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Άρθρο 1: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 
 
1. Το σχολείο, ως ζωντανός οργανισµός, αποτελεί θεσµό που προετοιµάζει τα παιδιά, µε τη µάθηση 
και την αγωγή, για µια σωστή και αποδοτική ζωή, τα προετοιµάζει και τα διαπαιδαγωγεί για την 
απρόσκοπτη ένταξή τους σε µια ελεύθερη και δηµοκρατική κοινωνία µετά την αποφοίτησή τους από 
το σχολείο. Για το σκοπό αυτό καθιερώνει το διάλογο και τη συνεργασία ανάµεσα στο δάσκαλο και το 
µαθητή στην αναζήτηση και στη µετάδοση της ουσιαστικής γνώσης, λευτερώνει και ενισχύει την 
πρωτοβουλία των παιδιών και ταυτόχρονα φροντίζει να τα εφοδιάζει µε ότι είναι αναγκαίο για να 
γίνουν ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και στις δραστηριότητες, που συνεχώς 
αναπτύσσονται, της κοινωνίας µέσα στην οποία θα ζήσουν.  
 
2. Η σχολική ζωή είναι το πλαίσιο που καθηµερινά δοκιµάζονται οι κοινωνικές σχέσεις και η αντίληψη 
ζωής που το ίδιο το σχολείο παρέχει. Η δοµή και ο τρόπος λειτουργίας του αντανακλά την κοινωνική 
συνείδηση, αλλά και καθορίζει την αντίληψη που παρέχεται στα παιδιά για τη ζωή και την κοινωνία.  
 
3. Για να εκπληρώσει το σχολείο τον προορισµό του πρέπει, πρώτα απ’ όλα, να είναι χώρος 
αποδοτικός και αποδεκτός από τους καθηγητές και τους µαθητές. Προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί η 
ύπαρξη σχολείου µε καινούρια δοµή, µε σύγχρονη και επιστηµονική γνώση, µε δηµοκρατική σχολική 
ζωή. Προς την κατεύθυνση αυτή η Πολιτεία παρέχει το πλαίσιο και τη συµπαράσταση που πρέπει να 
αξιοποιηθεί µε την κοινή προσπάθεια καθηγητών και µαθητών καθώς και όλων των φορέων που 
έχουν σχέση µε το σχολείο.  
  
  
Άρθρο 2: ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
1.Οι µαθητικές κοινότητες, καθαρά παιδαγωγικός θεσµός, που συνδέεται άρρηκτα µε την εκπαιδευτική 
διαδικασία, αποτελούν το χώρο για την ανάπτυξη της µαθητικής πρωτοβουλίας µέσα στο σχολείο, 
αποτελούν κύτταρο δηµοκρατικής ζωής, όπου, µε το διάλογο και τη συµµετοχή οι µαθητές µε πνεύµα 
συνεργασίας, ασκούνται στη δηµοκρατική διαδικασία και στη συµµετοχή τους στα κοινά, µελετώντας 
και προτείνοντας λύσεις για τα προβλήµατα που τους αφορούν. 
2. Οι µαθητικές κοινότητες αποτελούν τη µαθητική έκφραση στα σχολικά θέµατα και πρωτοστατούν 
στην κατοχύρωση της συνεργασίας καθηγητών - γονέων - µαθητών, για την ανάπτυξη του διαλόγου 
στη σχολική ζωή και την από κοινού αντιµετώπιση των θεµάτων που την αφορούν. 
3. Στη λειτουργία των µαθητικών κοινοτήτων δεν είναι δυνατό να υποβαθµίζεται ο ρόλος τους από 
αυταρχικές µεθόδους λειτουργίας και αντιδηµοκρατικούς περιορισµούς, που θα περιθωριοποιούσαν 
το µαθητή στη σχολική ζωή. Αντίθετα πρέπει να εξασφαλίζονται εκείνες οι λειτουργίες, που 
συµβάλλουν στην ανάπτυξη του δηµοκρατικού διαλόγου και της συνεργασίας στη ζωή του σχολείου. 
4. Παράλληλα και ταυτόχρονα θα πρέπει η λειτουργία τους να συµβάλλει στη διαφύλαξη και βελτίωση 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στη συστηµατική µετάδοση της ουσιαστικής γνώσης. 
