
5921

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΟΕΡΝΗΣΕΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑθΙIΝΑ

26 ΣεΠΤΕΜΒρlον 1988
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡlθΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

619

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΥΠΟΥΡΓιΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & EΓKP!~ε'Σ

Σύσταση Τεχν:Υ.ου Συμβουλίου στο Υπουργείο Υγείας, Πρό

νOΙiΧς κ'Χ~ Κοιν. Ασφαλίσεων.

.ExoνίC.-ις υπίψη :

1. Τις &~ατάξεις ης παρ. 4 του άρΘρου 9 τουΠ 641fi~77

απε;;'ί ~ερυσεως και oργα\'ώσε~ς Iα..ρ~κών Σχολών και Πα\ε

Π~CΤlJμΙQ.κών IO'.τρ~κών ΚΙντρων στα l1ανεπ~στήμ~α Πατρών

Ιωαννίνων ΚΟ'.Ι ΘράΚΊJς, εκτελέσεως έργων στα ανώτατα εκ

παι&ευτικά Ιδρύματα και άλλων τινών 3~ατάξεων».

2. T~ς οιατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1076/1980 «περί

ενοποιησεω«; των Θέσεων κλά.3ων τινών προσωπυωύ Νοσηλευ

τικών Ιδρυματων του Ν.Δ. 2592/53 και ρυθμίσεως ιiλλων

θεματων αρμ'.3ιότ/τας του Τπουργείου Κοινωνικών YΠΊJρε.
σιών», .

3. Τις 3ιατά.ξεις τ/ς παρ. 2 του ά.ρθρου 45 του Ν. 1:197/83
«περί Εθνυωύ Συστηματοτ; Υγείας)). .

4. Τις 3ια,τάξε~ς της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1232/82.
«Επα.ναq;ορά σε ισχύ τροποποίηση κα~ συμπλήρωση .των
3ιατά.ξεω'ι του Ν.Δ. 4352/64 κα,ι άλλες 3~α.τάξεις». .

5. Τις 3ιατάξε~ς TIJ; παρ. 5 του ά.ρθρου 76 τουΝ, lv66/H;8;:'
«Δομή και λειτουργία ΤΊJς πρωτοβάθμια; και δευττροβαθ

μιας εκπαίδευση; κα~ άλ/ες 3ιατάξεις».

6. T~ς 3ιατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1599/1986 ιιΣχέ-.

σε«; Κράτους - Πολίτη, καθ~έρωση νέου τύπου δελτίου ταυ-

τότητατ; ΚΟ'.Ι άλλες 3ια,τάξεις)). .
7. Τις δια,τάξε~ς του άρθρου '108 του Π.Δ. 544/25.6.77

(ΦΕΚ 178/25.6.7'7, τεύχο ; Α') «περί Οργανισμού τουΥπουρ

γείου Κοινωνικών TΠ7Jρεσιών».

8. Την απόφαση του Τφυπουργοό Προε3ρ(ας τ/ς Kύβ~ρ"
νΊJσΊjς, αρ, ΔΙΟ Φ/Φ.7/184/11992/4.10.85 ιιΠαράτασΊj προ

Οεσμίας για τ-η σύσταση, σύνθεση και ανασύνθεση συλλογικών

οργάνων του Δημόσιου τομέα (Φ~K 613/9.10.85, τεύχω; Β').

9. T-η,ι~αΠόφαση του Πρωθυπουργού και του Τπουργοό
Πρoε€Jρίας τ/ς KυβέρνΊJσlJς, ΙΧΡ: 8257/1985 «AνάθεσΊj αρμο

διοτήτω» ('ον Υφυπουργό Προεδρίατ της Kυβέρ'ιησΊjς M~λτ.

Παπαϊωάννου», απαφασίζυυμε:, .

'ΑρΟρο 1.

Ορίζουμε όπως, σε θέματα μελετών έργων NOσΊjλευτικών

Ιδρυματων του Ν.Δ. 2592/53 που ΊJ αρμοδιότητα έγκρισής

τους ανήκε~στoν γπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων, γνωμοδοτεί σύμφωνα με τις κείμενες 3ια.τάξε~ς

συλλογικό όργανο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας κα,ι

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επιφυλασσομένων των διατάξεων

περί .αποκεντρώσεωξ.

'Αρθρο 2.

1. Συστήνουμε Τεχνικό Συμβούλιο στο Τπουργείο Υγείας,

Πρόνοιας και Ko~νωνικών Ασφαλίσεων που α,ποτελείται από:

1.1 Δυο Τεχνικους υπα,λλ/ιλοuς ΤΟι) Υπ. Υ.Π.και ΚΑ.,

a~πλωμα,ουχους Ανωτάτων Σχcλών που oρίζoντα~ μαζί

με τους αναπλ~ρωτές τους με -ΤΊ)'~ απόφασΊ) σuγχρόΤΊ)σΊjς του

Συμβοuλίου.

1.2 'Εναν -rEXvcxq υπάλλ-ηλο ΤΊ)ς Γεν~X'ής Γραμμα:τείαζ

ΔΊjμOσίων Έργων -rou Τ. ΙΤΚΧΩ.Δ.Ε. που ορίζετGCΙ με τον

αναπληρωτή του από τον Τπουργό Π ΚΧΩ.Δ.Κ

1.3 Ένα,ν εκπρόσωπο του ΤεχνιχοΙΙ ΕπιμΞλητΊJτρίuu .ίiJλ

λάδος (Τ.ΚΕ.) που ορίζεται με -τον αναπληρωτ.ή του α.πό Τ'l]

Διοικcυσα Επιτροπή ΤΟι) Τ.Ε.Κ

(1ί. Αρ:·9: Δ.Τ.Τ./αΙΟ:Υ.. 3196

Oi γηο1"1>[01
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΗΣ, .ΤΓΕΙΑΣ, προ

ΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΛΛΛΟΝΤΟΣ - ΧΩΡΟΤΛΞΙΑl: ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓlκεΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡIΣεlΣ

.ΣυσΤΙ~:M) Tεχ'lιY.Oi~ Συμ.βιο.υλ(οΙ) στσ ΤΠ(j~ΡΎεΙο. Τγε/a;,

π Ρ'b'/οι~; Χiαι Κοιν. Aσ~αλίιπων. •. .• •• •• •• •• 1
Μετεγγραφές ·;ρι.τoM·,9.μ.~ας εκπαί8ευσ't);. ... '" •.. ., 2
Αρι~μbς εl;αΜέω'ί ακα8'11μαίκοίι έ-,ους 1986-87 στα τμή-

{J.IΧt~ μεταπτυχιακών' σπου8ών τ'/)ς ΑΣΟΕΕ. .,. 3
Κανονισμός λε!τουργίαςτω'/ μα~'/)τικών κoινo:τ~των , 4-

XlηTJγTp,,: <xc.ecIΧ; ίΘ,ρυ~ης χ,α·c '),ειτ<οοιργίας MooO'ιrι.~; Σχο

λ~; στη'! A:YoatEpiv't) Κ:χtτσα-Γεωργακοπούλοu. .. ., 5

'ΓΡΟ,ΠΟ7.0iηC1J τ'ιις 5376/22/10.2.86 απόψασης ΤΠCoΙJργΟ:J

Οικ.ο·/ομ,ικ.ώ'! «Συγκρότφ'lJ του Tπηp,εσι~κoιί Συμ60υλί:nι

ΤΟι) TctjJ.eiou Παpακατα~ηκών και Δανείων. .• • •. , G
Ο ' , Ε<> ' Λ ., 7. ρισμος τιμης 'Ιο"ν:κο·υαχεcου.... .•• .•• ••• • .•
'ΓροΤ.οποίηση αποψάσεως σuγκροτ~σεως και 8:ορισ;;.οιί με-

λών Τπηρεσιακών Συμ60υλίων rΠ(lUΡγε(οu Γεωργίας. 8
Σuμπλ+,ρωσr, a:ατάξεων t't); Ι8200/23.5.1979 ~l'IΧa'l');

του }"ΠΟ1Jργού ΣυγκΟ"νων:ών «περ] κ:%·~\ορ!σ:J.Ο:.ι προυπο

~έσεω'l Υ.αι a,~αασίας ΧΟFr,.γΤ.σeω; σττχείων Ν!) Υ.λ0
~<o.ΡΙ:7.ς 8:·~ Cο,κιμ'~σ'τ(li'.r.,,! Y,:>Y.λoιp'op.'iΧ'\I α;uwl'ι.ι'l"ήτωll ΟΧ'/)-

" λ' 9:μ.ατων Ί] μ.oΤιϊσυ~ ετΤων. .•. '" ••• '" '" •• •• •

Αύξφ't) απoζrιμ.ίωσTις κΑΦ Ξηράς Χίου. '" ... . •.. 10
'Γρο'Π'οποίησΤι της παρ~γp. l' ~o~ &ρ~poυ 7 του καν~νισμoίι

λε:τουργίας λo.γ~ρια.σμoίι IΧaeiIΧ; κα! επιΜματος IΧcei,z;

τω» ιΡορτ/τών του ΚΑΦ Ξηράς Xiou. . .......• 11
'Iapua't) τμ't)μάτων μετεκπαί8εuσ't)ς. ... ..• .•. '" •• 12

User
Επισήμανση





5923ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

------------------
β) Μεταπτυχιακό Tμ~μoc O't"l) oιoίΚΊJσ1J των επιχειρήσεων,

οεκαπέντε (15).
Η απόφαση αuτή να δημοσιευθεί στ"ΙjV Eιp"l)flEpLoa. τ/ς

ΚuβεΡν~σεως.

Aθ~να, 22 Σεπτεμβρίου 1986

'Αρθρο 2.
Έννοιιχ, σκοπός κοιι ΧΙΧΡιΧκτ/ριχς

των μΙΧθ"/)'ηκών κοινότ/των.

