστημονικές διαλέξεις, 

συζητήσεις, ποιητικές ή μουσικές βραδιές, συναυλίες, εκθέσεις, θέατρο κ.λ.π.) που αναφέρονται σε 

κάθε μορφή επιστήμης και τέχνης, όπως επίσης και διοργανώσεις αθλητικών αγώνων. Σε κάθε 

σχολείο μπορεί να ιδρυθούν όμιλοι ψυχαγωγικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, στους οποίους 

μπορούν να δραστηριοποιούνται οι μαθήτριες και οι μαθητές, από διάφορες τάξεις ή τμήματα, 

ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους (π.χ. κινηματογραφικός όμιλος, θεατρικός, φωτογραφικός, 

σκακιστικός, όμιλος φίλων του περιβάλλοντος, λογοτεχνικός, μουσικός, αθλητικός, πρακτικών 

κατασκευών κ.λ.π.). 

Με πρωτοβουλία επίσης των μαθητικών κοινοτήτων μπορούν να εκδίδονται έντυπα (σχολικό 

περιοδικό, εφημερίδα, ενημερωτικά έντυπα) από τους μαθητές για την ενημέρωση και την ανταλλαγή 

απόψεων με τους συμμαθητές τους ή και τους άλλους φορείς του σχολείου. Την ευθύνη για τη 

σύνταξη του περιοδικού ή της εφημερίδας θα έχει συντακτική επιτροπή που θα αποτελείται από μέλη 

της μαθητικής κοινότητας. Καθηγητής - σύμβουλος, ορίζεται από το σύλλογο των καθηγητών, για τη 

συμπαράσταση και βοήθεια στην έκδοση των εντύπων. 

             Μονάδες 17 

8. Τι άλλου είδους παρεμβάσεις μπορούν να κάνουν οι μαθητικές κοινότητες στα θέματα                         

α. αμφίεσης των μαθητών, β. καθαριότητας, γ. φθοράς του σχολικού χώρου και δ. το 

κυλικείο; 

Απάν. α.Η αμφίεση μέσα στο σχολείο ανήκει στην προσωπική ευθύνη των ίδιων των μαθητριών και 

των μαθητών. Η μαθητική κοινότητα έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει, όταν παρατηρούνται ακρότητες 
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ή εκκεντρισμοί και να συστήνει συμμόρφωση σε ότι θεωρείται αντικειμενικά ευπρεπές και είναι 

πλατιάς κοινωνικής αποδοχής. Τα οποιαδήποτε προβλήματα όμως σχετικά με την εμφάνιση των 

μαθητριών ή των μαθητών αντιμετωπίζονται με πνεύμα διαλόγου, καλής θέλησης και με συνεννόηση 

των μαθητικών κοινοτήτων με τη διεύθυνση του σχολείου, το σύλλογο των καθηγητών και το 

σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Αν ανάλογο θέμα παραπεμφθεί για συζήτηση και απόφαση στο 

σύλλογο των καθηγητών, όπου ανήκει και η όποια τελική απόφαση, στη συζήτηση του συλλόγου 

καθηγητών παραβρίσκονται, με δικαίωμα λόγου, ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας, στην οποία 

ανήκει η μαθήτρια ή ο μαθητής που κρίνεται, καθώς και το τριμελές προεδρείο του μαθητικού 

συμβουλίου του σχολείου.  

β. Η καθαριότητα και η διατήρηση σε καλή κατάσταση των σχολικών χώρων και των μέσων 

διδασκαλίας (θρανία, πίνακες, εποπτικά μέσα διδασκαλίας, έπιπλα κ.τ.λ.) όχι μόνο αποτελούν 

προϋπόθεση για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του σχολείου αλλά και υποχρέωση της σχολικής 

κοινότητας απέναντι στα μέλη της και στον ελληνικό λαό.  
γ. Οι μαθητικές κοινότητες και τα μέλη τους αναλαμβάνουν να περιφρουρήσουν το δικαίωμα των 

μαθητών να ζουν τη σχολική ζωή τους σε χώρους που θα πληρούν τις προϋποθέσεις για μάθηση, να 

περιφρουρήσουν την περιουσία του ελληνικού λαού. Σκόπιμη φθορά της σχολικής περιουσίας με 

πράξεις ή παραλείψεις αποτελεί ουσιαστικά αντικοινωνική συμπεριφορά αφού η δαπάνη για 

αγορά, επιδιόρθωση ή αντικατάσταση προέρχεται από τους φόρους που πληρώνει ο 

εργαζόμενος ελληνικός λαός. Οι μαθητικές κοινότητες σ' αυτό το θέμα συνεργάζονται και 

υποβοηθούν την διεύθυνση του σχολείου, που βέβαια έχει την ευθύνη για την προστασία των μέσων 

διδασκαλίας καθώς και για την καθαριότητα του διδακτηρίου και των υπολοίπων σχολικών χώρων. Οι 

μαθητικές κοινότητες επίσης μπορούν και πρέπει να επεμβαίνουν και ελέγχουν τα μέλη τους, ώστε να 

αποφεύγεται η αναγραφή στους τοίχους των αιθουσών διδασκαλίας, των διαδρόμων και των 

κοινοχρήστων χώρων συνθημάτων, σχημάτων, συμβόλων, ασέμνων λέξεων ή φράσεων κ.τ.λ. που 

και αντιαισθητικά είναι αλλά και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια υποβαθμίζουν. 

δ. Οι μαθητικές κοινότητες σε συνεργασία και μετά από έγκριση του συλλόγου καθηγητών έχουν την 

ευθύνη για την παρακολούθηση των συνθηκών λειτουργίας των σχολικών κυλικείων. Το 

μαθητικό συμβούλιο κάθε σχολείου και εκπρόσωποι των καθηγητών θα πρέπει να ελέγχουν την 

καθαριότητα και τον τρόπο εξυπηρέτησης των μαθητών στα κυλικεία. 

 Μονάδες 17 


