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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ                        
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020           

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΘΕΜΑ:   
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ  ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

(από τους Νέους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης) 
   

20.-(1) Τα μαθητικά συμβούλια αποσκοπούν στα ακόλουθα: 

(α)  Συνειδητοποίηση της ζωτικής αναγκαιότητας και ύψιστης χρησιμότητας των θεσμών, μεθόδων 
και διαδικασιών της δημοκρατικής ζωής και διοίκησης και ενεργό συμμετοχή σ’ αυτά κατά τρόπο 
που να συντελεί στη δημιουργία ελεύθερων, υπεύθυνων δημοκρατικών πολιτών· 

(β)  ανάπτυξη αυτοπειθαρχίας και αλληλοσεβασμού στους μαθητές, άσκηση στη δημοκρατική 
αυτοδιοίκηση και τον ελεύθερο και γόνιμο διάλογο και την εποικοδομητική κριτική· 

(γ)  κοινωνικοποίηση των μαθητών και ανάπτυξη της πρωτοβουλίας, της υπευθυνότητας και του 
πνεύματος συνεργασίας φιλαλληλίας και αδελφοσύνης· 

(δ)  καλλιέργεια πνευματικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών ενδιαφερόντων των μαθητών· 

(ε)  συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου, τον καθηγητικό σύλλογο, τους συνδέσμους γονέων 
και κηδεμόνων και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς και υποβολή εισηγήσεων για προώθηση και 
επίλυση θεμάτων που αφορούν τους μαθητές· 

(στ)  ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και συνεργασία με τα μαθητικά συμβούλια άλλων σχολείων· 

(ζ)  προσφορά κάθε δυνατής βοήθειας για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και σπουδών των 
μαθητών, την υποστήριξη των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των μαθητών, καθώς και τη 
συμβολή τους στην προώθηση και στην επίλυση των μαθητικών προβλημάτων. 

(2)  Οι εκλογές για την ανάδειξη μαθητικών συμβουλίων διεξάγονται, αφού προηγηθεί η κατάλληλη  
 ενημέρωση των μαθητών από τους υπεύθυνους των τμημάτων, καθηγητές ή εκπαιδευτές, και η 
απαραίτητη προετοιμασία, με έμφαση στις σχετικές πρόνοιες των κανονισμών για τα μαθητικά 
συμβούλια. 

(3)  Η παρεμπόδιση της ελεύθερης άσκησης της ψήφου από τον εκλογέα ή ο επηρεασμός, θετικά ή 
αρνητικά, για οποιονδήποτε υποψήφιο κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, απαγορεύεται. 

     (4)  Κάθε τμήμα εκλέγει το δικό του μαθητικό συμβούλιο:  
Νοείται ότι, για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, στην Τεχνική και Επαγγελματική 
Εκπαίδευση, τμήμα θεωρείται η τάξη του κλάδου ή της ειδίκευσης. 

(5)  (α)  Το συμβούλιο τμήματος είναι πενταμελές και εκλέγεται απ’ όλους τους μαθητές του  
τμήματος, με μυστική ψηφοφορία, στην παρουσία του υπεύθυνου καθηγητή ή εκπαιδευτή του 
τμήματος και ακόμη ενός (1) μέλους του εκπαιδευτικού προσωπικού, την τρίτη εβδομάδα, μετά 
την έναρξη των μαθημάτων. 

(β)  Έγκυρα είναι τα ψηφοδέλτια που περιλαμβάνουν μέχρι πέντε (5) ονόματα υποψηφίων, ενώ 
άκυρα είναι τα ψηφοδέλτια που φέρουν οποιοδήποτε γράμμα, ένδειξη ή σημείο, με το οποίο 
είναι δυνατό να εξακριβωθεί η ταυτότητα του εκλογέα ή που αναγράφουν με τρόπο που καθιστά 
μη αναγνωρίσιμο το όνομα του υποψηφίου ή εκείνα, στα οποία  καθίσταται αδύνατο να 
εξακριβωθεί η θέληση του εκλογέα. 

(γ)  Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση από τον υπεύθυνο της εκλογής μεταξύ των 
ισοψηφούντων υποψηφίων. 

     (6)  Τα πέντε (5) μέλη είναι: 
(α) ο πρόεδρος· 
(β) ο αντιπρόεδρος· 
(γ) ο γραμματέας· 
(δ) ο ταμίας· και 
(ε) ο υπεύθυνος βιβλιοθήκης-περιβάλλοντος - ευπρεπισμού της τάξης. 

Έντυπο 5 
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(7)  Το συμβούλιο τμήματος καταρτίζεται σε σώμα αμέσως μετά την εκλογή του, στην παρουσία των δύο 
(2) υπεύθυνων καθηγητών, με μυστική ψηφοφορία. Ο πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να 
εκλεγούν ανεξάρτητα από τους ψήφους που συγκέντρωσαν στην ψηφοφορία. 

(8)  Δικαίωμα να υποβάλουν υποψηφιότητα για εκλογή στο συμβούλιο τμήματος έχουν όλοι οι μαθητές 
των οποίων η διαγωγή τον προηγούμενο χρόνο χαρακτηρίστηκε ως κοσμιοτάτη ανεξάρτητα από τυχόν 
μείωση διαγωγής σε τετράμηνα. 

