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ΜΑΘΗΤΙΚΗ  ΣΤΟΛΗ

1.  Οι μαθητές και οι μαθήτριες φορούν πάντοτε στο Σχολείο την εγκεκριμένη στολή τους, καθ’ όλη τη
διάρκεια της λειτουργίας του.  Αυτό τους προσδίδει την ιδιότητα του μαθητή.  

 Η προσέλευση στο σχολείο  ή  στην  τάξη χωρίς  στολή αποτελεί  παράπτωμα που τιμωρείται.   Οι
παραβάτες παραπέμπονται προς τούτο στη Διεύθυνση.

 

 Όσοι μαθητές προσέρχονται στο μάθημα της Γυμναστικής χωρίς τις καθορισμένες ειδικές στολές, δε 
γίνονται δεκτοί στο μάθημα.

2. Ειδικό έντυπο που δίνει το Σχολείο στους μαθητές, όταν γίνονται οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά,
καλύπτει το θέμα της στολής με κάθε λεπτομέρεια.  Οι μαθητές οφείλουν, για πληρέστερη ενημέρωση ή
λύση αποριών, να καταφεύγουν στη Διεύθυνση ή στους καθηγητές του σχολείου.

(α) Στολή Μαθητών
 

Καθημερινή:

 Πουκάμισο: Άσπρο με συνηθισμένο γιακά, με μακρύ ή κοντό μανίκι.

 Φανέλα: Άσπρη, γκρίζα, μπλε ή μαύρη μονόχρωμη και χωρίς γράμματα ή άλλα  
                                  διακριτικά.

  Παντελόνι: Γκρίζο ή τζιν.

  Τρικό: Μπλε, μαύρο, γκρίζο ή άσπρο με ή χωρίς μανίκι πάνω από το πουκάμισο ή 
τη φανέλα. 

 Εσάρπα: Μπλε, μαύρη, άσπρη ή γκρι, απλή μονόχρωμη, χωρίς γράμματα ή άλλα 
διακριτικά (κατά τη χειμερινή περίοδο).

 Σακάκι ή 
Μπουφάν: Μπλε, μαύρο, γκρίζο ή άσπρο απλό μονόχρωμο, χωρίς γράμματα ή άλλα 

διακριτικά.

 Παπούτσια: Απλά δερμάτινα, μαύρα ή τα οριζόμενα για το μάθημα της 
Γυμναστικής (όχι πολύχρωμα).

Στολή για το μάθημα της Γυμναστικής:

 Φανέλα: Άσπρη, μαύρη, μπλε ή γκρίζα σκέτη.

 Παντελονάκι: Μαύρο, μπλε ή άσπρο για τα αγόρια.

 Φόρμα: Μπλε, μαύρη, γκρίζα ή και συνδυασμένα.

 Παπούτσια: Αθλητικά χρώματος μαύρου, μπλε, γκρίζου, άσπρου ή συνδυασμός των 
πιο πάνω χρωμάτων.



(β) Στολή  μαθητριών 

Καθημερινή:

 Πουκάμισο: Άσπρο με συνηθισμένο γιακά, με μακρύ ή κοντό μανίκι.

 Φανέλα: Άσπρη, γκρίζα, μπλε ή μαύρη μονόχρωμη και χωρίς γράμματα ή άλλα  
                                  διακριτικά.

 Φούστα: Γκρίζα. 

 Παντελόνι: Γκρίζο ή τζιν. ΤΑ ΚΟΛΑΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ.

 Τρικό: Μπλε,  μαύρο, γκρίζο ή άσπρο με ή χωρίς μανίκι πάνω από το πουκάμισο ή 
τη φανέλα.

 Εσάρπα: Μπλε, μαύρη ή άσπρη ή γκρι, απλή μονόχρωμη, χωρίς γράμματα ή άλλα 
διακριτικά (κατά τη χειμερινή περίοδο).

 Σακάκι ή 
Μπουφάν: Μπλε, μαύρο, γκρίζο ή άσπρο απλό μονόχρωμο, χωρίς γράμματα ή άλλα 

διακριτικά.

 Παπούτσια: Απλά χαμηλά δερμάτινα, μαύρα ή τα οριζόμενα για το μάθημα της 
Γυμναστικής (όχι πολύχρωμα).

Στολή για το μάθημα της Γυμναστικής:

 Φανέλα: Άσπρη, μαύρη, μπλε ή γκρίζα σκέτη.

 Παντελονάκι: Μπλε, μαύρο ή γκρίζο. 

 Φόρμα: Μπλε, μαύρη ή γκρίζα ή συνδυασμένα.

 Παπούτσια: Αθλητικά χρώματος μαύρου, μπλε, γκρίζου, άσπρου ή συνδυασμός των 
πιο πάνω χρωμάτων.

(γ) Επίσημη στολή:

Στις περιπτώσεις συμμετοχής μαθητών/τριών σε επίσημες εκδηλώσεις και παρελάσεις εθνικών επετείων,
θα χρησιμοποιείται η ισχύουσα από το Υ.Π.Π. επίσημη στολή, δηλαδή:

 Μαθητές: Γκρίζο παντελόνι, άσπρο πουκάμισο, μπλε γραβάτα και μπλε τρικό «V», αν  
                       χρειάζεται. Μαύρα δερμάτινα παπούτσια.

 Μαθήτριες: Γκρίζα φούστα, άσπρο πουκάμισο, μπλε γραβάτα και μπλε τρικό 
«V», αν χρειάζεται. Μαύρα δερμάτινα παπούτσια.

3. Γενικότερη Εμφάνιση

Το Σχολείο δεν επιτρέπει τις υπερβολές στην εμφάνιση.  Κάτι τέτοιο δε συμβιβάζεται με τη μαθητική ιδιότητα
και, επομένως, αποτελεί  παράπτωμα. Το Σχολείο, θεωρεί ως υπερβολές τα πιο κάτω:

 Για τους  μαθητές τα πολύ μακριά ή βαμμένα μαλλιά,  το  ιδιόρρυθμο κούρεμα,  τα γένια και  τα
σκουλαρίκια.

 Για τις μαθήτριες η κοντή φούστα, η ιδιόρρυθμη κόμμωση (βαμμένα μαλλιά), το μακιγιαρισμένο
πρόσωπο και τα μακριά βαμμένα νύχια.  

4. Οι μαθητές που δε θα συμμορφώνονται στους πιο πάνω κανονισμούς, θα παραπέμπονται στη Διεύθυνση
και θα τιμωρούνται ως εξής:

 1η φορά:  Παρατήρηση



 2η φορά:  3 περίοδοι αποβολή

 3η φορά:  1 μέρα αποβολή

 4η φορά:  2 μέρες αποβολή.
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