5. Στόχος του κανονισµού για τις µαθητικές κοινότητες είναι να αποκαταστήσει το πραγµατικό νόηµα 
και τον αληθινό τους χαρακτήρα. Να τις αναδείξει σε δηµοκρατικούς θεσµούς, όπου µε τη συµµετοχή 
όλων των µαθητών στις διαδικασίες τους, θα απελευθερώνονται οι δηµιουργικές ικανότητες όλων των 
παιδιών, θα εθίζονται οι µαθητές στη συλλογική ζωή, θα αναπτύσσεται η υπευθυνότητα, θα 
κατοχυρώνονται τα δικαιώµατα αλλά και θα συνειδητοποιούνται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των 
µαθητών. 



6. Με τον κανονισµό αυτό κατοχυρώνεται ο ρόλος των µαθητικών κοινοτήτων και αναπτύσσεται το 
πλαίσιο της δηµοκρατικής ζωής στο σχολείο. Στους µαθητές αποµένει να αξιοποιήσουν αυτές τις 
δυνατότητες, αναπτύσσοντας τις λειτουργίες των µαθητικών κοινοτήτων µε τη συµµετοχή όλων των 
παιδιών στις διαδικασία για λήψη , των αποφάσεων µε επεξεργασία απόψεων, ώστε οι µαθητές να 
έχουν γνώµη για τα θέµατα που τους αφορούν. Με την υλοποίηση αυτού του κανονισµού και τη 
µαθητική πρωτοβουλία οι µαθητικές κοινότητες θα αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόµενο και θα 
συµµετέχουν ενεργά στη ζωή και στη λειτουργία του σχολείου. 
7. Οι µαθητικές κοινότητες είναι κύτταρα δηµοκρατικής ζωής στο σχολείο. Αποτελούν χώρο 
πρωτοβουλίας, αναζήτησης και δηµιουργίας. Συνδέονται άρρηκτα µε την εκπαιδευτική διαδικασία και 
διαπνέονται, όπως η εκπαίδευση, από τα ιδανικά της εθνικής ανεξαρτησίας, της δηµοκρατίας και της 
κοινωνικής και πνευµατικής προόδου του λαού µας. Καλλιεργούν ακόµα την πίστη στις ανθρώπινες 
αξίες, στον ίδιο τον άνθρωπο, το ξεπέρασµα των διακρίσεων, την ισότητα των δύο φύλων καθώς και 
την πίστη στην ειρήνη και τη φιλία ανάµεσα στους λαούς. 
8. Με τη λειτουργία των µαθητικών κοινοτήτων κατοχυρώνεται η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, χωρίς 
καµιά αναγόρευση κυρίαρχης ιδεολογίας, η ελευθερία της έκφρασης και η αβίαστη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας κάθε µαθητή µε την άσκηση στη δηµοκρατική διαδικασία και τη δυνατότητα 
σχηµατισµού απόψεων για όλα τα προβλήµατα που απασχολούν τους µαθητές. Επίσης υποβοηθείται 
το έργο της µάθησης και της αγωγής, η διπλή αυτή αποστολή του σχολείου της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. 
9. Οι µαθητές συµµετέχοντες στη ζωή των µαθητικών κοινοτήτων, µέσα σε πνεύµα δηµοκρατικού 
διαλόγου, συνεργασίας και συλλογικότητας, θα αναδεικνύονται σε υπεύθυνα άτοµα, µε αναπτυγµένη 
δυνατότητα να κρίνουν και να εκτιµούν τη σηµασία και το νόηµα κάθε δραστηριότητας στα πλαίσια 
του σχολείου. 
10. Οι µαθητικές κοινότητες εκφράζουν τη θέληση των µαθητών για τη ζωή και τη λειτουργία του 
σχολείου. Οι µαθητές διαµορφώνουν µέσα από τις λειτουργίες των µαθητικών κοινοτήτων τις απόψεις 
τους και προτείνουν λύσεις στο σύλλογο των καθηγητών και τη διεύθυνση για τα προβλήµατα του 
σχολείου. 
11. 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.  