     (9)  Μέλος συμβουλίου τμήματος εκπίπτει από το αξίωμά του, όταν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα 
που χαρακτηρίζεται ως σοβαρό, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (53)* ή όταν 
αδικαιολόγητα απουσιάζει από τρεις (3) συνεχείς συνεδρίες του συμβουλίου ή δεν συμμορφώνεται με 
τους κανονισμούς λειτουργίας του: 

Νοείται ότι ο μαθητής στερείται και του δικαιώματός του να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλα 
μαθητικά συμβούλια λειτουργούν δυνάμει του παρόντος Κανονισμού  20. 

 *-(53)(α)Μαθητής που έχει καταδικαστεί από δικαστήριο για διάπραξη ποινικού αδικήματος ή 
βρεθεί ένοχος σε πειθαρχικά παραπτώματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι και 
επιβάλλονται παιδαγωγικά μέτρα από το Πειθαρχικό Συμβούλιο και τον καθηγητικό σύλλογο, 
μπορεί να εκπέσει από τα μαθητικά του αξιώματα με απόφαση του καθηγητικού συλλόγου· 

   (β) Μαθητές μέλη του συμβουλίου τμήματος, οι οποίοι αλλάζουν τμήμα, εκπίπτουν από το 
  αξίωμά τους, αλλά διατηρούν τυχόν αξίωμά τους στο Κ.Μ.Σ. Αν μετακινηθούν σε σχολείο 
  της ίδιας επαρχίας, χάνουν τυχόν θέση τους στην Ε.Σ.Ε.Μ. Μαθητής που μετακινείται σε 
  άλλη επαρχία και είναι μέλος της Ε.Σ.Ε.Μ χάνει επίσης τη θέση του. Μαθητής χάνει  
  ακόμη τη θέση του στην Π.Σ.Ε.Μ., όταν αλλάξει επαρχία· 

(10)  Τα συμβούλια τμήματος είναι υπεύθυνα για το τμήμα τους, θέτουν στον υπεύθυνο καθηγητή ή 
εκπαιδευτή κάθε τμήματος τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο τμήμα και τα συζητούν μαζί του. 
συζητούνται θέματα πειθαρχίας, καθαριότητας και εμφάνισης της τάξης, ευημερίας, σχέσεων, 
ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος, μεθοδολογικών προσεγγίσεων των διδασκόντων, βιβλίων 
και εορτασμών και οποιαδήποτε άλλα σοβαρά θέματα αφορούν στην ομαλή λειτουργία του 
τμήματος. 

     (11) Τα συμβούλια τμήματος σε περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων συγκαλούν συνεδρία του  
              τμήματος, εκτός διδακτικού χρόνου. στη συνεδρία προεδρεύει ο πρόεδρος του τμήματος. 

(12)  Τα συμβούλια τμήματος είναι υπεύθυνα για τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στην πινακίδα του  
τμήματος. 

     (13) Τα συμβούλια τμήματος συνέρχονται, εκτός διδακτικού χρόνου, σε τακτικές συνεδρίες που ορίζουν  
τα ίδια. ετοιμάζουν εισηγήσεις σε σχέση με αναφυόμενα προβλήματα, τις παρουσιάζουν για 
συζήτηση-ανταλλαγή απόψεων ενώπιον όλων των μαθητών του τμήματος ή/και ενώπιον του 
υπεύθυνου καθηγητή ή/και, αν παραστεί ανάγκη, ενώπιον της διεύθυνσης του σχολείου. 

(14)  Ο ταμίας του συμβουλίου τμήματος εισπράττει από τους μαθητές σε τακτά χρονικά διαστήματα, που 
θα καθοριστούν από το Συμβούλιο, ποσό που καθορίζεται από τους εσωτερικούς  κανονισμούς. 

 (15) Το ποσό των χρημάτων, που θα κατατεθεί στο ταμείο του τμήματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για  
τις ανάγκες του τμήματος ή για αγαθοεργούς σκοπούς, αφού προηγουμένως ενημερωθεί ο 
υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος. πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται για την παροχή υλικής ή άλλης 
βοήθειας στους μαθητές που χρειάζονται βοήθεια. 

     (16) Ο γραμματέας του συμβουλίου τμήματος τηρεί τα πρακτικά των συνεδριών και είναι υπεύθυνος 
 για τις ανακοινώσεις του συμβουλίου. 

(17) Ο υπεύθυνος της βιβλιοθήκης, περιβάλλοντος - ευπρεπισμού της τάξης τηρεί το βιβλίο δανεισμού 
βιβλίων, δανείζει στους μαθητές βιβλία που επιθυμούν, παραλαμβάνει τα βιβλία από τον 
 υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος που τον ενημερώνει για τη διακίνηση των βιβλίων. 

     (18) Τα συμβούλια τμήματος υποδεικνύουν τους επιμελητές, καθώς και άλλες υποεπιτροπές, ανάλογα 
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 με τις ανάγκες του τμήματος. 

(19) Η συμπεριφορά των μελών του συμβουλίου τμήματος πρέπει ν’ αποτελεί παράδειγμα  προς 
 μίμηση για τους άλλους μαθητές. 