1. Οι μιΧθψικές κοινότητες, κΙΧθιΧΡιΧ παΙΟιΧγωγικός θε
σμός, ποΙ) συνοέετιΧΙ ιXΡPΊjΚΤα. με Τ1)ν εκπoιιoευτικ~ oLocoL
κοισία, οιποτελουν το χώρο για τ/ν ιχνιΧπτυξ1) Τ1)ς μα.θ1)ΤΙ

κής πρωτοβοuλίας μέσοι στο σχολείο, ιχποτελοόν κόττιχρο (1)
μΟΚΡιΧτιΧής ζω'ής, όπου, με το οιιΧλογο κιχι Τ"/) συμμετoχ~ οι

μοιθ1)τές με πνευμοι συνεργα.σία.ς, ιχσκοόντα.ι στ/ (1)μοκρα.

τLκ~ ΟιαΟικιχσία. και σΤ1) συμμετoχ~ τοuς στα ΚΟΙ'lOC, μελε

τώντα.ς κα.ι ΠΡΟΤ:Ζίνοντα.ς λUσεις γιιχ τα πpoβλ~μιxτιx ποΙ) 'touc;
ιχφοροόν.

2. Οι μΙΧθητικές κοινότητες ιχποτελοόν τ/ μιxθ1)ΤΙΚ~ έκ

φριχση στιχ σχολικά θέμα.τιχ και πρωτοστατοόν σΤ'ην κocτο·

χόρωσ'l) της cruvepyιxσlocc; κιχθ1)Ύ"Ι)τών - γονέων - μα.θητών,

για. την ocνάΠ1υξ1) του οιΙΧλ6γοΙ) .στη σχoλικ~ ζω'~ κιχι την

ιχπό ΚΟΙ'lού ιχντιμετώπισ"fj των θεμάτων πόυ την ιχφοροόν.

3. Στ/ λειτουργία. των μα.θψικών ΚΟΙ'lοτ/ιτων οεν είνιχι·

Κανονισμός λειτουργία; των μαθ"l)τικών κoινoτ~των.

Ο ΥπογΡΓΟΣ ΕθΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & θΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψ'l) τις aιατ&ζεις του άρθρου 45 πα.ρ. 3 του
Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167), αποφασίζουμε :

Καθορίζουμε ως εζ~ς τα. θέματα. που αναφέρονται στη συ

γκpότ/σ1J των μαθητικών κoινoτ~των των σχολείων Τ1)ς
οευτεροβ&θμιας εκπαίδευσητ, στα όργα.να. και στη aια.aικoc

σία. εκλo~ς τους, καθώς και στον τρόπο συμμετoχ~ς τους
σΤΊJν οργανωση τ/ς μαθΊJτtΚ"~ς ζω~ς.

'Αρθρο 1.
Συμμετoχ~ των μαθητών στ/ σχoλικ~ ζω~.

1. Το σχολείο, ως ζωντocνός οργανισμότ, αποτελεί θεσμό

που προετοιμάζει τα. ποιιaιά, με 't"l) μάθΊjσ1J κα.ι τ/ν α.γω~,

για μια. σωστή και ιxπoaoτικ~ ζω~, τα προετοιμάζει κιχι τα.

διαπαιδαγωγεί γιοι ""ιν απρόσκοπτη ένταζ~ τους σε μια ε

λεόθεΡ1) και o"/)μoκpoιτικ~ κοινωνία μετά τ/ν α.πoφoΙτ/σ~

τους από το σχολείο. Για το σκοπό αυτό καθιερώνει το οιά

λογο κocι Τ"/) συνεργασία ανάμεσιχ στο Οάσκαλο και το μα

θΊJΤ~ aTYJ'! ocνιxζ~ΤΊ]OΎJ κιχι σΤ1) μετάooσ1J τ/ς oυσιιxστικ~ς
γνώσ1)ς, λευ7εpιi:νει κιχι ενισχόει 't"l)'I πρωτοβουλίιχ των πιχι

οιών χιχι τιχυτόχρονα φροντίζει νιχ τιχ εφοοιάζει με ότι είνιχι

ιχνιχγκα.ίο γιιχ να γίνουν ικανά να αντιχποκριθοόν στις απιχι

τ~σ:zις και στις ορασΤ1)ριόΤ1)τες, που συνεχώς αναπτόσσο

ντιχι, ΤΎJς κοινωνίας μέσα σΤ1)ν οποία θα ζ~σoυν.

2. Η σχoλικ~ ζω~ είναι το πλιΧίσιο που κiΧθ1)μεpινά 00
κψάζοντιχι οι κοινωνικές σχέσεις και 1) αντίλ1)ψη ζω~ς που

το ίοιο το σχολείο παρέχει. Η ooμ~ και ο τρόπος λειτουρ

γίας του αντα.νιχκλ& Τ1)ν κoινωνικ~ συνεί(1)σΊ], ΙΧλλά κιχι κιχ

θορίζει ΤΊJν ιχντίλ1)ψ1) που πιχρέχετιχι στα πιχιοιά γιιχ τ/ ζω~
κιχι 'tΊJ'Ii κοινωνίιχ.

3. Για νιχ εκπλ1)ρώσει το σχολεΙο τον προορίσμό του πρέ

πει, πρώτα. απ' όλΙΧ , να είνιχι χώρος ιχποaοτικός κιχι ιχποοε

κτός ιχπό τους κιxθrιγΎιτές κιχι τους μαΘψές. ΠpoϋπόθεσΊJ

γι' αυτό ιχποτολεί ΎJ όπιχρζ"/) σχολείοΙ) με κιχινοόριιχ ooμ~,

με σόγχρονη κιχι επιστημoνικ~ γνώσ1J, με oημόΚριxτικ~ σχο·

λικ~ ζω~. Π ρος την χιχτεόθυ\(1) ιxuT~ "/) ΠολιτεΙιχ ποφέΧ:ΖΙ το

πλ~ίσιo κιχι τ/ συμπιχρ&σΤΙΧσΊ] ποι) πρέπει νιχ ΙΧζιοποι"/)θεί

με τ/ν κoιν~ προσπάθειιχ κιxθ"/)γΊjτών κιχι μΙΧθ"/)τών καθώς

κιχι όλων των φορέων που txou'! σχέσ1J μ~ το σχολείο.

Ο νΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΠΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Αρι-ο.. 23.613/61Γ2 4094 (4)

ουνατό να υποβαθμίζεται ο ρόλος τουτ; από αυταρχικέτ; με

Οόοους λειτουργίιχς κιχι αντιδημωφατυωύτ; περιορισμούξ ,
που θα περιθωριοποιούσαν το μΙXθΊjΤ~ ση) σχoλικ~ ζω~.

Λντίθετιχ πρέπει να εξιχσφΙΧλΙζοντιΧΙ εκείνες οι λειτουργίεξ ,
που συμβάλλουν στην ανιΧπτυξ1) του δημοκρατικοό Οιιχλό·

γου κιχι Τ1)ς συνεργασία; στ/ ζωή του σχολείου.

4. Πα.ρOCλλ"/)λΙΧ κιχι ταυτόχρονα θα πρέπει η λειτουργία του;

να συμβάλλει στη δΙOΙφόλOΙζΊj και βελτίωση Τ1)ζ εκπαιδευ

ηκής διαοικασίιχς, στη συστηματική μετάooσ1J τηι: ουσια

στικής γνώσ1)ς.

5. Στόχος του κα.νονισμοό για ης μοιθηηκές κοινότητες

εΙνα.ι να αποκαταστήσει το πραγματυω νb"fjμoΙX κιχι 70'1 αλη

θινό τους χαρακτήρα. Να, ης οινοιοεΙξει σε Ο"fjμοκρα,ηκούς

θεσμοός, όπου με τη συμμετοχή όλων των μα,θψών στ«; δια

οικασίες τους, θα απελευθερώνονται οι δ"fjμιοuργικές ικανό

τ"/)τες όλων των παιδιών, θε εθίζονται οι μα,θψές crT"l) συλ

λογική ζωή, θα, αναπτύσσεται "fj υπευθυνότητα θα κατο

χυρώνονται τα οικαιώματα αλλ&. και θα συνειδητοποιούνται

τα, κα;θ~κoντιx ΚιΧΙ οι υποχρεώσειτ των μocθητώ'l.

6. Με τον κανονισμό αυτό κατοχυρώνεται ο ρόλος των

μΙΧθητικών κοινοτήτων XOCL αναπτύσσεται το πλαίσιο 't"fjC; O"fj
μοκρα,τικής ζωής στο σχολείο. Στοuς μα,θητές απομένει να,

α,ξιoπoι~σOυ'l αυτέτ; τιτ δυνατότητετ, αναπτύσσοντατ τις λει

τουργίεσ των μα,θ"fjτικών κοινοτήτων με 't"l) σuμμετοχή ό

λων των παιδιών στιτ; οια,οικασΙες ytrr.. λήψ"fj των αποφα

σεων, με επεξεργασία απόψεων, ώστε οι μα,θ"fjτές να, έχουν

γνώμη για τα, otμorr..TOΙ: που τους αφορούν, Με την υλοποί-
, / θ ι β λ'''ισ1J αυτου του κα,νονισμου κα,ι Τ"/) μα, "fjΤΙΚ"l) πρωτο ου ια

οι μα,θητικές ΚΟLνότητες θα αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχό

μενο κα,ι θι>: συμμετέχουν ενεργά στ-η ζω~ καL στη λειτουρ

γία, του σχολείου.

7. Οι μαθ"/)τικές ΚΟινόΤ"fjτες είναι κόττα,ρoc O"l)flOXPOCTLX~C;

ζω~ι: στο σχολείο, Αποτελούν χώρο πρωτοβουλΙας, ανιxζ'~

Τ"fjσης κα,ι ~"fjμιουργΙα,ς. Συνοέο'lτα,ι &ρρηκτα. με 't"l)'1 εκπαι

oευτικ~ οιαοικocσία, κα,ι δια,πνέοντα,ι, όπως "fj εκπα,ίOευσ1J,

α:πό τoc ιοιχνικιΧ 't"fjC; εθ'lικ~ς α,νεζocρτησίιΧς, 't"fjC; δ"fjμοκρα,τία,ς

κα,ι της κoινωνικ~ς κα,ι πνευμα,τικ~ς ;:ροόοου του λrr..οό μα,ς.