  
  
Άρθρο 3: ΟΡΓΑΝΑ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
1. Μαθητική κοινότητα αποτελεί το σύνολο των µαθητών κάθε τάξης ή, όπου οι τάξεις διαιρούνται σε 
τµήµατα, το σύνολο των µαθητών κάθε τµήµατος. 
2. Ισότιµα µέλη κάθε µαθητικής κοινότητας είναι υποχρεωτικά όλοι οι µαθητές κάθε τάξης ή τµήµατος. 
Τα µέλη κάθε µαθητικής κοινότητας έχουν το δικαίωµα να συµµετέχουν στις τακτικές ή έκτακτες 
γενικές συνελεύσεις µε δικαίωµα λόγου, ελέγχου και ψήφου, να συµβάλλουν στη διαµόρφωση της 
ηµερήσιας διάταξης των γενικών συνελεύσεων µε γραπτή πρότασή τους προς το συµβούλιο κάθε 
µαθητικής κοινότητας, να αρθρογραφούν στις εφηµερίδες των µαθητικών κοινοτήτων. 
3. Τα µέλη οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του κανονισµού λειτουργίας και τις 
αποφάσεις των συνελεύσεων των µαθητικών κοινοτήτων, να εναρµονίζουν τη δράση τους σύµφωνα 
µε τα γενικότερα συµφέροντα και τις επιδιώξεις των µαθητικών κοινοτήτων, να καταβάλλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την πραγµατοποίηση των αποφάσεων των συνελεύσεων, να πληρώνουν τη 
συνδροµή τους στις µαθητικές κοινότητες, εφ' όσον προβλέπεται συνδροµή µε απόφαση της γενικής 
συνέλευσης κάθε µαθητικής κοινότητας (τάξης ή τµήµατος). 
4.Όργανα κάθε µαθητικής κοινότητας είναι:  
α) Η Γενική Συνέλευση 
β) Το 5µελές Συµβούλιο 
5. Η γενική συνέλευση, όπου µετέχουν όλα τα µέλη κάθε µαθητικής κοινότητας, δηλαδή όλοι οι 
µαθητές κάθε τάξης ή τµήµατος, είναι το ανώτερο όργανο κάθε µαθητικής κοινότητας. Στην γενική 
συνέλευση οι µαθητές συζητούν και αποφασίζουν για τα προβλήµατα που τους απασχολούν. 
6. Η ενική συνέλευση συγκαλείται τακτικά κάθε µήνα µε την ευθύνη του συµβουλίου ή έκτακτα µε 
πρωτοβουλία του συµβουλίου ή 
µε αίτηση προς το συµβούλιο του 1 /2 των µελών κάθε µαθητικής κοινότητας. Οι τακτικές γενικές 
συνελεύσεις διεξάγονται σε κάθε τάξη ή τµήµα την τελευταία διδακτική ώρα (Τροπ. Γ2/336/1991). Οι 
τακτικές γενικές συνελεύσεις, ορίζονται σε διαφορετική µέρα κάθε µήνα σε συνεργασία των 
συµβουλίων µε τους συλλόγους των καθηγητών και τη διεύθυνση. 
7. Οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται εκτός διδακτικών ωρών. 



8. Στις γενικές συνελεύσεις προεδρεύει το τριµελές προεδρείο που εκλέγεται από τη γενική 
συνέλευση. Ο πρώτος σε ψήφους εκλέγεται πρόεδρος, ο δεύτερος γραµµατέας και ο τρίτος 
αντιπρόεδρος. Προεδρεύει ο πρόεδρος µε συλλογική συµµετοχή και ευθύνη του προεδρείου. 
9. Στις γενικές συνελεύσεις των µαθητικών κοινοτήτων των γυµνασίων παραβρίσκεται καθηγητής που 
ορίζεται στην αρχή της χρονιάς για κάθε κοινότητα από το σύλλογο των καθηγητών. Σκοπός της 
παρουσίας του είναι να συµβουλεύει τους µαθητές αποκλειστικά σε διαδικαστικά θέµατα. Η 
παράγραφος αυτή δεν εφαρµόζεται στα λύκεια και στις τεχνικές-επαγγελµατικές σχολές. 