(20) Τις συνεδρίες των συμβουλίων τμήματος συγκαλεί ο πρόεδρος και, όταν απουσιάζει αυτός, ο 
αντιπρόεδρος. απαρτία αποτελούν τρία (3) μέλη. 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

20.- (21) Σε κάθε σχολείο εκλέγεται Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο (Κ.Μ.Σ.) στην παρουσία των υπευθύνων 
εκλογής. Το Κ.Μ.Σ. είναι επταμελές και απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον 
γραμματέα, τον ταμία και από τρία (3) μέλη. το Κ.Μ.Σ καταρτίζεται σε σώμα με την εκλογή των μελών 
του με μυστική ψηφοφορία από τους αντιπροσώπους των τάξεων μεταξύ τους. Στις περιπτώσεις των 
Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών, τα επτά (7) μέλη του Κ.Μ.Σ εκλέγουν μεταξύ τους επίσης με 
μυστική ψηφοφορία τα δύο (2) άτομα που θα εκπροσωπούν το σχολείο στην Επαρχιακή Συντονιστική 
Επιτροπή Μαθητών (Ε.Σ.Ε.Μ.): 

Νοείται ότι, οι αντιπρόσωποι των τάξεων εκλέγονται σε ξεχωριστή εκλογική  διαδικασία ανά τάξη: 
Νοείται περαιτέρω ότι, ο πρόεδρος του Κ.Μ.Σ. είναι μαθητής της τελευταίας τάξης του σχολείου. 

(22) Στα εξατάξια σχολεία, τα μέλη του Κ.Μ.Σ. είναι οι επτά (7) αντιπρόσωποι των έξι (6) τάξεων, δύο (2) 
από τη Στ΄ τάξη και ένας (1) αντιπρόσωπος από την κάθε μία (1) από τις υπόλοιπες τάξεις που 
εκλέγονται από τα συμβούλια τμήματος κάθε τάξης με μυστική ψηφοφορία: 

Νοείται ότι οι αντιπρόσωποι των τάξεων εκλέγονται σε ξεχωριστές εκλογικές συνελεύσεις ανά τάξη: 

Νοείται περαιτέρω ότι, ο πρόεδρος του Κ.Μ.Σ. είναι μαθητής της τελευταίας τάξης του σχολείου ή του 
λυκειακού κύκλου του σχολείου. 

     (23)  Η εκλογή των αντιπροσώπων των τάξεων γίνεται στις αρχές Οκτωβρίου αμέσως μετά την εκλογή 
συμβουλίου τμήματος.  

 (24)  Στην περίπτωση των τριτάξιων γυμνασίων, τα μέλη του Κ.Μ.Σ. είναι επίσης 7 (επτά), τρεις (3) 
αντιπρόσωποι από την Γ΄ τάξη και ανά δύο (2) από τη Β΄ και Α΄ τάξη, που εκλέγονται από τα 
συμβούλια τμήματος με μυστική ψηφοφορία. το Κ.Μ.Σ. καταρτίζεται σε σώμα με την εκλογή 
προέδρου, αντιπροέδρου, γραμματέα, ταμία και συμβούλων με μυστική ψηφοφορία από τους 
αντιπροσώπους των τάξεων μεταξύ τους: 
 Νοείται ότι, οι αντιπρόσωποι των τάξεων εκλέγονται σε ξεχωριστές εκλογικές συνελεύσεις ανά τάξη: 

  Νοείται περαιτέρω ότι, ο πρόεδρος του Κ.Μ.Σ. είναι μαθητής της Γ΄ τάξης: 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στην περίπτωση σχολείων που λειτουργούν μόνο με Α΄ τάξη, τα μέλη του 
Κ.Μ.Σ. είναι επίσης 7 (επτά), ενώ στην περίπτωση σχολείων που λειτουργούν μόνο με Α΄ και Β΄ τάξη, 
τα μέλη του Κ.Μ.Σ. είναι επίσης 7 (επτά), τρεις (3) αντιπρόσωποι από την Α΄ τάξη και τέσσερις (4) από 
τη Β΄ τάξη και πρόεδρος του Κ.Μ.Σ. είναι μαθητής της τελευταίας τάξης του σχολείου. 

(25) (α)  Στην περίπτωση των τριτάξιων Λυκείων, τα μέλη του Κ.Μ.Σ. είναι οι επτά (7) αντιπρόσωποι των 
τριών (3) τάξεων, τρεις (3) από την Γ΄ τάξη και δύο (2) αντιπρόσωποι από κάθε μία (1) από τις 
υπόλοιπες τάξεις, που εκλέγονται από τα συμβούλια των τμημάτων με μυστική ψηφοφορία. Το 
Κ.Μ.Σ. καταρτίζεται σε σώμα με την εκλογή προέδρου, αντιπροέδρου, γραμματέα, ταμία και 
συμβούλων με μυστική ψηφοφορία από τους αντιπροσώπους των τάξεων μεταξύ τους. 

   (β) Ο πρόεδρος του Κ.Μ.Σ. είναι μαθητής της Γ΄ τάξης. 

(γ)   Στην περίπτωση των Τεχνικών Σχολών, μέλη του Κ.Μ.Σ. είναι οι επτά (7) αντιπρόσωποι των τριών 

(3) τάξεων και των δύο (2) κατευθύνσεων, δύο (2) εκ των οποίων από την Γ΄ θεωρητική 

κατεύθυνση, ένας (1) από την Γ΄ πρακτική κατεύθυνση και δύο (2) αντιπρόσωποι από κάθε μία (1) 

από τις υπόλοιπες τάξεις, ένας (1) από κάθε κατεύθυνση. 

   (δ)  Οι αντιπρόσωποι των τάξεων εκλέγονται σε ξεχωριστές εκλογικές συνελεύσεις ανά τάξη. 