Κα,λλιεργοόν α,κόμιχ Τ1)'1 πίστ"/) στις α,νθρώπινες α,ξίες, στον

ίδιο τον ά.'1θρωπο, το ξεπέρα.σμα, τω'J οιocκρίσεων, τψ ισό

τ/τoc των Μο φύλων καθώς κα,ι τ"/)ν πίστη στψ ειρή'l"fj κα:ι

T"l) φιλία: ανιΧμεσα, στους λα.οός.

8. Με ""fj λειτουργία, των μocθψικών κoινoτ~των κιχτο

χuρώνετα,ι "Ι) ελεόθερ"l) ΟΙιΧκΙν"/)σ"fj των ιοεών, χωρΙς κocμιά.

ανΙXγόPΕUσ1J xuplOCPX"fjC; ιοεολογΙocς, "fj ελευθερία 't"l)c; έκφpα,σ1Jς

κα,L "fj OCβΙα,σΤΊj ocνάπτυζ"l) 't"l)C; πρoσωπικόΤΊjτα,ς κά.θε μocθ'Y)Τ~

με την ιXσx"fjcrYJ σΤ1) Ο"l)μοκρα,τική οιιχοικα,σία, κocι 't"l) δυνα,

~ό'rη'r:% σχφ':Ι'ΤΙΟ'Ρ;οό α:rπΌψ~ων jl'l% δλl% "'1% 'ΠΙρl~λψaτl% 'Π'ΟΙ>
,~φχ()λt(;:~ν το,υς μ.α-.9-Ι'tl!τές. FJΠί~ηι;' U'Π'Oβ~e('t'l%t 't'O e,p"(Q 't'ης

μ~φ'ljς 'Υ.;I%Ι 'ti'lj; α1ωΎ~ς, 't] aΙ1Cλτ;1 ~ylτ~ lZ'~ιJoσ\τoλ'l) 'ro1J σχl~

λos'i~'J της 1~~':JΤSJΡ,(f~2!-,9,:J.ι,ας εit1CΧ ·δ~()ι:rης.

9. Οι μα,θψές σuμμετέχοντες crT"l) ζωή των μαθ"fjτικών

κoινOΤ'~των, μέσα, σε π'lεόμoc ο"l)μοκροιτικοό otIΧMyou, συνερ

γocσΙα,ς κα,ι συλλoγικ6ΤΊjτας, θoc ανα,οεικνόοντοιι σε υπεόθυνα

άτομα" με αναπτυγμέ'I"fj δυνα.τόΤ"fjτα να, κpΙνo~ν κocι να, ε

κτιμοό'l Τ'Υ) σ'Υ)μocσΙα κα,ι το νό"/)μα κOCθε Oρα.σΤΊjριότ"/)τας στot

πλαΙσια, του σχολείου.

10. Οι μαθ"/)τικές κοινότψες εκφρOCζουν 't"fJ θέλ"fjσ1J των

μα,θ"fjτών ytoc Τ"/) ζωή και 't"fj λειτουργΙα, του σχολείου. OL
[locB"fjTtc; aια,μορφώνουν μέσrr.. α.πό τις λειτουργίες των μα.θ"fj-

, ι 'ψ ι λ'τικων κοινΟΤ1)τω'l τις α.πο εις του, κocι προτεινου'l υσεις

στο σόλλογο των κα,θ1)Ύ"Ι)τών κα,ι ""fj Oιεόθυ'lσ1J για, τα, προ

βλ~μα,τιΧ του σχολείου.

11. Οι μα,θ''ιτικές κοινότψες σuμβάλλουν, μα,ζΙ με "ouc;
άλλους φορείς τοι) σχολείου, στ/ν ά.νοΟο του επιπέοοΙ) των

σπουοώ'l, crT"fj'l κα,λλιέργεια, των Ο"fjμιοuργικών κλίσεων, 't"fjC;
πρωτοβουλΙα,ς κι>:ι 't"fjC; υπεuθυνότ/τι>:ς των μΙΧθ"fjτών, crT"fj
δ1)μιουργΙα yeνLXOC ενός σχολείου που θoc α,,1τα,ποκρίνετιχι στις

ocνάγκες ""l)c; νεολα.Ια,c;, του λocού κα,ι του τόπο\;. Από κοινού

με τ-η διεόθυνσ1J κα.ι το σύλλογο των κα,θ"fjγητών, ocντιμετω

πίζουν κα,ι λόνου'l τα, προβλήμιχτιΧ του σχολεΙου, τα, πρoβλ~

μα:τIΧ των μα,θ"l)τών.

User
Επισήμανση

User
Επισήμανση

User
Επισήμανση

User
Επισήμανση



5924 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

,Αρθρο 3.

Όργανα, σύνθεση και λειτουργία

των μαθ1j";"ικών κοινΟ'i~των.

1. Mαθ1Jτικ~ xoLνbΤ1jΤtt. αποτελεί το σύνολο των μαθητών

κcΧθε τcΧξΎ)ς ~, όπου οι τcΧξεις aLσoιpouνΤOO,L σε τμ~μσ.τα, το σύ

νολο των μαθητών κάθε τμ~ματoς.

2. Ισότιμα μέλ'Υ] κcΧθε μαθψικ~ς ΚΟLνόΤ'Υ]τας είναι υπο

χρεωτικα όλοι οι μα-θψέ, κcΧθε τcΧξΎ)ς ~ τμ~μα-τoς. Τα μέλΎ)

κOCθε μαθΎ)τικ~ς κοινότψας έχουν το aικαΙωμα να συμμετέ
χουν στιτ ταχτικές .~ έχτακτες γενικές συνελεύσειτ; με ~ι

καίωμα λόγου, ελέγχου και Ψ~φoυ, να συμβάλλουν στΎ') δια

μόρφωOΎj ης Ύ)μερ~σιας aιocτlχξΎ)ς των γενιΧών συνελεύσεων

με γραπτ~ πρότασ~ τους προς το συμβούλιο κάθε μαθψικ~ς

κοινόΤΎ)ται;;, να cφθρογρσ,φούν στ«; εφ1jμεριaει;; των μαθητι

κών κoινoτ~των.

3. Τα μέλ'Υ] οφείλουν να συμρ ορφώνονται με τις aLIΧΤoc
ξεις του κανονισμού λειτουργίατ και τις αποφασε«; των συ-
λ ' c;" 'ζνε ευσεων των μαVYjτικων κοινοττ-ιων, να εναρμονι ουν ΤΎ)

SράσΎ) τους σύμφωνα με τα γενικότερα συμφέροντα και τις

επιaιώξεις των μocθΥιτικών κοινοτf,των, να καταβαλλου» κά

θε auνocT~ προσπάθεια για ΤΎ)ν πραγματοποίηση των απο-
, / ' , '1>'φασεων των συνε .ευσεων, να πληρώνουν τη συνορομη τους

στ«; μαθ'ητικές κοινόΤ'ητες, εφ' όσον προβλέπεται συνaρομ~

με απόφαση ΤΎ')ς γενιχ+ις συνέλευση.; κάθε μαθ'ητικ~ς κοι-
, ('~" )νστητατ; ταc;r;ς Ύ) τμr;(lατος .

4. Όργα\α κάθε μαθΎ)τιχ~ς κοινότ/τας είναι

α) Η Γενικ~ ΣυνέλευΟΎ)

β) Το 5μελές Συμβούλιο. .
5, Η γενικ~ συ\έλευσΥ), (που μετέχουν 6λα τα μέλ1j κάθε

μα€'Yj'Ηκ+,ς χοι\Ιn;τας, ΙTΙ.ιxδ~ cAoL οι μα,θψές κάθε .τάξΎ)ς
" Ι '1 'θ θ '1j, τμγ;(lατος, ε \cr.L 'το· α\<Lτερο <.:ργανο ..χα ε (lIΧ 'ηΤΙΚΎ)ς κοι-

νGΤ1jτας. ΣΊ1j γε\ικ1,. CtJ\έ.I,EUO'Yj οι μαθΥ)τές συζΎιτούν και

ιχ7tι.q:ασίζCl ν για -:oc πρι ~Ι.+,(lα1α που τcυς απασχολούν.

6. Η γενικ+, ουνέλευΟΥ) συγκocλεΙται τακτικά κάθε μ~να
με ΤΥιν euetJ\1j του Gυ(l~ουλΙGυ ~ έχτακτα με πρωτοβουλΙα

του 7ψβ~υλΙιυ +ι με αί'Υ,ΟΎ) προς το συμβούλιο του 1/2 των
μει,ων καθε (lαCΎjτικ+,ς κοιν6'Ύ)τας. Οι τακτικές γενικές

συ\Έλεύσειςδιεξάγον.αι σε κά.θε τάξΎ) ~ ψ+,μα σε μΙoc απ6 τις

3 πρώτες aιcακτικές GJΡες. Οι ταχτικές γενικές συνελεύσεις,
ορΙζοντc:ι σε ιΙlΧζf ομ'! ικ+, μέρα κάθε μf,να σε συνεργocσΙα των
συμβουλΙων (lE τους συλλόγους των καΘ1jΎΎJτών και ΤΎ) aLEtJ
θυ\σΥ).

7. ΟΙ έκ-ιαΥ"!ξ'ζ γενικές συ\ελεύσεις συγκαλούνται εκτ6ς
ι Ι~I1.)· LJ 6:.\ Ο' rd v.

f },ι( ιι\ι}έ( Ι\Λειείιεις πρ(εcμόει το τριμελές προ
εCρεΙ(ο π(υ εχ/,έγε1αι α1'..6 Τ'η γενικ1ι συνέλευση. Ο πρώτος
σε ~ Ί.)' ους εκΗγε1 αι ΠFcεcρος, ο aEtJTEPoc; γραμματέας και
ο ,Ip(τc' Ο\ΤI7ψ:εΙρις. Π F(ECPEUEL ο πρCεδρΌςμε συλλο-

ι , c. , Ι
γΙΚΎj ιυμμετιχγ; και εΙ;\.1ΛΎ) Ίου προεορε ου.

