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ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
 

Όλοι οι μαθητές/τριες φορούν την καθορισμένη μαθητική στολή καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού 
χρόνου.  Η μαθητική στολή είναι εγκεκριμένη από τη σχολική κοινότητα.  Αυτή καθορίστηκε από τον 
Καθηγητικό Σύλλογο, το Μαθητικό Συμβούλιο και τον Σύνδεσμο Γονέων και είναι η ακόλουθη: 
 

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ  ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 
 

 Φανέλα άσπρη, μαύρη, γκρίζα, μπλε σκούρο,  με ή χωρίς γιακά (μονόχρωμη, χωρίς μάρκες, 
επιγραφές ή σχέδια). 

 Πουκάμισο άσπρο. 

 Φούστα γκρίζα με πιέτες μέχρι το γόνατο (όχι μίνι). 

 Τρικά, πουλόβερ ή φούτερ, μπουφάν και σακάκια μπλε σκούρο, γκρίζα ή μαύρα (μονόχρωμα, 
χωρίς μάρκες, επιγραφές ή σχέδια). 

 Κάλτσες και καλτσόν σε χρώμα μαύρο, άσπρο. 

 Παπούτσια δερμάτινα ή αθλητικά χρώματος μαύρου, άσπρου μπλε ή γκρίζου. 

 Κατά τη χειμερινή περίοδο για τις μαθήτριες επιτρέπεται και το γκρίζο μαθητικό παντελόνι (όχι 
κολάν). 

 Γραβάτα μπλε για την επίσημη στολή. 
 

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΑΓΟΡΙΩΝ 
 

 Φανέλα άσπρη, μαύρη, γκρίζα ή μπλε σκούρο, με ή χωρίς γιακά (μονόχρωμη, χωρίς μάρκες, 
επιγραφές ή σχέδια). 

 Πουκάμισο άσπρο. 

 Παντελόνι μαθητικό γκρίζο (όχι τζιν, όχι φόρμα). 

 Τρικά, πουλόβερ ή φούτερ, μπουφάν και σακάκια μπλε σκούρο, γκρίζα ή μαύρα (μονόχρωμα, 
χωρίς μάρκες, επιγραφές ή σχέδια). 

 Κάλτσες μαύρες, άσπρες. 

 Παπούτσια δερμάτινα ή αθλητικά χρώματος μαύρου, άσπρου, μπλε ή γκρίζου. 

 Γραβάτα μπλε για την επίσημη στολή. 
 

* Αν θα επιτρέπονται φόρμες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα αποφασιστεί από την 
Διεύθυνση, Καθηγητικό Σύλλογο και Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο.  
 

ΣΤΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
 

 Παντελονάκι μπλε σκούρο, γκρίζο ή μαύρο. 

 Φανέλα άσπρη. 

 Παπούτσια αθλητικά (άσπρα, μαύρα, μπλε ή γκρίζα). 

 Φόρμα γυμναστικής μονόχρωμη γκρίζα, μπλε σκούρο ή μαύρη χωρίς επιγραφές και σχέδια. 
 

Για εκδρομές ισχύει ό,τι και για την καθημερινή στολή.  Επιτρέπεται, επίσης, το τζιν παντελόνι σε 
χρώμα μπλε, μαύρο ή γκρίζο. (όχι τα σκισμένα).  
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

Η γενική εμφάνιση των μαθητών/τριών πρέπει να είναι «ευπρεπής».  Για τον λόγο αυτό πρέπει να 
αποφεύγονται τα μακριά μαλλιά, τα βαμμένα μαλλιά ή ανταύγειες, τα ιδιόρρυθμα κουρέματα και 
χτενίσματα, το εμφανώς αξύριστο πρόσωπο για τα αγόρια, το μακιγιαρισμένο πρόσωπο και τα 
βαμμένα νύχια για τα κορίτσια.  Επιτρέπεται για τα κορίτσια να φορούν σκουλαρίκια ΜΟΝΟ στα αυτιά 
(ένα στο κάθε αυτί). Δεν επιτρέπεται οτιδήποτε άλλο εξεζητημένο ή περιττό. Για τα αγόρια 
απαγορεύονται τα σκουλαρίκια.  
 
 

Καλούνται οι μαθητές/τριες να συμμορφώνονται με τα πιο πάνω κάνοντας επιλογές που  
συνάδουν με τη μαθητική τους ιδιότητα. Αν δεν εφαρμόζονται οι πιο πάνω κανονισμοί θα 
ακολουθούνται οι πιο κάτω διαδικασίες:  
1η φορά: απλή παρατήρηση στον μαθητή / στη μαθήτρια 
2η φορά: τηλεφωνική ενημέρωση γονιών / κηδεμόνων  
3η φορά: τηλεφωνική ειδοποίηση γονιών / κηδεμόνων να παραλάβουν το παιδί τους 
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