(ε) Το Κ.Μ.Σ. καταρτίζεται σε σώμα με την εκλογή προέδρου, αντιπροέδρου, γραμματέα, ταμία και 
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συμβούλων, με μυστική ψηφοφορία από τους αντιπροσώπους των τάξεων μεταξύ τους. 

(στ) Ο πρόεδρος του Κ.Μ.Σ. είναι μαθητής της Γ΄ τάξης από οποιαδήποτε κατεύθυνση. για τον 

καταρτισμό των Κ.Μ.Σ., τόσο των εξατάξιων γυμνασίων, των γυμνασίων και των λυκείων όσο και 

των τεχνικών σχολών, ψηφίζουν μόνο οι επτά αντιπρόσωποι των τάξεων που είναι μέλη του 

Κ.Μ.Σ. 

 (26) Τα μέλη του Κ.Μ.Σ. έχουν την ευθύνη για την προώθηση των σκοπών και για την εφαρμογή των 
αποφάσεων του μαθητικού συμβουλίου σε συνεργασία με τα συμβούλια τμήματος, τον υπεύθυνο 
Βοηθό Διευθυντή και το Διευθυντή του σχολείου, μέσα στα πλαίσια των σχολικών κανονισμών. 

     (27)  Ο πρόεδρος του Κ.Μ.Σ. προεδρεύει στις συνεδρίες του συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων των 
μαθητικών συμβουλίων και υπογράφει μαζί με το γραμματέα κάθε έγγραφο. 

    (28) Το Κ.Μ.Σ. συνεδριάζει, σε διδακτικό χρόνο, μία (1) φορά το μήνα, σε τακτικές συνεδρίες που τις ορίζει 
το ίδιο από την αρχή της σχολικής χρονιάς και σε έκτακτες που τις αποφασίζει, σε κάθε περίσταση. 
Δικαίωμα συγκλήσεως του Κ.Μ.Σ. έχει ο πρόεδρος ή τα τέσσερα από τα επτά μέλη του συμβουλίου. 

 (29) Στις συνεδρίες του Κ.Μ.Σ. τηρούνται πιστά οι καθορισμένες διαδικασίες και κάθε μέλος εκφράζει 
ελεύθερα και υπεύθυνα τις απόψεις του με κριτικό και εποικοδομητικό πνεύμα. 

 (30) Το Κ.Μ.Σ. ορίζει υποεπιτροπές για τον προγραμματισμό ή τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε απόφασης 
που εμπίπτει στους σκοπούς των μαθητικών συμβουλίων. ειδική επιτροπή που ορίζεται από το Κ.Μ.Σ. 
αναλαμβάνει την έκδοση εκφραστικών οργάνων των μαθητών με ύλη που αναφέρεται στις 
δραστηριότητες των μαθητικών συμβουλίων και του σχολείου γενικότερα. τη γενική εποπτεία και 
ευθύνη έχει ο Διευθυντής του σχολείου ενώ καθηγητής που ορίζεται από τον καθηγητικό σύλλογο 
προσφέρει τεχνική και άλλη βοήθεια. 

    (31) Οι πόροι του Κ.Μ.Σ. προέρχονται από συνδρομές των τμημάτων. 

 (32) Το Κ.Μ.Σ. ορίζει  τρεις (3) μαθητές, μέλη του ή άλλους μαθητές, για να εκπροσωπούν τη μαθητική 
κοινότητα σε επιτροπές του καθηγητικού συλλόγου. 

(33) Το Κ.Μ.Σ. γενικά συνεργάζεται με τη διεύθυνση του σχολείου, τον καθηγητικό σύλλογο και το 
σύνδεσμο γονέων του σχολείου για την επίλυση οποιωνδήποτε προβλημάτων των μαθητών, ως 
ατόμων ή ως μελών ενός κοινωνικού συνόλου και βοηθά ενεργά και συστηματικά στο να διατηρείται 
καθαρό το σχολείο και να τηρείται η τάξη κατά τα διαλείμματα στην αυλή, στην καντίνα και σ’ όλες τις 
σχολικές εκδηλώσεις. 

    (34) Τo Κ.Μ.Σ. δύναται να συγκαλεί γενική συνέλευση μέχρι δύο (2) φορές τον χρόνο, τα μέλη όλων των  
Συμβουλίων των τάξεων του σχολείου, σε διδακτικό χρόνο, μετά από συνεννόηση με τη διεύθυνση 
του σχολείου. 

(52) Οι εκπρόσωποι του Κ.Μ.Σ., των Ε.Σ.Ε.Μ. και της Π.Σ.Ε.Μ. Κύπρου μπορούν να διανέμουν στο χώρο του 
σχολείου σχολικά έντυπα. 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΕΣΕΜ) 

 

20.-(35) Δύο (2) εκπρόσωποι από κάθε Κ.Μ.Σ. των λυκείων, των τεχνικών σχολών και των εξατάξιων σχολείων 
καθεμιάς από τις έξι (6) επαρχίες αποτελούν τις Επαρχιακές Συντονιστικές Επιτροπές Μαθητών 
(Ε.Σ.Ε.Μ.). Οι Επαρχίες Λευκωσίας-Κερύνειας εκπροσωπούνται προσωρινά με μία (1) Ε.Σ.Ε.Μ. 

(36) Τα νεοϊδρυθέντα σχολεία που λειτουργούν με Α΄ τάξη ή με Α΄ και Β΄ τάξη τυγχάνουν της ίδιας 
μεταχείρισης με τα άλλα σχολεία που λειτουργούν σε πλήρη κλίμακα κατά τη διαδικασία εκλογής της 
Ε.Σ.Ε.Μ. 