9. ΣΊις )ε\ικές G1..\ελευc<ις T<L'! μα€Ύ)τικιJ)ν κοινοτήτων
τeι;ν ,Ύυμ\ασίu:ν, παFΟ'βΡίσκε-ται κσ.θΎjΎ1j,7ις ΠGυ ορΙζεται στ/ν

ΙΧΡΧΤι τγ;ς ΧΡGνιάς για κά€ε κοινcτ/τiX από το σύλλογο των

καΘΥ)γΎj'lών. Σκοπός 'Ιης παρουσΙας του εΙναι να συμβουλεύει
τους, μαΘψές αποκλειστικά σε διαοικαστικά θέματα. Η

παραγραq:ος αυτ~ οεν εq:αρμίζετlΧL στα λUκεια και στις τε

χνικές-::παΎγελματικές σχολές.

,10. ΣΤ'Υ)ν πρώ'tΥ) γε\'ικ~ συνέλευσΎ) κά-θε σχoλικ~ς χρο
νιας, πιυ c\J"lPXE'tocL. μέσο: στον πρώτο μ1ινα τeι;ν μαθ1jμάτων,

εκλέγ~ται 5μελές cυ\'tG\ισ'tικό όργα.νο, 'tc, συμβουλιο της μα
θΊJΤΙΚΎ)ς κοινΙ'τΥιτο:ς. Η πρώ1.1j συνέλευσ1j κάθε χρονισ.ς συ
γκ;χλεΙται με ευ€ύ\1j του μΟ'.θΎ)τικου συμβουλΙου του σχο
λ~ιoυ (τeι;ν μ.ελών ΠGυ έχcυν .παραμείνει, aev έχουν αποφοι
ΤΎjσει ).

11. Η Ίελευ-τrΔα γενικΥι GυνέλευσΎ) κάθε χρονιά.ς ο:ποψαΙ
\E;rJ.t για. τιν απιλc.γισμό των πράξεων του συμβουλΙου κα.

Ιως χαι. για. πν οικονομικό ocπολογισμό που τον εγκρΙνει -ή
'tto'I α.τ'('Ρρίπτει. Το συμ βούλιο παρocμένει σε λειτουργΙα μέ

χρι, και 'ίΎjν τελευταΙα ώρα λειτουργίocς του σχολεΙου κάθε
ΧΡΟ\'Ο.

12. Δικαίωμα για υποβολ+ι +ι πρόταση υποψηφιότητατ; έ
χουν όλοι (οι μσ.θητές, όλα τα μέλη της μαθΎ)ΤΙΚ'~ς )(.οιν6

ΤΊjΤα.ς;

13. ΟΙ εκλογές για. τ/ν ανσ.Οειξ·η των συμβουλίων πρέπει

να ακολουθούν, ύστερα από πλατύ aLocXoyo πανω στα προ

βλ1ιμο:τα των μαθητών ,και του σχολείου.

14. Η διαδικασία τ/ς εκλογής είναι "f) ακόλουθΎ) :

11.) Από ΤΥ) γεηκ-ή συνέλευση εκλέγεται 3μελής εφορευτι

κ-ή επιτροπή που έχει την ευθύνη. για τ/ oιεξαγωγ~ των ε

κλογών. Τα μέλη της eq:opeUTLX~C; επιτροπήι; οεν μπορούν

να είναι υπoΨ~φιoι για το ουμβούλιο.

β) Στο γυμνάσιο ο καθηγητής - σύμβουλος συμμετέχει, , , Ψ' ,
στην εφορευτικ'η επιτροπή, χωρις Ύ)φο με σκοπο να συμ-

βουλεύει τους μα.θη'lές για oιocoικαστικcΧ θέματα.

γ) Η εφορευτικη επιτροπή γράφει με αλφαβητική σειρα

τα: ονόματα των υπσψηφίων σε φύλλα χαρτιού (ψ1jφοΜλτια),

τόσα bCG~ είναι κο:ι οι μιΧθΤιτές.

δ) Η Ψ1jφοφορΙoc είναι μυστική, ΚάΘε μαθητ~ς σ'ημειώνει,
Ί - , ι δΙ Ι ι Ψ ,

με μπl\ε μεΛσ.νι, c'tocupo ιπ .α στα ονόματα των υπο 1jφιων

της πρcτίμ·φf.ς του. Κάθε μαθητ'ής έχει SικαΙωμα να σημει

ώνει από ένα μέχρι πέντε σταυρούτ. ΨΎ)φοδέλτια που έχουν

~ιαΚΡΙΤLΚά- γνωρίσματα 1ι σταυρούτ; περισσότερουτ από πέντε

θεωρούνται από την εφορευτικη επιτροπή άκυρα. Οποιοδή

ποτε μέλος τ/ς μαθ'ητικ~ς ΚΟΙJό'lΎ)τας έχει ΊΟ δικαίωμα να

υποβάλλει στ-φ εφορευτική επιτροπή ένσταση, αν θεωρεί ότι

παραβιάστηκε .,1 μυστυωτητα της ΨΎ)φGφGρίocς ~ (;εν τηρεί

ται ο πανονισμότ; των μαθητικών κοινοτ/των. Η εφopευτικ~

επιτροπή είναι Ύ) μόνΎ) αρμόδια για; νoc κρίνει τ/ν oπoιαδ~

ποτε ένστασΥ).

) Ο " Ι Ψ' . λ ιε ι πενη: πρωτοι σε σταυρους υπο 1jepΙOL αποτε ουν τα

τακτικά μέλΎ) του συμβουλΙου και οι τρεις επόμενοι τα; α.να-

Ί 'Σ' Ψ' λ'Τ.Ληρωματικα. ε περιπτωOΎj ισο 1jφιας, οι εκ ογες επανα-

λαμβάνονται μεταξύ αυτών που ισοψ-ήφισαν. Λν μετά από

Μο επανα-λΎ')πτικές ψ1jφοφορΙες παραμένει Ύ) ισΟψΎ)φία τότε

γΙνεται κλ'~pωOΎj.

στ) Μετ", τψ εκλογ+Ι συντάσσεται και υπογράφε'l'αι πρα

κτικό απ6 τ/ν εφopευτικ~ επιτροπ+, που κοινοποιεΙται με ευ

θύν'η της στ/ οιεύθυνσΎ) του σχολεΙου.

15. Το συμβούλιο συγκροτεΙτα-ι σε σώμoc σΤΎ)ν πρώτ/ του

συνεoρίαOΎj με φανερ~ ψ1jφοφορίoc μεταξύ των μελών του.

ΑποτελεΙται από τον πρόεορο, το γρα;μματέα, τον ταμΙα κocι

2 μέλΎ). Το 5μελές ΠΡοεaρεΙο συντονΙζει ΤΎ) λειτουργΙα τ/ς

μαθΎ)τικ~ς κοινότητocς, και τ/ν εκπροσωπεΙ μεταφέροντocς τις

αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων στις συνocντ~σεις - συ

νεργασΙες με τις άλλες μocθητικές κοινότψες, ΤΎ) οιεύθυνσΎ)

του σχολεΙου, το σύλλογο των καθΎ)ΎΎJτών.

16. Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου Sιεξάγονται εκτός

aι3ακτικών ωρών στο χώρο του σχολεΙου.

17. Ο πρόεSΡος του συμβουλΙου προεaΡεύει στις συνε

apLocae~c; του κα.ι συγκο:λεΙ με ευθύνΎ) του τις έκτocκτες συνε

δριάσεις του συμβουλίου. Υπογράφει τ/ν αλλΎ)λογραφΙακαι

μαζΙ με τον ταμΙιχ τις αποaεΙξεις εισπριiξεωνκαι πλΥ)ρωμών.

Υπογράφει επΙσης τ/ν ημερ-ήσια aιάτocξΎ) του συμβουλΙου

τ/ς μαθητικ-ής κοινότ/τας.

18. Ο γραμματέας αναπλΎ)ρώνει τον πρόε3ρο, ΤΎ)ρεΙ βL
βλΙο πρακτικών των σύνε3ριάσεων του συμβουλΙου, κocτα.ρ

τΙζει τ/ν "t)μερ-ήσιoc διάτocζΎ) για τις auveaPLιXaeLC; του σε συνερ

γασΙα. με τα άλλα μέλΎ) του ΠΡοεaΡεΙου. Τψ 1jμερ~σια aLιX

τocξΎ) υπογρά-φουν ο πρόεδρος και ο γραμματέας. Φροντίζει

εΠΙG'Yjς, για τ/ aιεξαγω~ τ/ς αλληλογραφΙας.

19. Ο ταμΙocς T"t)pel βιβλΙο ταμείου, έχει τ/ν ευΘόνΎ) ει

σπράξεων και πλΎ)ρωμών τ/ς μαθΎ)"tικ~ς κοινότ/ταζ.

20. Τα Μο ά.λλα μέλΎ) του συμβουλΙου εΙναι ισότιμα προς

τα υπόλοιπα μέλΎ) του συμβουλΙου.

21. Το 5μελές συμβούλιο έχει συλλoγικ'~ ευθύνΎ) για το

συντονισμό των λειτουργιών ΤΎ)ς μocθY)τικ~ς κοινόΤΎ)τocς.

22. Το συμβούλιο συνεΟριά.ζει τακτικά μΙα φορά την ε
βaομάSoc και έκτακτα μ::: πρωτοβουλΙα του προέaρου -ή

τριών μελιJ)ν του. Το συμβoυλιa βρΙσκεται σε απcφτΙα αν

πα,ρα,βρΙοκονται τουλά.χιστον 3 μέλΎ) του.
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'Αρθρο 4.
Πόροι των μαθΊjτικών κοινοτήτων.

1 Ο , 'θ θ ' , , ,. ι ποροι XOC'ε μα ητικης κoινOτΊjτας ειναι ΤιΧΚΤΙΚΟΙ

και έκτακτοι. Τακτικοί είναι οι εισφορές των μελών ΤΊ)ς κοι

νότψας, m'ιμφωνlΧ με όσα θα; καθορίσει "η πρώτYj γενική συνέ
λευσΊ) χOCθε μαθYjτικής χοινόΤYjτα;ς. Έκτocχτοι πόροι είνοι ό

σοι προέρχονται από προσφορές και εισπράξεις από δ~άφo

ρες εκδηλώσεις της μα;θΊ)1"ικής κοινότψας.

