ΔΚΛΟΓΔΣ ΓΔΚΑΠΔΝΤΑΜΔΛΟΥΣ
29. Σηελ πξώηε γεληθή ζπλέιεπζε θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο πνπ ζπλέξρεηαη κέζα ζηηο πξώηεο 45 κέξεο θαη
κεηά από ηελ εθινγή ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ, εθιέγεηαη 15κειέο ζπληνληζηηθό όξγαλν
γηα θάζε ζρνιείν: ην καζεηηθό ζπκβνύιην ηνπ ζρνιείνπ. Η ζπλέιεπζε απηή ζπγθαιείηαη κε επζύλε ησλ
κειώλ ηνπ καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ ηεο πξνεγνύκελεο ρξνληάο πνπ δελ έρνπλ απνθνηηήζεη.
30. Οη αξκνδηόηεηεο ηνπ καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θάζε ζρνιείνπ είλαη:
α) Ο ζπληνληζκόο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ.
β) Η εθπξνζώπεζε ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο άιινπο θνξείο (ηηο καζεηηθέο
θνηλόηεηεο άιισλ ζρνιείσλ, ηνλ ζύιινγν ησλ θαζεγεηώλ θαη ηελ δηεύζπλζε, ηνπο ζπιιόγνπο γνλέσλ θαη
θεδεκόλσλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε).
γ) Η πξνώζεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ καζεηώλ ζηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινύλ.
31. Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα αθνινπζνύλ κεηά από
δηάινγν πάλσ ζηα πξνβιήκαηα ησλ καζεηώλ θαη ηνπ ζρνιείνπ.
32.Γηθαίσκα ππνβνιήο ή ή πξόηαζε ππνςεθηόηεηαο έρνπλ όινη νη καζεηέο θάζε ζρνιείνπ.
33. Η δηαδηθαζία ηεο εθινγήο είλαη ε αθόινπζε:
α) Από θάζε καζεηηθή θνηλόηεηα εθιέγεηαη έλαο αληηπξόζσπνο γηα ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή πνπ έρεη ηελ
επζύλε γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ εθινγώλ. Τα κέιε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο δελ κπνξνύλ λα είλαη ππνςήθηνη
γηα ην καζεηηθό ζπκβνύιην ηνπ ζρνιείνπ.
β) Η εθνξεπηηθή επηηξνπή γξάθεη κε αιθαβεηηθή ζεηξά ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ ζε ςεθνδέιηηα ηόζα
όζνη είλαη θαη νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ.
γ) Η ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή. Κάζε καζεηήο ζεκεηώλεη κε κπιε κειάλη ζηαπξό δίπια ζηα νλόκαηα ησλ
ππνςεθίσλ ηεο πξνηίκεζήο ηνπ. Κάθε μαθηηής έτει δικαίωμα να ζημειώνει από ένα μέτρι επηά
ζηασρούς. Ψεθνδέιηηα πνπ έρνπλ πάλσ από εθηά ζηαπξνύο ή δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα ζεσξνύληαη από ηελ
εθνξεπηηθή επηηξνπή άθπξα. Η εθνξεπηηθή επηηξνπή είλαη ε κόλε αξκόδηα γηα λα θξίλεη ηελ νπνηαλδήπνηε
έλζηαζε.
δ) Οη 15 πξώηνη ζε ζηαπξνύο ππνςήθηνη απνηεινύλ ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη νη 5
επόκελνη ηα αλαπιεξσκαηηθά. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο νη εθινγέο επαλαιακβάλνληαη κεηαμύ απηώλ πνπ
ηζνςήθεζαλ. Αλ ζηελ επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία παξακείλεη ηζνςεθία ηόηε γίλεηαη θιήξσζε.
ε) Μεηά ηελ εθινγή ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη πξαθηηθό από ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή πνπ θνηλνπνηείηαη
κε επζύλε ηεο ζηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ.
34. Τν καζεηηθό ζπκβνύιην ηνπ ζρνιείνπ ζπγθξνηείηαη ζε ζώκα ζηελ πξώηε ηνπ ζπλεδξίαζε κε θαλεξή
ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ. Απνηειείηαη από ηνλ πξόεδξν, ηνλ αληηπξόεδξν, ην γξακκαηέα θαη 12κέιε
ηζόηηκα κε ην πξνεδξείν. Οη αξκνδηόηεηεο ηνπ πξνεδξείνπ είλαη αληίζηνηρεο κε απηέο ησλ κειώλ ησλ
ζπκβνπιίσλ ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ.
35.Τν καζεηηθό ζπκβνύιην ζπλεδξηάδεη ζην ζρνιείν εθηόο δηδαθηηθώλ σξώλ, ηαθηηθά κία θνξά ηελ εβδνκάδα
ή έθηαθηα κε πξσηνβνπιία ηνπ πξνεδξείνπ ή 8 κειώλ ηνπ. Βξίζθεηαη ζε απαξηία αλ παξαβξίζθνληαη
ηνπιάρηζηνλ 8 κέιε ηνπ.

36. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία θαη όια ηα κέιε έρνπλ κία ςήθν. Τν ζπκβνύιην είλαη
αλαθιεηό από ηελ γεληθή ζπλέιεπζε πνπ ην εμέιεμε. Γηα λα αλαθιεζεί ην καζεηηθό ζπκβνύιην, ηε
ζπλεδξίαζε ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα ζπγθαιέζνπλ ηα 2/3 ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ θαη λα παξαβξίζθνληαη
θαη λα ςεθίζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα 2/3 ησλ καζεηώλ πνπ ςήθηζαλ γηα λα ην εθιέμνπλ.
37. Σε πεξίπησζε πνπ έλα κέινο ηνπ καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ παξαηηεζεί, ηελ ζέζε ηνπ παίξλεη ν θαηά ζεηξά
πξώηνο αλαπιεξσκαηηθόο. Αλ παξαηηεζεί ή αλαθιεζεί ν πξόεδξνο, ν αληηπξόεδξνο ή ν γξακκαηέαο, ην
ζπκβνύιην, κεηά ηελ ζπκπιήξσζή ηνπ, ζπκπιεξώλεη κε ςεθνθνξία ηελ θελή ζέζε ηνπ πξνεδξείνπ. Αλ
παξαηηεζνύλ 8 ή πεξηζζόηεξα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ (ή αλαθιεζνύλ από ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ ζρνιείνπ)
ηόηε επαλαιακβάλνληαη νη εθινγέο.
38. Τν 3κειέο πξνεδξείν ηνπ καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ εθπξνζσπεί ην ζρνιείν.
39. Τξεηο εθπξόζσπνη ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ, πνπ νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ
ζρνιείνπ κεηέρνπλ ζην ζρνιηθό ζπκβνύιην ηνπ ζρνιείνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Ν. 1566/85.
40. Καη κεηά ηελ εθινγή ηνπ καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ ν θπξίαξρνο ιόγνο παξακέλεη ζηηο γεληθέο
ζπλειεύζεηο ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ, πνπ είλαη ηα αλώηεξα όξγαλά ηνπο.