     (37) Η πρώτη συνεδρίαση της Ε.Σ.Ε.Μ. συγκαλείται με ευθύνη του συντονιστή Διευθυντή των Σχολείων 
Μέσης Εκπαίδευσης κάθε επαρχίας την πέμπτη εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων. Τα Κ.Μ.Σ. 
ενημερώνονται για τη συνεδρίαση με γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα νωρίτερα. 

  (38) Κάθε Ε.Σ.Ε.Μ. εκλέγει στην πρώτη της συνεδρία, μεταξύ όλων των μελών της, πρόεδρο, αντιπρόεδρο, 
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γραμματέα, ταμία και τρία (3) μέλη που αποτελούν τη γραμματεία της Ε.Σ.Ε.Μ. 

(39)  Στη γραμματεία δεν μπορούν να μετέχουν δύο (2) άτομα από το ίδιο σχολείο. από τα επτά  μέλη 
της γραμματείας της Ε.Σ.Ε.Μ. εκλέγονται οι δύο (2) εκπρόσωποι στην Παγκύπρια Συντονιστική 
Επιτροπή Μαθητών (Π.Σ.Ε.Μ.): 
Νοείται ότι, σε περίπτωση όπου ο αριθμός των λυκείων και τεχνικών σχολών Μέσης Εκπαίδευσης σε 
μία (1) επαρχία είναι μικρότερος του επτά (7), τότε η Ε.Σ.Ε.Μ. της επηρεαζόμενης επαρχίας 
καταρτίζεται σε σώμα με αριθμό μελών ίσο με τον αριθμό λυκείων και τεχνικών σχολών Μέσης 
Εκπαίδευσης της επαρχίας αυτής. 

(40) Οι Ε.Σ.Ε.Μ. συνέρχονται σε μη διδακτικό χρόνο σε τακτικές συνεδρίες μία (1) φορά τον  μήνα και σε 
έκτακτες που τις αποφασίζουν σε κάθε περίσταση. Οι έκτακτες συνεδρίες  διεξάγονται σε 
διδακτικό χρόνο, αν αυτό κριθεί αναγκαίο, ύστερα από ενημέρωση και  έγκριση του οικείου 
Επαρχιακού Π.Λ.Ε. 

(41) Η κάθε Ε.Σ.Ε.Μ. μέσα στο πλαίσιο των σχολικών κανονισμών φροντίζει για την ανάπτυξη φιλικών 
σχέσεων και τη συνεργασία των μαθητικών συμβουλίων όλων των σχολείων της επαρχίας τους, 
επιδιώκει την επίλυση προβλημάτων γενικότερου ενδιαφέροντος των μαθητών της επαρχίας τους, 
συμμετέχοντας στις διαδικασίες επίλυσης των προβλημάτων αυτών και συντονίζει τις δραστηριότητές 
των Κ.Μ.Σ. 

(42) Η Ε.Σ.Ε.Μ. μπορεί να ορίζει υποεπιτροπές για τον προγραμματισμό ή για τη διεκπεραίωση 
οποιασδήποτε απόφασης εμπίπτει στους σκοπούς των μαθητικών συμβουλίων. 

     (43) Οι πόροι των Ε.Σ.Ε.Μ. προέρχονται από συνδρομές των Κ.Μ.Σ. 

     (44) Τα μέλη όλων των Κ.Μ.Σ. αποτελούν τα Επαρχιακά Μαθητικά Συμβούλια (Ε.Μ.Σ.). Τα Επαρχιακά 
Μαθητικά Συμβούλια (Ε.Μ.Σ.) συγκαλούνται σε διδακτικό χρόνο από τις αντίστοιχες Ε.Σ.Ε.Μ, δύο (2) 
φορές το χρόνο, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο και εξετάζουν θέματα γενικού μαθητικού ενδιαφέροντος 
και οποιαδήποτε θέματα παραπέμπονται σ’ αυτά από τις αντίστοιχες Ε.Σ.Ε.Μ. 

(52) Οι εκπρόσωποι του Κ.Μ.Σ., των Ε.Σ.Ε.Μ. και της Π.Σ.Ε.Μ. Κύπρου μπορούν να διανέμουν στο χώρο του 
σχολείου σχολικά έντυπα. 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΠΣΕΜ) 

20.-(45)  Δύο (2) εκπρόσωποι από τη γραμματεία κάθε Ε.Σ.Ε.Μ. αποτελούν την Παγκύπρια Συντονιστική 

Επιτροπή Μαθητών (Π.Σ.Ε.Μ.). Οι εκπρόσωποι εκλέγονται από τα μέλη κάθε γραμματείας Ε.Σ.Ε.Μ. 

Από τα υπόλοιπα πέντε (5) μέλη της Ε.Σ.Ε.Μ εκλέγεται ο εκπρόσωπος της Ε.Σ.Ε.Μ στην εφορευτική 

επιτροπή της Π.Σ.Ε.Μ που θα διεξαγάγει τις εκλογές της Π.Σ.Ε.Μ. 

(46) Η πρώτη συνέλευση της Π.Σ.Ε.Μ. συγκαλείται με ευθύνη της Ε.Σ.Ε.Μ. Λευκωσίας-Κερύνειας το 

  αργότερο μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου κάθε έτους.  