2. Ποσ& που προέρχοντιΧΙ ocπό εκδηλώσεις, στις οποΙες

παίρνουν μέρος μocθητές ocπό διάφορες μα;θΊ)1"ικές κοινό

Τ'Yjτες του σχολείου, χωρίζονται σε [σα μέρYj και μOLρocζoνται

στα τocμεία των μαθητικών κοινοτήτων α;π6 το μαθητικό G'Jil
βοΌλιο του σχολείου.

3. Τους πόρους τ'ης μαθΊ)τικής κοιν6-rψας διαχειρίζετα~

το συμβούλιό ης. Οι αποδείξεις είσπραξYjς κι;(ι πλ'ηρωμής

υπογράφονται από τον πρόεδρο ,~κiΧ~ τον ταμ[α.

23. Οι αποφασειτ; λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και όλα

τα μέλη δικαιοόνται από μία ψ-ήφο. Το συμβούλιο είναι κιΧθε

στιγμΥι ανακλ-ητό από τΊj γενικ-ή συνέλευση που το εξέλεξε.

Σε περίπτωση που ένα μέλος του συμβουλίου παραιτ-ηθεί Υι

αναχλ1jθεί τη θέσrι του παίρνει ο κατά σειρά πρώτος ανα

πληρωματυωτ. Αν παραιτηθεί Υι ιΧνιΧκλrιθεί ο πρόεδρος, το

συμβούλιο μετά τrι συμπλήρωσή του, επανασυγκροτείταισε

σώμα. Αν παραιτηθούντρίαή περισσότερα μέλrι του συμ

βουλίου (ή αναεληθού» από τη γενική συνέλευση}, επανα

λαμβάνονται οι εκλογές.

24. Όλες οι Ψrιφoφoρίες, εκτός από αυτ-ήν γιιΧ τΊjν ανά-
~ " β λ

Ι
' ,Ο:::ΙζΊ] του συμ ου ιου, ειναι φανερες.

25. Τα. συμβούλια των μαθrιτικών κοινοτήτων εκπροσω

πούν τους μαθrιτές στ/ συνεργασία τουτ με τουτ OCλλους φο

ρείς του σχολείου.

26. 'Οι μαθψέι:; είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των

μαθητίκών κοινοτ·ήτων. Το συμβούλιο κάθε μαθ"ητικΥις κοι

νότΊjτας έχει μέσα στΊ)'l αίθουσα διδασκαλίας τ"ης τά.ξης Υι του

τμ'ήματος δικό του ερμάριο, για να φυλάει εκεί τα βιβλία και
τα έγγραφα που χρησιμοποιεί, Η διεύθυνση του σχολείου

πρέπει να :::ξασφαλίσει τα σχετυτα ερμάρια.

27. Σε κάθε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θεσμο

θετείται rι συνέλευση όλων των μαθητών του σχολείου, που

συγκαλείται για να συζηΤ'ήσει και να αποφασίσει για κοινά

προβλ"ήματα των μαθητών. Η γενική συνέλευση του σχο

λείου συγκαλείται ταχτικά 3 φορές σε κάθε σχολική χρονιά

με τ/ν ευθύν-η του μαθητυωύ συμβουλίου του σχολείου Υι

έκτακτα. με πρωτοβουλία του μαθητικοό συμβουλίου Υι με αί

ΤΊjση προς το συμβούλιο των 2/3 των μαθητικών Υ-οινο

τΥιτων κάθε σχολείου. Οι τακτικές γενικές συνελεύσειτ; σχο

λείου συγκαλούνται στ«; τρεις πρώτες διδακτικές ώρες. Οι

εκτακτες εκτός ctCIΧxnxC:)') ωρών. Τόσο οι τακτικές όσο και
, 'λ ' β , ,

οι εκτα}~τες γενικες συνε ευσειτ; ρισκονται σε απαρτια αν

παραβρίσκονται τα. 2/3 των μαθητών κάθε σχολείου.

28. Στις γενικές συνελεύσε«; του σχολείου προεδρεύει το

μα.θητικό συμβούλιο του σχολείου. Στις γενικές συνελεύσειτ;

του γυμνασίου παραβρίσκονται και οι καθηΎΊ'Jτές - σύμβου

λοι των τάξεων με δικcΧίωμα λόγου. Ο σ'/..οπός ΤΊjς παρουσίας

τους είναι για να συμβουλεόουν σε διαδικαστικά θέματα.

29. Στην πρώΤΊj γενική συνέλευση κάθε σχολικΥις χρο

νιάς που συνέρχεται μέσα στις πρώτες 45 μέρες και μετά από

τΊjν εκλοΎΥι των συμβουλίων των μαθητικών κοινοτΥιτων, ε

κλέγεται 15μελές συντονιστικό όργανο για κάθε σχολείο: το

μαθητικό συμβούλιο του σχολείου. Η συνέλευσΊj cωτ+Ι συ

γκαλείται με ευθύνΊ) των μελών του μαθητικού συμβουλίου

του σχολείου τ/ς ΠΡΟΊ)γοόμενΊ)ς χρονιάς που δεν έχουν απο

φοιτ/σει.

30. Οι αρμoδιότΊjτες του μα.θψικού συμβουλίουκάθε σχο

λείου είνα.ι :

α.) Ο συντονισμός ΤΊjς λειτουργίας των μαθΊjτικών κοι

νοτΥιτων του σχολείου.

β) Η εΚΠΡOσώπισΊj των μαθrιτών του σχολείου στrι συ

νεργασία τους με τους OCλλους φορείς (τις μαθητικές κοινό

Τψες άλλων σχολείων, το σύλλογο των κα.θηΎΊ'Jτών κσ.ι ΤΊ)

διεύθυνση, τους συλλόγους γονέων και ΚΊ)δεμόνων του σχο

λείου τους, τΊjν τοπικΥι αυτοδιοίκηση).

γ) Η προώθηση των α.ποφάσεων των μαθητών στα, θέ

ματσ. που τους απασχολού'l.

31. Οι εκλογές για "Yj'! αν&δειζ-η του μαθrιτικoύ συμβου
λίου του σχολείου πρέπει να ακολουθούν μετά από διάλογο

πάνω στα προβλήματα των μαθYjτών κα.ι του σ'/.ολείου.

32. Διχαίωμα. υποβολής ή πρόταση υποψYjφιότ-ητας έχουν
CΤλoι οι μα.θητές κάθε σχολείου.,

33. Η διαδικα.σία. τΊjς εκλοΎΥις είναι Ί) ακόλουθΊ) :

j. α) Από κ&θε μαθrιτική κoινότΊjτα εχλέγεται ένας αντι

πρόσωπος για την εφορευτικ+Ι επιτροπ+Ι, που έχει ΤΊ)'l ευ

euνYj για "Yj διεξαγωΎΥι των εκλογών. Τα μέλrι ΤYjς εφορευ-
, , ~ } , f'

τιΚ"ης ,επιτρo~ς οεν μπορουν να ειναι υποψψριοι για το μα-

θΊ)ΤΙΚΟ συμβουλιο του σχολείου.

β) Η εφορευτικ+Ι επιτροπ"ή γρσ.φει με αλφαβψικΥι σεφ&

τα ονόματα των υποψYjφίων σε ΥYjφοδέλτισ. τόσα 'όσοι είναι
και οι μαθΊjτές του σχολείου.

γ) Η ψηφοφορία είναι μυστικ+Ι. Κάθε μαθητής σημειώνει

με μπλε μελάνι σταυρό δίπλα στα ονόματα. των υποΨ'ηφίων

της προτίμ"ησής του. Κάθε μiΧθητής έχει διχαίωμα να ση

μειώνει από ένα μέχρι επτα σταυρούτ, ΨYjφοδέλτια που έ

χουν παραπάνω από 7 σταυρούτ; Υι διακριτικOC γνωρίσματα

θεωρούνται από την εφορευτική επιτροπή άκυρα. Η εφορευ

τιγ.:ή επιτροπή είναι η μόνΥ) αρμόδια. για να κρΙνει την όποια

δ+Ιποτε ένσταση.

δ) Οι 15 πρώτοι σε σταυρούτ; υποΨήφιοι αποτελούν τα

ΤIΧY.τικά μέλΊ) του μαθητιχοό συμβουλίου χαι οι 5 επόμενοι

τα αναπληρωματικα, Σε περίπτωση ισΟψΊ)φίας οι εχλογές
. β' ~" Ψ' Αεπαναλαμ ανονται μεταξυ αυτών που ισο "'Ιφισαν. ν στην

ι Ψ , ι Ψ ι , ι
επαναληπτυεή "'Ιφοφορια παραμεινει Ί) ισο Ί)φια τοτε γι-

νεται κλ-ήρωσΊ).

ε) ΜΖτά τΊjν εκλογή συντάσσεται και υπσγραφεται πρα

κτικό από ΤΊjV εφορευτική επιτροπή που κοινοποιείται με ευ

θόν-η της στη διεύθυνση του σχολείου,

34. Το μαθYjτικό συμβούλιο του σχολείου συγκροτείται
, ι ~ , , ψ ι

σε σωμα στΊjV πρωΤΊ) του συνεοριαση με rpocνepYj ηφοφορια

μεταξύ των μελών του. Αποτελείται από τον πρόεδρο, τον

αντιπρόεδρο, το γραμματέα ΧΙΧΙ 12 iliλYj ισότιμα με το προ

εδρείο. Οι αρμοδιότητες του προεδρείου eLvoct αντίστοιχετ; με

(Χυτές των μελών των συμβουλίων των μαθYjτικών κοινό

τ~των.
35. Το μαθητικό συμβούλιο συνεδριάζει στο σχολείο ε

κτός διδακτιχών ωρών,τcατικoc μία ψορά τη βδομάδα Υι έ

κτακτα με πρωτοβουλία του προεδρείου +ι 8 μελών του. Βρί
σκεται σε απαρτία αν παραβρίσκοναι τουλάχιστον 8 μέλ'η

του.

