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•Γενική ςτνέλετςη 

σμήμασορ 

•3μελήρ 

ευοπετσική 

επισποπή 

Ψηυοδέλσια 

Υποχήυιοι 

•Μτςσική χήυορ 

Ψηυουοπία:  

Κασαμέσπηςη 

χήυψν 

•Ππόεδπορ-

γπαμμασέαρ-

σαμίαρ 

•2 μέλη ΙΣΟΤΙΜΑ 

5μελέρ 

ςτμβούλιο  

σμήμασορ 



•Κάθε σμήμα 

οπίζει έναν 

ανσιππόςψπο  

Μέλη 

ευοπετσικήρ  

επισποπήρ 

•Υποχήυιοι 

•Ψηυοδέλσια 

 Μτςσική 

χηυουοπία 

•Ππόεδπορ-

Ανσιππόεδπορ-

Γπαμμασέαρ 

•12 μέλη ΙΣΟΤΙΜΑ 

15μελέρ 

ςτμβούλιο  



 Σύμυψνα με σον νόμο, οι εκλογέρ για σο 
5μελέρ γίνονσαι μέςα ςσον ππώσο μήνα σψν 
μαθημάσψν, ενώ για σο 15μελέρ μέςα ςσιρ 
ππώσερ 45 μέπερ σψν μαθημάσψν και μεσά 
σιρ εκλογέρ σψν 5μελών. 

 





 Οι μαθησέρ μποπούν να κάνοτν έκσακση 
γενική ςτνέλετςη για να ανακαλέςοτν σο 
5μελέρ σοτ σμήμασόρ σοτρ ή σο 15μελέρ σοτ 
ςφολείοτ και να εκλέξοτν καινούπιοτρ 
εκπποςώποτρ. Απκεί να σο ζησήςοτν 
σοτλάφιςσον οι μιςοί μαθησέρ ενόρ σμήμασορ 
(για σο 5μελέρ) ή σα 2/3 σψν μαθησών σοτ 
ςφολείοτ (για σο 15μελέρ). 
 

 



 Κάθε σμήμα ςτνεδπιάζει μία υοπά σον 
μήνα ςε σελετσαία ώπα και ολόκληπο σο 
ςφολείο ςτνεδπιάζει σακσικά σπειρ 
υοπέρ σον φπόνο σιρ σπειρ σελετσαίερ 
ώπερ μιαρ μέπαρ. 

 

 Το 5μελέρ και σο 15μελέρ ςτνεδπιάζοτν 
εκσόρ διδακσικών ψπών. 



 Έκσακσερ γενικέρ ςτνελεύςειρ μποπούν να 
γίνοτν μόνο εκσόρ διδακσικών ψπών. Για να 
γίνει έκσακση ςτνέλετςη ενόρ σμήμασορ 
ππέπει να ση ζησήςοτν σο 5μελέρ ή οι μιςοί 
μαθησέρ σοτ σμήμασορ. Για να γίνει έκσακση 
ςτνέλετςη ολόκληποτ σοτ ςφολείοτ ππέπει 

να σο ζησήςοτν σο 15μελέρ ή σα 2/3 σψν 
μαθησών σοτ ςφολείοτ. 

 

 
•Σσιρ ςτνελεύςειρ σψν  μαθησών σοτ Λτκείοτ 
δεν επισπέπεσαι να είναι παπών ο 
καθηγησήρ.  Σσο Γτμνάςιο είναι παπών έναρ 
καθηγησήρ μόνο για να δώςει ςτμβοτλέρ. 



 Το 5μελέρ και σο 15μελέρ μεσαυέποτν 
σα αισήμασα ή παπάπονα σψν μαθησών 
ενόρ σμήμασορ ή σοτ ςφολείοτ 
ανσίςσοιφα ςσον Διετθτνσή και σον 
Σύλλογο σψν Καθηγησών. 
 

 Το πποεδπείο σοτ 15μελούρ ςτμμεσέφει 
ςσιρ ςτνεδπιάςειρ σοτ ςτλλόγοτ σψν 
καθηγησών όσαν ςτζησιούνσαι 
πολισιςσικέρ, αθλησικέρ και γενικά 
μαθησικέρ δπαςσηπιόσησερ  

 



 Όσαν ο ςύλλογορ σψν καθηγησών 
ςτζησάει για σην επιβολή ποινήρ ςε 
έναν μαθησή, ςσην ςτζήσηςη 
ςτμμεσέφει με δικαίψμα λόγοτ σο 
σπιμελέρ πποεδπείο σοτ 15μελοτρ, ο 
ππόεδπορ σοτ σμήμασορ σοτ μαθησή και 
υτςικά ο μαθησήρ ποτ έφει δικαίψμα 
απολογίαρ. Οι μαθησέρ αποφψπούν σην 
ώπα σηρ ςτζήσηςηρ σψν καθηγησών 
για σην σελική σοτρ απόυαςη. 



 Τόςο σο 15μελέρ όςο και σα 5μελή 
έφοτν δικαίψμα να έφοτν δικό σοτρ 
πίνακα μαθησικών ανακοινώςεψν ποτ 
σοποθεσείσαι ςε κενσπικό φώπο σοτ 
ςφολείοτ. Ο Διετθτνσήρ ουείλει να 
παπαφψπήςει σον φώπο ατσό ςσοτρ 
μαθησέρ. 



πολιτισμός 
αθλητισμός bullying 

αμυίεση 

καθαριότητα 

Βιβλιοθήκες, γνώση κσλικείο 