(47) (α)  Η Π.Σ.Ε.Μ., αμέσως μετά τη σύστασή της, καταρτίζεται σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος, 

αντιπρόεδρος, γραμματέας, ταμίας και μέλη.  

  (β) Οι συνεδρίες της Π.Σ.Ε.Μ. διεξάγονται σε διδακτικό χρόνο, σε τακτικές συνεδρίες κάθε δύο (2)  

 μήνες και σε έκτακτες, αν κριθεί αναγκαίο. Οι έκτακτες συνεδρίες διεξάγονται επίσης σε 

διδακτικό χρόνο, αφού ενημερωθεί και χορηγηθεί έγκριση από τη Διεύθυνση Μέσης 

Εκπαίδευσης. Δικαίωμα σύγκλησης της Π.Σ.Ε.Μ. έχει ο πρόεδρος ή τρία (3) από τα μέλη της. 

(γ)  Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας ισχύει η νικώσα 

ψήφος του προέδρου. Η Π.Σ.Ε.Μ. είναι σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά 

από τα μέλη της. 

(48)  Η Π.Σ.Ε.Μ. μέσα στο πλαίσιο των σχολικών κανονισμών συντονίζει τις δραστηριότητες των Ε.Σ.Ε.Μ. και 

επιλαμβάνεται προβλημάτων των μαθητών γενικότερου ενδιαφέροντος, συμμετέχοντας στις 

διαδικασίες επίλυσης των προβλημάτων αυτών. 
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  (49)  Οι πόροι της Π.Σ.Ε.Μ. προέρχονται από συνδρομές των Ε.Σ.Ε.Μ. 

(50)  Για την καλύτερη λειτουργία των Ε.Σ.Ε.Μ. και της Π.Σ.Ε.Μ. ισχύουν, αναφορικά με θέματα για τα οποία 

δεν υπάρχει ειδική πρόνοια, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού σε 

σχέση με τα Κ.Μ.Σ. 

(51) Η Π.Σ.Ε.Μ. μπορεί να είναι μέλος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. 

(52)  Οι εκπρόσωποι του Κ.Μ.Σ., των Ε.Σ.Ε.Μ. και της Π.Σ.Ε.Μ. Κύπρου μπορούν να διανέμουν στο χώρο του 

σχολείου σχολικά έντυπα. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Βάσει του κανονισμού 20 των περί λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

20-(53)(α) Μαθητής που έχει καταδικαστεί από δικαστήριο για διάπραξη ποινικού αδικήματος ή βρεθεί  

ένοχος σε πειθαρχικά παραπτώματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι και επιβάλλονται 

παιδαγωγικά μέτρα από το Πειθαρχικό Συμβούλιο και τον καθηγητικό σύλλογο, μπορεί να 

εκπέσει από τα μαθητικά του αξιώματα με απόφαση του καθηγητικού συλλόγου· 

 (β)  Μαθητές μέλη του συμβουλίου τμήματος, οι οποίοι αλλάζουν τμήμα, εκπίπτουν από το αξίωμά 

τους, αλλά διατηρούν τυχόν αξίωμά τους στο Κ.Μ.Σ. Αν μετακινηθούν σε σχολείο της ίδιας 

επαρχίας, χάνουν τυχόν θέση τους στην Ε.Σ.Ε.Μ. Μαθητής που μετακινείται σε άλλη επαρχία και 

είναι μέλος της Ε.Σ.Ε.Μ χάνει επίσης τη θέση του. Μαθητής χάνει ακόμη τη θέση του στην 

Π.Σ.Ε.Μ., όταν αλλάξει επαρχία· 

 (54) Τα Συμβούλια Τμήματος, τα Κ.Μ.Σ., οι Ε.Σ.Ε.Μ. και η Π.Σ.Ε.Μ. εκλέγονται κάθε χρόνο, όπως 

προβλέπουν οι διατάξεις του Κανονισμού 20 (Μαθητικά Συμβούλια, σκοποί, κ.α.), με μυστική 

ψηφοφορία, και σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στις παραγράφους (55) έως (59). 

(55) (α) Οι αρχαιρεσίες για τις εκλογές διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, που επιδιώκεται 

να ορίζεται συναινετικά, διαφορετικά, εκλέγεται ανάμεσα στους μαθητές που δεν διεκδικούν 

εκλογή στα πιο πάνω σώματα. Στην περίπτωση εκλογής της Π.Σ.Ε.Μ., η εφορευτική επιτροπή 

είναι πενταμελής: 

Νοείται ότι, μαθητές που απουσιάζουν μπορούν να λάβουν μέρος στην εκλογική διαδικασία ως 

υποψήφιοι με γραπτή  τους δήλωση. 

 (β)   Μετά την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής υποβάλλονται υποψηφιότητες για τα πιο πάνω  

   σώματα. 

(γ)  Η εφορευτική επιτροπή λαμβάνει αριθμό σφραγισμένων ψηφοδελτίων, υπογραμμένων από τους 

υπεύθυνους της εκλογής, ίσο με τον αριθμό των μαθητών που είναι παρόντες και έχουν δικαίωμα 

ψήφου και τα μοιράζει στους ψηφοφόρους. 

  (δ)  Οι μαθητές, αφού ψηφίσουν, παραδίδουν τα ψηφοδέλτια στην εφορευτική επιτροπή και 

υπογράφουν σε ονομαστικό κατάλογο, ο οποίος χρησιμοποιείται ως πρακτικό εκλογής. 

