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ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ 
 

Μαθητές και μαθήτριες φορούν πάντοτε, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου, 
την εγκεκριμένη στολή του σχολείου. 
Οι αθλητικές φόρμες δεν αποτελούν μέρος της μαθητικής στολής. Οι μαθητές τις φορούν 
ΜΟΝΟ κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Γυμναστικής (απαγορεύεται να παραμένουν με 
αυτές μετά το μάθημα).  
❖ Η συνέπεια προς τον κανονισμό της στολής είναι αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του μαθητή και 

της οικογένειάς του. 
❖ Μαθητής, που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις του κανονισμού για τη στολή, ενημερώνει έγκαιρα το σχολείο, που μέσα στα πλαίσια 
της μαθητικής πρόνοιας, είναι δυνατό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. 

❖ Σε ιδιαίτερα σπάνιες περιπτώσεις, αν δηλαδή ο μαθητής θα προσέλθει κατ’ ανάγκη μια μέρα 
χωρίς στολή, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσει, σχετική γραπτή άδεια από τη Διεύθυνση. 

❖ Η προσέλευση στο σχολείο ή στην τάξη χωρίς στολή αποτελεί παράπτωμα που τιμωρείται. Οι 
παραβάτες παραπέμπονται προς τούτο στη Διεύθυνση η οποία παρακολουθεί συστηματικά την 
τήρηση της στολής και προβαίνει σε τιμωρίες όπου είναι αναγκαίο .  

❖ Η Διεύθυνση ενημερώνει τους γονείς των μαθητών που προσέρχονται στο σχολείο χωρίς 
στολή. 

❖  Οι μαθητές επιβάλλεται στο μάθημα της Γυμναστικής να προσέρχονται με τις καθορισμένες 
ειδικές στολές 

❖ Κατά τους χειμερινούς μήνες οι μαθητές μπορούν να φορούν  
α) μαύρο ή μπλε σκούφο, όχι όμως μέσα στην τάξη 
β) σκούρο μονόχρωμο κασκόλ 

 
ΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1. Γκρίζο παντελόνι (μαθητικό όχι τζιν) και άσπρο πουκάμισο.  
(τους χειμερινούς μήνες επιτρέπεται εσωτερική φανέλα t-shirt ή polo) 

 
2. 

Πουλόβερ, φούτερ, μπουφάν χρώματος μπλε, μαύρου ή γκρίζου, χωρίς έντονα και προκλητικά 
σχέδια – μάρκες. (Εσωτερικά φοριέται άσπρο πουκάμισο ή άσπρη φανέλα). 
Άσπρη φανέλα της Γυμναστικής, μαύρη, γκρίζα και μπλε φανέλα (χωρίς σχέδια, γράμματα ή 
αριθμούς) τους καλοκαιρινούς μήνες. 

3. Εκτός από τα μαύρα δερμάτινα χαμηλά παπούτσια, επιτρέπονται τα αθλητικά παπούτσια σε 
χρώμα μαύρο, μπλε, γκρίζο και άσπρο (όχι έντονα χρώματα γενικά). 

 

ΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 

 
1. 

α) Μπλε φούστα κανονικού μήκους, που φθάνει λίγο πιο  πάνω από τα γόνατα, καθώς και το 
άσπρο  
     πουκάμισο (τους χειμερινούς μήνες επιτρέπεται εσωτερική φανέλα t-shirt ή polo) 
β) Παντελόνι χρώματος γκρίζου (μαθητικό όχι τζιν), όχι κατώμεσο. 

 
 

2. 

Πουλόβερ, φούτερ, μπουφάν χρώματος μπλε, μαύρου ή γκρίζου χωρίς έντονα και προκλητικά 
σχέδια –μάρκες (Εσωτερικά φοριέται άσπρο πουκάμισο ή άσπρη φανέλα). 
Άσπρη φανέλα της Γυμναστικής και μαύρη, γκρίζα και μπλε φανέλα (χωρίς σχέδια, γράμματα 
ή αριθμούς) τους καλοκαιρινούς μήνες. 

 
3. 

Εκτός από τα μαύρα δερμάτινα χαμηλά παπούτσια, επιτρέπονται τα αθλητικά σε χρώμα 
μαύρο, μπλε, γκρίζο, άσπρο (όχι έντονα χρώματα γενικά). 

 

ΣΤΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

1. Παντελονάκι μαύρο ή μπλε για τα αγόρια και παντελονάκι τύπου βερμούδας για τα κορίτσια 
(όχι κολάν) 

2. Φανέλα άσπρη (με στρογγυλή λαιμόκοψη) 

3. Φόρμες σε χρώμα μπλε ή μαύρο ή γκρίζο χωρίς έντονα και προκλητικά σχέδια – μάρκες 

4. Παπούτσια αθλητικά 



 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ 

Σε επίσημες εκδηλώσεις του σχολείου ή όταν οι μαθητές εκπροσωπούν το σχολείο (π.χ. παρέλαση, 
φωτογραφήσεις, τελετή αποφοίτησης, παραλαβή βραβείων κ.α.) φορούν την επίσημη στολή τους. 

1. Άσπρο πουκάμισο (μπλε πουλόβερ τους χειμερινούς μήνες) 

2. Μπλε γραβάτα 

3. Γκρι παντελόνι (αγόρια) 

4. Μπλε φούστα (κορίτσια) 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
 

Το σχολείο δεν επιτρέπει υπερβολές στην εμφάνιση.  Κάτι τέτοιο δε συνάδει με τη μαθητική ιδιότητα 
και επομένως αποτελεί παράπτωμα.  
Ως υπερβολές θεωρεί μεταξύ άλλων και τα πιο κάτω: 
 
Για τους μαθητές: Τα πολύ μακριά μαλλιά, τα βαμμένα μαλλιά, το ιδιόρρυθμο κούρεμα (π.χ. 
ξυρισμένο κεφάλι στα πλάγια και μεγάλα μακριά μαλλιά στην κορυφή) τα δακτυλίδια, τα σκουλαρίκια, 
τα βραχιόλια και άλλα παρόμοια. 
Για τις μαθήτριες: Η πολύ κοντή φούστα, το κατώμεσο παντελόνι σε συνδυασμό με κοντή φανέλα, τα 
βαμμένα μαλλιά, τα μακριά βαμμένα νύχια, το μακιγιαρισμένο πρόσωπο, τα φανταχτερά δακτυλίδια, 
βραχιόλια, κοσμήματα στο λαιμό  και τα σκουλαρίκια στο πρόσωπο. 
Σημείωση: Δε θεωρείται υπερβολή για τις μαθήτριες ένα απλό δακτυλίδι και ένα ζευγάρι απλά 
σκουλαρίκια στα αυτιά.  

          
  ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 