36. ΟΙ αποφασε«; λαμβανονται κlΧτά πλεΙΟψΊ)φΙoc και όλα
" 'ψ' Τ β 'λ ι λ' ι.τα μελη εχουν μια "'Ιφο. ο συμ ου ιο ειναι ocνιxx "'ΙΤΟ απο

"Yj γενική συνέλευση που το εξέλεξε. Για να ανακληθεί το μα

θΊ)τιχό συμβούλιο. τη συνέλευση του σχολείου πρέπει να

συγκαλέσουν τα 2(3 των μιΧθYjτικών κοινοτήτων και να

παραβρίσκονταιχαι να ψ'ηφίσουν τουλάχιστοντα 2/3 των μα-

θ Ι ψ' λ'>'Ί)των που ηφισαν για να το εκ ε<;ουν.,

37. Σε περίπτωση που ένα μέλος του μαθYjτιχού συμ

βουλίου παραΙΤYjθεΙ, "Yj θέσΊ) του παΙρνει ο κocτά σειρά πρώ

τος αναπληρωματικός. Αν παραιτ'ηθεί ή ανακλ"ηθεί ο πρό

εδρος, ο αντιπρόεδρος ~ ο γραμματέας, το συμβοόλιο, μετ&:

τ/ συμπλ-ήρωσή του, συμπλrιρώνει με ΨΊ)φοφορΙα τ/ν κενή
θέσ-η του προεδρείου. Αν παραΙΤYjθοόν 8 +ι περισσότερα μέλYj
του συμβουλίου (ή ocνακλ'ηθούν από τη γενικ+Ι συνέλευσ-η του

σχολείου) τότε επαναλαμβάνονται οι εκλογές.

38. Το τριμελές προεδρείο του μαθητικοό συμβουλίου εκ

προσωπεί το σχολείο.

39. Τρεις εκπρόσωποι των μαθητ~κών κo~νoτ/των, που

ορίζονται με απόφαση του μαθητικοΌ συμβουλίου του σχο-
" )' β I~ λ ι • ιλειου μετεχουν στο σχο ,ικο συμ ουΛΙΟ του σχο ειου, κατα.

τις διατOCζεις του άρθρου 51 του Ν. 1566/1985. Ο πρόεδρος

θ ι β)" λ ι ιτου μα "'Ιτικου συμ ου ,ιου μετεχει στη σχο LXYj επιτροπYj του

σχολείου κατ&: τις διατOCξεις του &:ρΟρου 52 του Ν. 1566(85.

40. Koct μετά "Yj'! εκλοΎΥι του μαθΊ)τικοό συμβουλίου του
, 'λ' έ 'λ ισχολειου ο κυριαρχος ογος πcφα.μ νει στις γενικες συνε ευ-

θ
' , Ι , 1

σεις των μoc "'Ιτικων κοινοτητων, που ειναι τα ocνωτocτα ορ-

yocνιX τους.
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4. Οι πόροι που μένοuν στο τέλος κιfθε σχoλικ~ς χρoνιιfς

παραδίδονται σΤΎ) διεύθυνση του σχολείου κα:ι φυλασσονται

απ' αυτήν, μεταφέρονται δε σΤΊJν επόμενη τιXξΊJ, ενώ το υπό

λοιπο του ταμείου ΤΎ)ς τελευταία; τOCξΎ)ς παραδίδεται σΤΊJν

πρώτη τιΧζη του επόμενοι; σχολικού χρόνου.

,Αρθρο 5.
Πειθαρχικά.

1. Για: να: κατοχυρωθεί ΊJ ουσιαστική κα:ι απρόσκοπτη λει

τουργία του σχολείου προϋπόθεση αποτελεί ΊJ α:νocπτuξη της

συνεργασία; κα-θηγητών-μα:θψών. Τα θέμα:τα που δημιοuρ

γούνται από τη συμπεριφορα των μαθητών μέσα στο σχο

λείο οεν α-ποτελούν α-ντικείμενο πρoστριβ'~ς και α:ντιδικΙας

αλλOC αντιμετωπίζονται με όιOCλογο, κατανόΊJσΊj και καλ~ θέ

λΊJση.

2. Σε περιπτώσε«; που δ'ημιοuργείται πρόβλημα από τη

συμπεριφορα μocθητ/ ~ μαθ~τριας στο σχολείο, ανεξάρτψα

κocι πέρα, από τ~ οιαοικα-σίoc επιβoλ~ς ποινών, όπως ορίζετα;

από τη σχoλικ~ νομοθεσία, ΊJ γενική συνέλευση της μαθη

ΤΙΚ'~ς κοινότψας, στην οποία ιχν~κει ο μαθητ/ς ~ η μαθ~

τρια συνέρχεται έκτακτα με πρωτοβουλία του συμβουλίου

της κοινότητας, σuζΎjτάει το θέμα και εισηγείται τον τρόπο

αντιμετώπισή; του στο σύλλογο των καθΊjγητών που έχει

και την εuθύνη της τελικ~ς απόφασητ.

3. Ο πρόε3ρος ΤΊJς μΙΧθΨΙΚ'ής κοινότψιχς μεταφέρει στο

σύλλογο των ΚOCθΎjγητι~)ν την άποψη ΤΊJς γενικ~ς συνέλευση;

της κoινό"ΊJτας.

4. Ο πρόεόρος της μαθΊJτικ~ς κοινότψας καθώς και το

προεδρείο του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου παρα

βρίσκονται στιτ αντίστοιχεκ συνεδριασε«; του συλλόγου των

κιχθΊJγψών με δικαίωμα λόγου.

5. Μιχθ'φ'ΤΙς, πα:ρocπεμπόμενος γιιχ, πιχράπτωμα: στο σύλ

λογο των καθΊJγψώ'l, έχει δικocίωμιχ ΤΊJς ocπολογίιχς.

6. Σε κOCθε περίπτωσΊJ ποι; συζΊJτoύντα-ι στο σύλλογο των

καθΎjγητών πειθαρχικOC θέμιχτα παραβρίσκονται στις σχετι

κές σuνεόριocσεις με δικιχΙωμα λόγοι; και οι εκπρόσωποι των

μOCOΊJτών που ocνιχφέρονται στην παρOCγρα-φο 4 ιχuτού τοι; άρ

Opou.
'Αρθρο 6.

Δραστηριότητες των μα.θητικών κοινοτ/των.

1. Οι μα-θΊJτιχές κοινότητες των διαφόρων τάξεων ~ ψ.ΊJ

μιΧτων μπορούν, μετά από απόφασ"l) ~ των γενικών σuνελεύ

σεων, ~ των συμβουλίων τοuς ~ τοι; μα.θΊJτικoύ σuμβουλί'JU
του σχολείοι; να πραγμχτοποιούν κοινές εκδηλώσεις.

2. Το σχολείο, πέρα α.πό χώρος πα.ιδεία.ς, μπορεί και πρέ

πει να- γίνει χώρος πoλιτιστικ~ς όημιοuργία-ς κα.ι α.νάπτuξΊJς

κα.θώς κα.ι κα.λλιέργειες "ou α.θλΎj"ΙΚOύ πνεύμα.τος και Τ'ης ά

θλΊJσις. Οι μαΘψικές κοινό"ψες με δΙK~ τοuς πρωτοβοu

,,[α κocι με τη σuνεργασία κιχι την τελικ~ έγκρισΊ) τηι." διεύ

ΟuνσΎjς και τοι; σuλλόγοu '":ων κιxΘ'ηγΊJτών τοι; crxoxelou, προ
ωΘούν πολιτιστικές εκδΎjλώσεις (επιστημονικές όιιχλέξεις,

σuζψ~σεις, ΠOΙΎjTικές ~ μοuσικές βριχόιές, σuνιχuλίες, εκθέ

σεις, θέατρο χ.λ.π.) ποι; α-να-φέροντα.ι σε κάθε μορφή επι

στήμΊJς κιχι τέχνψ, όπως επίσης και διοργιχνώσεις α-θλψι

κών ιχγώνων. Σε χάθε σχολείο μπορεί να. ιόρuθούν όμιλοι

Ψυχocγωγιχού χα-ι πολιτιστικού χoιpα.κτ~pιx, στους οποίοuς

μπορούν να όριxσΤΊJριoπoιoύντιxι οι μoιθ~τριες και οι μα

OΎjτές, από όιάφορες τOCξεις ~ τμ~μιxτα, ανOCλογα με τα εν

διαφέροντά τοuς (π.χ. κινΊJματoγραψικός όμιλος, θεατρικός,

φωτογραφικός, σκlΧκισ"ικός, όμιλος φίλων τοι; περιβOCλλο

ντος, λογοτεχνικός, μοuσικός,. αθλΊJτικός, πριχκτικών κατα;

σκεuών κ.λ.π.). Οι σuνεόριocσεις οιuτών των ομίλων πρα-

γματοποιούντιχι στο σχολείο, σε ώρες εκτός των 3ιόακτικών,

ικοινοποιούν τα ιόιαΙτερα ενόιοιφέροντοι των 'μιχθ'ητ(~ν και

κα.λλιεργούν το "α-λέντο των μελών τοuς. Αρμόόιο όργοινο για

το συντονισμό της όοuλειάς τοuς είναι το μαθΎjτικό σuμβού

λιο τοι; crxoXelou.
3. Στις σuνεόριάσεις του auλXbyou των κoιθΊJY'ητών, όταν

συζψιούντca πολιτιστικές, αθλψικές και γενικOC μαθΊ)τικές

3ρασΤ'ΙJριότψες (π.χ. σuγκρότησ"η βιβλιoθ~κης, μορφωτι-, 'ψ ",,,, λ' ,
κες επισκε Ζις και εκορομες, οιοργανωσ"η σχο ικων εορτων,

δΊJμιoυργία και συνΤ~ΡΎJσΊ) σχολικού μουσείου κ.λ.π.) συμ

μετέχει με δικαίωμα λόγου, το προεδρείο του μαθητικού συμ

βουλίου του σχολείου.

4. Η ελευθερία ΤΊJς έκφΡασ"lJς αναγνωρίζεται ως βασικό

μέσο αγωγ~ς και επυωινωνίαξ. Το όικαΙωμα αυτό στο σχο

λικό περιβαλλον υλοποιείται με τα παρακάτω :

α) Με ευθύνη του μαθητικο,) συμβουλίου του σχολείου

υπάρχει στο σχολείο πίνακας μαθητικών ανακοινώσεων για:

μαθ-ητικ&. θέματα. Η διεύθυνση του σχολείου θα πρέπει, σε

συννενόηση με το μαθΊJτικό συμβούλιο, να παραχωρήσει το

χώρο που θα αναρτηθεί ο πίνακατ; σε κεντρικό σημείο του

σχολείου. Ευνόητο είναι πως ο πΙνα.κας αυτότ; θα χρ"l)σιμο

ποιείται και από τις μαθΊJτικές κοινόΤΎ)τες, για μα.θΊJΤΙΚOC

θέματα.