 (ε)   Στο τέλος της ψηφοφορίας, αναγράφονται στο πρακτικό εκλογής οι υποψήφιοι με 

αλφαβητική σειρά και ο αριθμός των ψήφων που έλαβε ο καθένας. 

 (στ) Το πρακτικό εκλογής, αφού συμπληρωθεί, υπογράφεται από τους υπεύθυνους της εκλογής και 

από όλα τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής. 

  (ζ)  To πρακτικό εκλογής, μαζί με τα ψηφοδέλτια, παραδίδονται στους υπεύθυνους εκλογών του 

σχολείου, οι οποίοι έχουν την ευθύνη της φύλαξής τους για σαράντα οκτώ (48) ώρες: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση υποβολής ένστασης, το πρακτικό εκλογής μαζί με τα ψηφοδέλτια, 

φυλάσσονται μέχρι την τελική εκδίκασή της: 

Νοείται περαιτέρω ότι, η συμμετοχή μαθητών των μαθητικών συμβουλίων, κατά τη διάρκεια 
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εργάσιμου χρόνου σε συνεδρίες της Ε.Σ.Ε.Μ. ή της Π.Σ.Ε.Μ., γίνεται μετά από παραχώρηση 

άδειας εξόδου από τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας φοίτησης του κάθε μαθητή. 

 (η)  Σε περίπτωση ισοψηφίας, επαναλαμβάνεται η εκλογή και, σε περίπτωση νέας ισοψηφίας, γίνεται 

κλήρωση. 

(56) (α)  Για τις εκλογές για ανάδειξη συμβουλίου τμήματος, ορίζονται ως υπεύθυνοι εκλογής από τη 

διεύθυνση του σχολείου, ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος ή ο αντικαταστάτης του, σε 

περίπτωση απουσίας του, και ακόμη ένα (1) μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

(β)  Οι υπεύθυνοι εκλογής ασκούν εποπτικό και καθοδηγητικό ρόλο.  

 (γ)  Αν παρατηρήσουν κάποια παρατυπία, ενημερώνουν μετά το πέρας της διαδικασίας το Διευθυντή 

του σχολείου, ο οποίος αποφασίζει τελεσίδικα.  

(δ)  Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται από τους υποψηφίους σε όλη τη διάρκεια της   διαδικασίας 

προς την εφορευτική επιτροπή.  

(ε)  Σε περίπτωση διαφωνίας με την απόφαση της εφορευτικής επιτροπής, ο υποψήφιος δύναται 

   μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας και μέχρι τη λήξη των μαθημάτων της ημέρας, να 

   υποβάλει σχετική ένσταση, δεόντως τεκμηριωμένη, στο Διευθυντή του σχολείου.  

(στ)  Η απόφαση του Διευθυντή είναι τελεσίδικη.  

(ζ)  Στην αίθουσα της ψηφοφορίας μπορούν να παρευρίσκονται μόνο οι μαθητές που έχουν 

δικαίωμα ψήφου και οι υπεύθυνοι εκλογής.  

 (η) Η διαλογή των ψήφων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται δημόσια στην παρουσία  

   τους. 

(57)(α)  Για τις εκλογές για ανάδειξη του Κ.Μ.Σ., γίνονται πρώτα ξεχωριστές εκλογικές διαδικασίες για 

   κάθε τάξη.  

(β)  Σε κάθε εκλογική διαδικασία συμμετέχουν όλα τα συμβούλια τμήματος των τμημάτων της τάξης, 

τα οποία αναδεικνύουν τα δύο (2) μέλη της Α΄ τάξης, τα δύο (2) μέλη της Β΄ τάξης και τα τρία (3) 

μέλη της Γ΄ τάξης που θα αποτελέσουν το Κ.Μ.Σ. του σχολείου. επίσης εκλέγεται ένα (1) μέλος 

από κάθε τάξη για την τριμελή εφορευτική επιτροπή που θα διαχειριστεί την εκλογική διαδικασία 

καταρτισμού σε σώμα του Κ.Μ.Σ.  

  (γ) Κατά τις διαδικασίες τόσο για την ανάδειξη του Κ.Μ.Σ. όσο και την εκλογική διαδικασία για την 

ανάδειξη των εκπροσώπων των τάξεων, ορίζονται ως υπεύθυνοι εκλογής από τη διεύθυνση του 

σχολείου, δύο (2) Βοηθοί Διευθυντές ή ένας (1) Βοηθός Διευθυντής και ένας (1) καθηγητής.  

  (δ)  Οι υπεύθυνοι εκλογής ασκούν εποπτικό και καθοδηγητικό ρόλο.  

  (ε)  Αν παρατηρήσουν κάποια παρατυπία, ενημερώνουν μετά το πέρας της διαδικασίας τον 

καθηγητικό σύλλογο, μέσω του Διευθυντή του σχολείου.  

  (στ) Ο καθηγητικός σύλλογος αποφασίζει τελεσίδικα.  

 (ζ) Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται από τους υποψηφίους σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

προς την εφορευτική επιτροπή.  

  (η)  Σε περίπτωση διαφωνίας με την απόφαση της εφορευτικής επιτροπής, ο υποψήφιος δύναται  

εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας να υποβάλει σχετική 

ένσταση, δεόντως τεκμηριωμένη, στον καθηγητικό σύλλογο, μέσω του Διευθυντή του σχολείου.  

  (θ)  Η απόφαση του καθηγητικού συλλόγου είναι τελεσίδικη.  