10. Στην πρώτη γενική συνέλευση κάθε σχολικής χρονιάς, που συνέρχεται µέσα στον πρώτο µήνα 
των µαθηµάτων, εκλέγεται 5µελές συντονιστικό όργανο, το συµβούλιο της µαθητικής κοινότητας. H 
πρώτη συνέλευση κάθε χρονιάς συγκαλείται µε ευθύνη του µαθητικού συµβουλίου του σχολείου (των 
µελών που έχουν παραµείνει, δεν έχουν αποφοιτήσει). 
11. Η τελευταία γενική συνέλευση κάθε χρονιάς αποφαίνεται για τον απολογισµό των πράξεων του 
συµβουλίου καθώς και για τον οικονοµικό απολογισµό που τον εγκρίνει ή τον απορρίπτει. Το 
συµβούλιο παραµένει σε λειτουργία µέχρι και την τελευταία ώρα λειτουργίας του σχολείου κάθε 
χρόνο. 
12. ∆ικαίωµα για υποβολή ή πρόταση υποψηφιότητας έχουν όλοι οι µαθητές, όλα τα µέλη της 
µαθητικής κοινότητας. 
13. Οι εκλογές για την ανάδειξη των συµβουλίων πρέπει να ακολουθούν, ύστερα από πλατύ διάλογο 
πάνω στα προβλήµατα των µαθητών και του σχολείου. 
14. Η διαδικασία της εκλογής είναι η ακόλουθη:  
α) Από τη γενική συνέλευση εκλέγεται 3µελής εφορευτική επιτροπή που έχει την ευθύνη για την 
διεξαγωγή των εκλογών. Τα µέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν µπορούν να είναι υποψήφιοι για το 
συµβούλιο. 
β) Στο γυµνάσιο ο καθηγητής - στην εφορευτική,, επιτροπή, χωρίς ψήφο µε σκοπό σύµβουλος 
συµµετέχει να συµβουλεύει τους µαθητές για διαδικαστικά θέµατα. 
γ) Η εφορευτική επιτροπή γράφει µε αλφαβητική σειρά τα ονόµατα των υποψηφίων σε φύλλα χαρτιού 
(ψηφοδέλτια), τόσα όσα είναι και οι µαθητές. 
δ) Η ψηφοφορία είναι µυστική. Κάθε µαθητής σηµειώνει, µπλε µελάνι, σταυρό δίπλα στα ονόµατα των 
υποψηφίων της προτίµησής τους. Κάθε µαθητής έχει δικαίωµα να σηµειώνει από ένα µέχρι πέντε 
σταυρούς. Ψηφοδέλτια που έχουν διακριτικά γνωρίσµατα ή σταυρούς περισσότερους από πέντε 
θεωρούνται από την εφορευτική επιτροπή άκυρα. Οποιοδήποτε µέλος της µαθητικής κοινότητας έχει 
το δικαίωµα να υποβάλλει στην εφορευτική επιτροπή ένσταση, αν θεωρεί ότι παραβιάστηκε η 
µυστικότητα της ψηφοφορίας ή δεν τηρείται ο κανονισµός των µαθητικών κοινοτήτων. Η εφορευτική 
επιτροπή είναι η µόνη αρµόδια για να κρίνει την οποιαδήποτε ένσταση. 
ε) Οι πέντε πρώτοι σε σταυρούς υποψήφιοι αποτελούν τα τακτικά µέλη του συµβουλίου και οι τρεις 
επόµενοι τα αναπληρωµατικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας, οι εκλογές επαναλαµβάνονται µεταξύ αυτών 
που ισοψήφησαν. Αν µετά από δύο επαναληπτικές ψηφοφορίες παραµένει η ισοψηφία τότε γίνεται 
κλήρωση. 
στ) Μετά την εκλογή συντάσσεται και υπογράφεται πρακτικό από την εφορευτική επιτροπή που 
κοινοποιείται µε ευθύνη της στη διεύθυνση του σχολείου. 