β) Με πρωτοβουλία επίσΊJς των μα-θΊJτικών κοινοτήτων

μπορούν να. εκόίόοντα.ι έντυπα (σχολικό περιοδοω, εφΊJμε

ρίδα, ενΎ)μερωτικιf έντυπα ) α.πό τοuς μαθ"l)τές για 'r"l)'! eν"l)

μέρωση κα,ι την α.νταλλα-γ~ απόψεων με τοuς σuμμαθΊJτές τοuς

ή και τοuς ά.λλοuς φορείς του σχολείου. Την euOuνΊJ για. ΤΊJ

σύνταζΎ) του περιοδικού ~ της εΨ"f)μερίόας θα: έχει συντα

κτικ~ επιτροπή που θα αποτελείται από μέλΎ) ΤΊJς μαθητι

κ~ς κοινότψας. Καθ"f)γψής - σύμβοuλος, ορίζετα, από το

σύλλογο των καθΊJγητών, για ΤΊJ συμπαράσταση κιχι βo~θεια:

στ/ν έκόοσΎ) των εντύπων.

5. Η αμφίεση μέσα στο σχολείο O'.ν~κει στην προσωπική

euOUV"f) των ί3ιων των μαθ"f)τριών κα-ι των μαθητών. Η μα

θψιΚ"~ κοινότητα έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει, όταν παρα.

τηρούνται ακpόΤΊJτες ή εκκεντρισμοί κα-ι να συστήνει σuμ

μόρφωση σε ότι θεωρείται αντικειμενικά. εuπρεπές και είναι

πλατιOCς κoινωνικ~ς α.πoόoχ~ς. Τα- οποιαόήποτε προβλήματα

όμως σχετικά. με 'r"f)'! εμφά.νιση των μαθψριών ~ των μα

θψών α'/τιμετωπίζονται με πνεύμα 3tιxMrou, καλής θέ

λΊJσ"f)ς και με σuννενόΊJσΊj των μα-θ"f)τικών κoινoτ~των με 'r"l)
ateuOuνcr"f) τοι; σχολείοu, το σύλλογο των καθΊjγΊJτών και το

σύλλογο γονέων κα-ι ΚΊJόεμόνων. Αν ανιfλoγo θέμα πιχρα

πεμφθεί για σUζ~ΤΊjσΊj και απόφασΊj στο σύλλοο των κα.θΊj

γητών, όποι; αν~κει και Ύj όποια τελική απόφαση, σΤΊJ σuζ~

ζψΊJ τοι; cruλλbyou καθΊJγψών παραβρίσκονται, με οικα-ίωμα

λ6you, ο πρ6εόρος της μαθψικής κoιν6ΤΊjτας, σΤ"f)ν οποΙα α-

ν~κει Ίj μαθ-ήτρια -ή ο μαθΊjτ~ς ποι; κρίνετα-ι, κα-θώς κα-ι το

τριμελές προεόρείο τοι; μα:θ"f)τικού σuμβοuλίοu τοι; σχολείοu.

6. Η καθα-ρι6τητα- και ΊJ oιατ~pΎjσΊJ σε καλή κα-τάσταση

των σχολικών χώρων και των μέσων οιόασκαλΙα-ς (θρανία,

μαuροπίνακες, εποπτικά. μέσα όιόασκαλΙας, έπιπλα, κ.τ.λ.)

όχι μόνο α-ποτελούν προϋπόθεση για ΤΊJ σωστ/ και αποδοτική

λειτοuργία του σ'/.ολείοι; αλ/ιf και υπoχρέωσΊJ της σχoλικ~ς

κoι'/όΤΊjτας απέναντι στα μέλΊJ ΤΊjς και στον ελλΊJνικό λα-6.

7. Οι μαθψικές κοινόΤ-lJτες κα-ι τα μέλΎ) τοuς 'ιχνα-λα-μβιf

'101)'1 να. περιφΡοuρ"ήσοuν το όικαΙωμοι των μαθ"f)τών να- ζούν

ΤΊj σ'/.oλικ~ ζω~ τοuς σε χώροuς ποι; θα πλΊJρoύν τις προ(.\

ποθέσεις για μocθ"f)ση, νοι περιφροuρ-ήσοuν 'r"f)'! περιουσία- του

ελλΎjVικoύ λαού. ΣκόΠLμΊJ φθορά ΤΊjς σx.oλικ~ς περιοuσίας με
,'" , λ 'ψ λ ' , ,

πραζεις Ύ) παρα ει εις αποτε ει οuσιαστικα. αντικoινωνΙΚΊJ

σuμπεριφορά αφού ΊJ δα-πocνΊJ για α-γορOC, επιόιόρθωση ~ αντι

κατocστα-ση προέρχεται α-π6 τοuς φόρους ποι; πλ"f)ρώνει ο ερ

γαζόμενος ελληνικός λαός. Οι μαθψικές κοινότητες σ' αυτό

το θέμα σuνεργάζονται και uποβΟΊJθούν ΤΊJ οιεύθuνση του σχο

λεΙοu, ποι; βέβαια έχει T"f)'! EUOUVΊj γιοι ΤΊjν προστασία- των μέ

σων όιόασκα-λί.χς χα-θώς και γι,χ 7'lJ'! καθαριότητα- τοι; όιόα

ΚΤΊJρίoι; και των uπολοίπων σχολικών χώρων. Οι μαθΊJτικές

κοινότητες επίσΎ)ς μπορούν κα-ι πρέπει να επεμβαίνουν και

ελέγχοuν τα μέλΊJ τοuς, ώστε να- α-ποφεύγεται Ίj αναγραΨη.
σ-;-οuς -:οίχοuς των αιθοuσών 3ιόασκαλία-ς, των όιαόρόμων

και των κoινoχp~στων χώρων συνθ"f)μιΧτων, σχΊjμιΧτων, σuμ

βόλων, α.σέμνων λέξεων ~ φρOCσεων κ.τ.λ. ποι; και αντιαι

σθψικOC είνα;ι αλ/ά. κα-ι ΤΊJν ανθρώπινΊJ αξιοπρέπεια: uποβαθ

μίζοuν.

8. Οι μα-θΊJτικές κοινόΤ"lJτες σε συνεργασία- κα.ι μετά από

έγκρισΊJ του σuλλ6γοu καθηγητών έχουν "ην euOuν"f) για. τ/ν

παρακολούθ"ησ'η των σuνθ"f)κών λειτοuργΙας των σχολικών

κυλικείων. Το μαθητικό συμβοuλιο κάθε σχολείου και εκ-
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Τροποποίηση ΤΊίς 5376/22/10.2.86 απόφασητ; του Υπουργού

Οικονομικών ((ΣυγκρόΤ"l)G''1 του Υπηρεσιοικού Συμβουλίου

του Ταμείου Παρακαταθηκών κοιι Δανείων».

Με ενΤOιλ~ Τποuιργοu

Ο :rενι.κό~ Γραμματέ2ς

KON,iNO}) ΑΛΑΒΑΝΟΣ

&aEto; Ιοιρl)ση; Υ.αι λ~ΙΤΟiJΡΎίας Μο'υσΙ'Υ.ή; Σχeιλή; ;;o~ -9α

αιτεγσ.<ττ'εί Ο'Τι) κτίρι() της oOou Αγίου ΝΙ;t;ΟΛάΟ\i αρ~,9-. 60 σΤ'φ

Π ",",Ρ α χισ.ι -Θ.ο; έχει "'l)v επωνuμία ,(Mo,ur;tyι:;', Σχολή, Π α

τρών)).

2. Η Moυa~Y.ή Σr;φλή 1}.,σ. λε"ΤΟ't>ργήσει ,:α ,:μr,μ,α,τα: 1)
Ωaικής, 2) Aρμoνία~, 3) A~,τίστιξ'l)~,. 4)1 Φ't>γr.ς, 5) ΠλΤ,

Κiτών, 6) Εγχόρaων, 7) ΠνεUΙCiτών Υ.αι 8) lVf.Ο.Υωai,~ς.

3. Στ'l)'l αί-80υΟ'α >ομαaΙΚrr1ς a!OαO"Y.αλί~ς ~,ε'l' ε'πιτρέπεται

'Ι) φοίτ'!ίΟ''Ι) περ :σσοτέ,ρων των 18 σπoυ3αστ(~".

4. Η άaεια ισχυει αr.ό το σχολικό έτος 1.986--87.

Η i%'7Cόφ~ση αυτή να OT,μ.Oσιε:J0ι9.εί στ'φ' Eφ"φ.ερ:~:x' τ'ι;ς Κυ

6ε:ριν ήσεω iO.

(6)

•
ίΑριιΘ-. 976451:3i13

πρ6σωΠΟL των κΙΧθηΥητών θιχ πρέπεL να ελέγχοuν την κα

θοίΡL6't'"1)τιχ XΙXL τον τρόπο εζυπ"l)ρέτ"l)σ"l)ς των μαθητών στα
κυλ~κεεOΙ.

9. O~ μοιθ"l)τ~κές κo~νότψες έχοuν το ~ΙΚOΙίωμlΧ να ΧΡ'Y)σ~

μοποιούν σχολυωύτ χώρους γιlΧ τις aρlχστ"l)ρ~όΤ'Υ)τες που περι

γρά.φε~ ο Κανονισμότ λεττουργίατ; τοuς.

'Λρθρο 7.
Τελικές a~οιτάξεις.

1. Από την κοινΟΠΟL'Yjσ'Yj αυτού του κανονισμού παύει 'Υ) ι

σχύς του από 31.3.1982 ΠΡΟ'Yjγούμενοu κανονισμού λειτουρ

γΙοις των μαθητυτών κοινοτήτων.