  (ι)  Στην αίθουσα της ψηφοφορίας μπορούν να παρευρίσκονται μόνο οι μαθητές που έχουν 

δικαίωμα ψήφου και οι υπεύθυνοι εκλογής.  

  (ια) Η διαλογή των ψήφων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται δημόσια στην παρουσία  

  τους· 

(58) (α)  Για τις εκλογές για ανάδειξη των μελών της γραμματείας της Ε.Σ.Ε.Μ, ορίζονται ως υπεύθυνοι  

εκλογής από το επαρχιακό γραφείο, ο Διευθυντής του σχολείου διεξαγωγής εκλογών, ένας Ε.Μ.Ε. 



8 

8 

 

και ένας Ε.Τ.Ε.  

(β)  Το σχολείο διεξαγωγής εκλογών ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.  

  (γ)  Οι υπεύθυνοι εκλογής ασκούν εποπτικό και καθοδηγητικό ρόλο.  

 (δ)   Αν παρατηρήσουν κάποια παρατυπία, ενημερώνουν μετά το πέρας της διαδικασίας τον  

            Επαρχιακό Π.Λ.Ε., ο οποίος αποφασίζει τελεσίδικα.  

 (ε)  Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται από τους υποψηφίους σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

προς την εφορευτική επιτροπή.  

 (στ)  Σε περίπτωση διαφωνίας με την απόφαση της εφορευτικής επιτροπής, ο υποψήφιος δύναται 

εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας να υποβάλει σχετική 

ένσταση, δεόντως τεκμηριωμένη, στον Επαρχιακό Π.Λ.Ε.  

  (ζ)  Η απόφαση του Επαρχιακού Π.Λ.Ε. είναι τελεσίδικη.  

  (η)  Στην αίθουσα της ψηφοφορίας μπορούν να παρευρίσκονται μόνο οι μαθητές που έχουν  

   δικαίωμα ψήφου και οι υπεύθυνοι εκλογής. 

  (θ)  Η διαλογή των ψήφων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται δημόσια στην παρουσία  

   τους. 

(59) (α)  Για τις εκλογές για τον καταρτισμό της Π.Σ.Ε.Μ., την εφορευτική επιτροπή αποτελούν ένας (1)  

εκπρόσωπος από τις πέντε (5) γραμματείες των Ε.Σ.Ε.Μ., πέραν από τους δύο (2) εκπροσώπους 

που θα συμμετέχουν στην Π.Σ.Ε.Μ.  

 (β) Ορίζονται ως υπεύθυνοι εκλογής ο Επαρχιακός Π.Λ.Ε. Λευκωσίας και ο Διευθυντής του σχολείου 

διεξαγωγής εκλογών. το σχολείο διεξαγωγής εκλογών ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού.  

  (γ)  Οι υπεύθυνοι εκλογής ασκούν συμβουλευτικό και εποπτικό ρόλο. 

  (δ)  Στην αίθουσα της ψηφοφορίας μπορούν να παρευρίσκονται μόνο οι μαθητές που έχουν  

   δικαίωμα ψήφου, η εφορευτική επιτροπή και οι υπεύθυνοι εκλογής.  

 (ε)  Η διαλογή των ψήφων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνονται δημόσια στην παρουσία 

τους.  

  (στ) Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται από τους υποψηφίους σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

προς την εφορευτική επιτροπή.  

  (ζ)  Σε περίπτωση διαφωνίας με την απόφαση της εφορευτικής επιτροπής, ο υποψήφιος δύναται  

εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας να υποβάλει σχετική 

ένσταση, δεόντως τεκμηριωμένη, σε σώμα το οποίο αποτελείται από τον Διευθυντή Μέσης 

Εκπαίδευσης, το Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, δύο (2) Π.Λ.Ε. της 

Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, εξαιρουμένου του Επαρχιακού Επιθεωρητή Λευκωσίας, και ενός (1) 

Π.Λ.Ε. της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.  

  (η)  Οι υπεύθυνοι εκλογής αν παρατηρήσουν κάποια παρατυπία, ενημερώνουν μετά το πέρας της  

διαδικασίας το πιο πάνω σώμα, το οποίο επιλαμβάνεται τυχόν ενστάσεων ή  παρατυπιών και 

αποφασίζει τελεσίδικα. 

  (θ) Το σώμα που αναφέρεται στις υποπαραγράφους (ζ) και (η), αφού μελετήσει τις ενστάσεις, 

δύνανται να επικυρώσει την εν λόγω προσβαλλόμενη εκλογή ή, με αιτιολογημένη απόφασή του, 

να ακυρώσει την εκλογή αυτή και να αποφασίσει την επανάληψή της. 

(60)  Σε περίπτωση παραίτησης ή κενωθείσας θέσης, οποιουδήποτε μέλους στο συμβούλιο τμήματος, στο 

Κ.Μ.Σ., στην Ε.Σ.Ε.Μ. και στην Π.Σ.Ε.Μ., η θέση αυτή καταλαμβάνεται από τον πρώτο επιλαχόντα και 

σε περίπτωση που δεν υπάρχει επιλαχών, διεξάγονται αναπληρωματικές εκλογές: 

  Νοείται ότι διεξάγονται αναπληρωματικές εκλογές σε περίπτωση κένωσης θέσης αξιωματούχου, 

μεταξύ των μελών του συμβουλίου. Γίνονται, περαιτέρω, εκλογές εντός του σώματος για την πλήρωση 

της κενωθείσας θέσης. 