15. Το συµβούλιο συγκροτείται σε σώµα στην πρώτη του συνεδρίαση µε φανερή ψηφοφορία µεταξύ 
των µελών του. Αποτελείται από τον πρόεδρο, το γραµµατέα, τον ταµία και 2 µέλη. Το 5µελές 
προεδρείο συντονίζει τη λειτουργία της µαθητικής κοινότητας, και την εκπροσωπεί µεταφέροντας τις 
αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων στις συναντήσεις - συνεργασίες µε τις άλλες µαθητικές 
κοινότητες, τη διεύθυνση του σχολείου, το σύλλογο των καθηγητών. 
16. Οι συνεδριάσεις του συµβουλίου διεξάγονται εκτός διδακτικών ωρών στο χώρο του σχολείου. 
17. 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. 
18. Ο γραµµατέας 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. 
19. Ο ταµίας τηρεί βιβλίο ταµείου, έχει την ευθύνη εισπράξεων και πληρωµών της µαθητικής 
κοινότητας. 
20. Τα δύο άλλα µέλη του συµβουλίου είναι ισότιµα προς τα υπόλοιπα µέλη του συµβουλίου. 
21. Το 5µελές συµβούλιο έχει συλλογική ευθύνη για το συντονισµό των λειτουργιών της µαθητικής 
κοινότητας. 
22. Το συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µία φορά την εβδοµάδα και έκτακτα µε πρωτοβουλία του 
προέδρου ή τριών µελών του. Το συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τουλάχιστον 3 
µέλη του. 



23. Οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφία και όλα τα µέλη δικαιούνται από µία ψήφο. Το 
συµβούλιο είναι κάθε στιγµή ανακλητό από τη γενική συνέλευση που το εξέλεξε. Σε περίπτωση που 
ένα µέλος του συµβουλίου παραιτηθεί ή ανακληθεί τη θέση του παίρνει ο 
κατά σειρά πρώτος αναπληρωµατικός. Αν παραιτηθεί ή ανακληθεί ο πρόεδρος, το συµβούλιο µετά τη 
συµπλήρωσή του, επανασυγκροτείται σε σώµα. Αν παραιτηθούν τρία ή περισσότερα µέλη του 
συµβουλίου (ή ανακληθούν από τη γενική συνέλευση), επαναλαµβάνονται οι εκλογές. 
24.Όλες οι ψηφοφορίες, εκτός από αυτήν για την ανάδειξη του συµβουλίου, είναι φανερές. 
25.Τα συµβούλια των µαθητικών κοινοτήτων εκπροσωπούν τους µαθητές στη συνεργασία τους µε 
τους άλλους φορείς του σχολείου. 26. Οι µαθητές είναι µόνοι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των 
µαθητικών κοινοτήτων. Το συµβούλιο κάθε µαθητικής κοινότητας έχει µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας 
της τάξης ή του τµήµατος δικό του ερµάρια, για να φυλάει εκεί τα βιβλία και τα έγγραφα που 
χρησιµοποιεί. Η διεύθυνση του σχολείου πρέπει να εξασφαλίσει τα σχετικά ερµάρια. 
27. Σε κάθε σχολείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης θεσµοθετείται η συνέλευση όλων των µαθητών του 
σχολείου, που συγκαλείται για να συζητήσει και να αποφασίσει για κοινά προβλήµατα των µαθητών. 
H γενική συνέλευση του σχολείου συγκαλείται τακτικά 3 φορές σε κάθε σχολική χρονιά µε την ευθύνη 
του µαθητικού συµβουλίου του σχολείου ή έκτακτα µε πρωτοβουλία του µαθητικού συµβουλίου ή µε 
αίτηση προς το συµβούλιο των 2/3 των µαθητικών κοινοτήτων κάθε σχολείου. Οι τακτικές γενικές 
συνελεύσεις σχολείου συγκαλούνται στις τρεις τελευταίες διδακτικές ώρες (Τροπ. Γ2/336/1991) . Οι 
έκτακτες εκτός διδακτικών ωρών. Τόσο οι τακτικές όσο και οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις βρίσκονται 
σε απαρτία αν παραβρίσκονται τα 2/3 των µαθητών κάθε σχολείου. 
28. Στις γενικές συνελεύσεις του σχολείου προεδρεύει το µαθητικό συµβούλιο του σχολείου. 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. 
 