2. Ο ΚιΧνονισμός αυτότ; εφαρμόζεται υποχρεωτικά από το

σχολικό έτος 1986-87 σε όλες τις σχoλ~κές μονάaες της aIΞtJ

τεροβάθμΙιΧς εΚΠΟΙLaευσ'Yjς, a'Yjμόσ~ες και ιa~ωτικές.

3. Με τη φροντίδα και την ευθύνη Τ'Yjς aιεύθυνσΊίς xlΧι του

συλλόγου των διδασκόντων κάθε σχολείου, ο κoινoν~σμός αυ

τός διανέμεται σε όλοuς τους οιΜσκοντες, αναρτάται σε εμ

φοινές σημείο κάθε σχολείου, παραδίδεται ένα αντίτυπο στο

β ' λ 'θ '-'" , ,σuμ ου ιο κιχ ε μΟΙV'YjτιΚ'ης κo~νoτ/τoις κoι~ γLνετοιι ευρειοι

εν'Υ)μέρωσ"l) των μαθητών γ~oι το περιεχόμενό του.

4. Η Toήp'Yjσ'Yj του κοινονισμού αποτελεί αντικείμενο κα-

θ "θ ' 'β"l)μερ~ν'Y)ς προσπιΧ εLοις των οργοινων Τ'Yjς κοινοτητατ, οι-

σίζετοιι όμως κύριοι στΊJV υπευθυνότητα των μελών της σχο

λ~κ~ς ζω~ς.

Η απόφαση oιυτ~ να O'Y)μoσ~ευθεί στΊJV Εφημερίοοι Τ'Yjς

Κυβερνήσεως.

Αθήνοι, 23 Σεπτεμβρίου 1986

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΡΑΛΗΣ

X()p~y'tJl1'tJ ~ει~~ rapuaoη~ και λειτoυργ(~~ Μουσικής Σχο·

,λTι~ στην ΑιlX,α,τερίvη Καιτσα - Γεωlργ~ji;~ποUλο;,ι.

Η ΤΠΟΤΡ;rΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ)"

'Εχοντιχι; υ-ιtόψη:

1. Το Ν. 1'558/85 (qΚu6έρν'l)Ο'ηΧιαΙ ~iI)6ερν"ιΤΙjI,ά Όρ

.γιχνιΖ)).

2. Το Π. Δ/Υμσ. 941/77 «περ( οργσ.ν!σμου του Υ''Που,ρ

yei()t) Πολιτισμου Κl%'ι ΕπισΤ'ιJjJ.ώv».

3. Το Β. Δ/γμ,α. 16Ιι1966 «πε.ρί raF'Jaew; ι~,!ωτ,κώγ μ,ου

σικών ιaρuμi%τωv»).

4. 1'0 Ν. 299/76 «περί ρti'Sμ'ίσεως -Θ.φ,άτων ~yo?ώντω.'~

ειι; τον χ,!%'Vο'll'ιΟ'μ6ν λειτοuργίl%'ς των ιaιωΤΙ:ιΙ.ώΥ μ~'υσ!y.ών :
aρuμιΧτων ως Υ-Ι%' .. το από 11.11.57 Β.Δ" «7':<.?i Υ.:ηώσεως

το,υ εσ-ωτ'Ε>ρικοό κανονισ-μΟΟ ΤΟ'!) oae(ou ΘεJCi:Χλονί·κr,;η.

5. Το ~?-8,ρo 29 "OQ Ν. 1158/81 «περί OP"(:X')(~σ'εως και

aιοtΚyJσ'εως Σ!χολών Ανωτέρας ιΚαλλιτεχΎική~ Eκπαι~ε~
<τ&ω;)).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Aθ~νoι\ 24 ΣεπτεμβρίοΙ) 1986

ΔHMHΤPH~ ΤΣΟΒΟΛΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ

Έχοντοις υπ6ψΊ) :

1. Τις ΟLοιτάξε~ς : οι) Του άρθροΙ) 4 του Ν. 1232/1982
«Επαναφορα σε ισχύ, τροποποίηση κoι~ σuμπλ~ρωση των

aιοιτάξεων του Ν.Δ. 4352/1964 κοιι ά.λλ-:.ς a~οιτάξεLς» β) του

ιXpei=Jou 11του Ν. 1256/1982 «Για. "'f)" πολυθεσία, την πολυα

πασχόληση κοιι 'r"l)" ΚlΧθιέρωσ'Y) ανωτάτου ορίGU απολαβών

στο Δ'Yjμ6σLΟ τομέα, κοιθώς κοιι για το Ελεγκτικό Συνέδριο,

τι; Νομικό Συμβούλιο του Κράτοuς κ:χ~ άλλει; aιlχτάξεLς» γ)

Τ'Yjς παρ. 6 τοι) άρθρ')Ι) 13 του Ν. 1400/1983 «Τροποποίφ"Ι)

κοιι συμπλ'ήρωσ"l) υποιλλ'Yjλικών οιοιτάξεων a) του Ν. 16081
1919 ((Περί ιaρuσεως Τοιμεεου Ποιρocχc;ι;τοιθ'f)κών XOCL Δοινεεων»

χοιι ε.) του Π. Δ/τος 60/1977 «Περί κωaικοποι~σεως εις

ενιοιίο κείμενο, υπό τίτλον ,Υποιλλ'f)λ~κ6ς Κώοιξ» των ~σxυoυ

σώ') o~oιτάξεων των οινα.φερομένω', ε~ς Τ/" κoιτάστoισ~ν των

υπαλλ~λωντου Δ'Yjμοσίουκαι των Ν.Π.Δ.Δ.».

2. Τ'ι) 0.3.34/216/24.6.82 κoιν~ oιπ6φoισ'Yj των Ί"πουΡΥόJν

Προεορίοις Κυβερν'ήσεως κοιι O~κoνoμι~κών ((ΣυγχώνευσΊ)

ΥΠ'Υ)ρεσιοικών XOΙL Πε~θαpx~κών Σ'Jμβοuλίων των Νομικών

Προσώπω') Δ'Yjμοσίου Δικοιεου που εποπτεύοντοιι οιπό το

Υπουργείο ΟLκονομικ~)ν».

3. 'f'Yjv 5376/22/10.2.1986 OΙπόφlΧσ~ μοις ((Συγκρ6τφΊ)

τοΙ) ΥΠ''1ρεσLοικού Συμ βουλίοlJ του ΤοιμείGU Ποιροικοιτοιθ'Yjκών

ΚιΧΙ Δα.νείω\ι».

4. Τ'Υ)') ποιροιίτ'Υ)Ο''Υ) του Θροισύβοuλου Λοιζοιρίο'Υ) από ΤΊ)

θέσΊ) τοι) α.να.πλ'Yjρωμοιτ~κού μέλους του YΠ'Yjpεσ~oικoύ Συμ

βοuλίοu του Ταμείου ΠoιΡOΙΚOΙΤOΙθΊjκών κοιι Δανείων, οιποφα

σεζουμε:

Τροποποιοl)με Τψ 5376/22/10.2.86 oιπόφoι~ μοις κoι~

ορίζουμε ως οινοιπλ'Yjρωματικ6 μέλος του YΠ'Yjpεσ~oικoυ Σuμ

βουλίου του ΤοιμείοΙ) ΠΟΙΡιΧκοιτοιθ'Yjκών κοιι Δανείων κοιι γιοι

τον υπολοιπόμενο χρόνο τ/ς θ'f)τείας των μελών οιυτού τον

Ιωάνψ'1 Πράσ~νo, ΠάρεaΡΟ ΔΙΟLκήσεως σε oιντ~κoιτάστoισ'Yj τοι)

Θροισύβοuλοu Λαζοιρίa'Υ) που υπ6βοιλε ΠOΙΡOΙίτ/σ'Yj.

Η οιπόφοισΊ) oιυτ~ νιχ a"l)μοσιεuθεί στην EφoYJfLEpiaoι της

Kυβερν~σεως.

(5)
-----

Aρ~·9. Δι25432/1684

6. T'ljl\l l%'ρι-8. τη ΠΟjΔΙΟΙ.Κ/Qι---,Ε/ΦΌσ/Β2530/8.8.

1986 (ΦΕ1Κ 548/'1'. B'Ji12.8.86) mφ,α:rη. ΤΥίς ΙΠ<JUΡΎ:JU

Πολιτισμ.ού «ΜεταβΙ6ασ'Υ) αρμο~ιοτ~'t'ω1,l Υ.αι σi;t.αi(~μα.το; u
.'1Ι'ογραφ ή.ι; «Με εντoλ~ ΤπουΡΎο,υη σ-το Γενικό Γρ,αμ,μ~τέα,

στον E·ac~ Ι1? l%'jJ.ματέ α, το:> Τομ$α Π ολ:τιστι·ι.r.,; ;Κλ-r,ΡQ

νομιάι; ~l%it στov~ Π ροϊσταμένους Διεu-Θ.UνlJεων, Τμηv.,&τωrl

κσ.ι Γραφείων "'/j'; Κεντρικής T"''I)PSlJiat; του Τπουργείο:> Π 0

~ιO';ι06).

,1 Το ιx'ltl6 30.7.1986 πραΥ.ιΤΙΥ.ό αυτoψ~:;ι; τ'l)ς ΔιεU'~·uνσ'ljς
.rι: ολι τtδ'Τ ι χιών Κτι Ρ ίωιν κ~ Αν,αστηλώ,Ο"εω:ς νεω,-t'έ:ρ.ωr/: Μν'/Γ
V ι Τ 'η λ' , "μειων το:> Π0tJιΡΓrει o'u ο ιrισ-μoυ με τΙ%' σ'iιΨιιμμ;;ν:;ι oιY.~ιo-

λoγφι~~.

8. Την I%I'Jt'C' 19.6.1986α(τησ'l) "'/j'; Α·Υ.ατερ:·n;ς κ,~iτ:r~

Γεωργα:Υ.Οπου:λου με τ!% σ::>ν'ι)μμέν α, a'ι,κα,!ο.λοj''ι;·Τ'~Κ.&, iX"7tioo/~

σΙζΟϊιμε:

1. Xoρ'rJΎ'OΨε aT'f'ι'll Aι~l%"I'ερ[ν'lj Katτo'o: - Γ~ω,ργαΚOΠOύλ:η
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