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Α. Εκλογές ΕΣΕΜ
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.
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.
Κάθε Ε.Σ.Ε.Μ. εκλέγει στην πρώτη της συνεδρία, μεταξύ όλων των μελών της:
(i)

πρόεδρο,

(ii)

αντιπρόεδρο,

(iii)

γραμματέα,

(iv)

ταμία και

(v)

τρία (3) μέλη

που αποτελούν τη γραμματεία της Ε.Σ.Ε.Μ.
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.
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.
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.
Η Ε.Σ.Ε.Μ. μπορεί να ορίζει υποεπιτροπές για τον προγραμματισμό ή για τη διεκπεραίωση
οποιασδήποτε απόφασης εμπίπτει στους σκοπούς των μαθητικών συμβουλίων.
Οι πόροι των Ε.Σ.Ε.Μ. προέρχονται από συνδρομές των Κ.Μ.Σ.
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.
Εκλογική διαδικασία

Η εκλογή της γραμματείας της ΕΣΕΜ γίνεται κάθε χρόνο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του
παρόντος Κανονισμού, με μυστική ψηφοφορία, και σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται πιο
κάτω.
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. 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.

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 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.

θ.

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. και ένας Ε.Τ.Ε.
(i) Το σχολείο διεξαγωγής εκλογών ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
(ii) Οι υπεύθυνοι εκλογής ασκούν εποπτικό και καθοδηγητικό ρόλο.
(iii) Αν παρατηρήσουν κάποια παρατυπία, ενημερώνουν μετά το πέρας της διαδικασίας τον
Επαρχιακό Π.Λ.Ε., ο οποίος αποφασίζει τελεσίδικα.
(iv) Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται από τους υποψηφίους σε όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας προς την εφορευτική επιτροπή.
(v) 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.

Β. Εκλογές ΠΣΕΜ
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.
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.
Η Π.Σ.Ε.Μ., αμέσως μετά τη σύστασή της, καταρτίζεται σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος,
αντιπρόεδρος, γραμματέας, ταμίας και μέλη.
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.
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.
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.
Οι πόροι της Π.Σ.Ε.Μ. προέρχονται από συνδρομές των Ε.Σ.Ε.Μ.
Η Π.Σ.Ε.Μ. μπορεί να είναι μέλος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.
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.
Εκλογική διαδικασία
α.

Όπως και στην ΕΣΕΜ με την μόνη διαφορά ότι η εφορευτική επιτροπή απαρτίζεται από (5)
πέντε μέλη, ένα (1) εκπρόσωπο 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.
Παράρτημα

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.

γ.

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.
ΟΙ ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕΡΟΣ V παρ. 20

Από τη Διεύθυνση

