
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
 

Α. Η καθημερινή στολή αποτελείται από:  
Γκρίζο μαθητικό παντελόνι/φούστα και λευκό πουκάμισο ή φανέλα γκρίζου, μαύρου, μπλε ή άσπρου 
χρώματος. Το τζιν παντελόνι μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική επιλογή στην καθημερινή στολή 
νοουμένου ότι είναι κλασικό τζιν ή Cargo Jean, σκούρο μπλε, ή μαύρο χωρίς επιγραφές και 
σκισίματα. Το παντελόνι, σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να είναι κοντό και να αφήνει μεγάλο μέρος 
του ποδιού ακάλυπτο. 
 

     
Κλασικό γυναικείο 
χωρίς επιγραφές και 
σκισίματα. Σκεπάζει 
το παπούτσι 

Κλασικό ανδρικό 
χωρίς επιγραφές και 
σκισίματα. Σκεπάζει 
το παπούτσι 

Επιτρέπεται το 7/8 
παντελόνι τζιν  

Δεν επιτρέπεται το 
ρεβέρ 

Δεν επιτρέπεται το 
ρεβέρ 

     
Δεν επιτρέπεται. 
Έχει σχισίματα 

Δεν επιτρέπεται. 
Έχει σχισίματα 

Επιτρέπεται το 
παντελόνι καμπάνα 

Επιτρέπεται το 
Cargo Jean 

Δεν επιτρέπεται. 
Μοιάζει με βράκα 

 

 

 

 
 

 
Φανέλα άσπρου, μπλε, γκρίζου 
ή μαύρου χρώματος με γιακά 
ή χωρίς γιακά. 

 

Όταν είναι κρύο επιτρέπεται το μπουφάν ή σακάκι ή φούτερ, σκούρου μπλε, μαύρου ή γκρίζου 
χρώματος. Μπορούν επίσης οι μαθητές να φορούν το φούτερ και τη φόρμα (πανταλόνα) του 
σχολείου, χρώματος μπορντό και μαύρη αντίστοιχα που φέρουν το σήμα του σχολείου. Η ενδυμασία 
αυτή αποτελεί την εγκεκριμένη χειμερινή εμφάνιση των μαθητών, αφού έγινε από κοινού αποδεκτή 
από τον Καθηγητικό Σύλλογο, το ΚΜΣ και τον Σύνδεσμο Γονέων. Φόρμα (πανταλόνα) διαφορετική 
από αυτή που περιγράφεται ανωτέρω, δεν είναι αποδεκτή, εκτός και αν αποφασίσει διαφορετικά η 
διεύθυνση του σχολείου, σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις. Τα κολάν και άλλου είδους προκλητική 
εμφάνιση απαγορεύονται αυστηρά.  
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Νοείται ότι όπως οι φανέλες έτσι και τα φούτερ ή τα μπουφάν δεν πρέπει να έχουν λωρίδες άλλου 
χρώματος ή γράμματα ή σχέδια ή επιγραφές (άσπρη λωρίδα είναι αποδεκτή). Τα λογότυπα που 
απεικονίζουν τη μάρκα (φίρμα) του σακακιού επιτρέπονται, σε διακριτικό μέγεθος (μέχρι 10x3cm). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσημο χειμερινό 
φούτερ 

Επίσημη χειμερινή φόρμα 
(πανταλόνα) 

Σήματα σχολείου για 
φούτερ και φόρμα 

Απαγορεύονται αυστηρά τα κολάν 

    

Επιτρέπεται αν το 
λογότυπο είναι 3x10cm 

Επιτρέπεται στους 
χρωματισμούς μπλε 

μαύρο γκρίζο 

Επιτρέπεται στους 
χρωματισμούς μπλε 

μαύρο γκρίζο 

Επιτρέπεται στους χρωματισμούς 
μπλε μαύρο γκρίζο 

    
Επιτρέπονται λωρίδες 

άσπρου, μαύρου, γκρίζου 
ή μπλε χρώματος 

Επιτρέπονται λωρίδες 
άσπρου, μαύρου, γκρίζου 

ή μπλε χρώματος 

Δεν επιτρέπονται λωρίδες 
άλλου χρώματος 

Δεν επιτρέπονται τα λογότυπα 
διαστάσεων πέραν των 10x3cm 

    
Δεν επιτρέπονται τα 

λογότυπα διαστάσεων 
πέραν των 10x3cm 

Δεν επιτρέπονται τα 
λογότυπα διαστάσεων 

πέραν των 10x3cm 

Δεν επιτρέπονται τα 
λογότυπα διαστάσεων 

πέραν των 10x3cm 

Απαγορεύονται αυστηρά τα 
σήματα ομάδων 
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Οι μαθητές μπορούν να φορούν σκούφο ή σάρπα, όμως έξω από την τάξη και με τους ίδιους 
χρωματισμούς όπως πιο πάνω. Τα παπούτσια μπορούν να είναι σκέτα δερμάτινα μαύρου χρώματος ή 
αθλητικά μπλε/μαύρου/γκρίζου/άσπρου χρώματος, χωρίς εξεζητημένα φανταχτερά χρώματα στις 
λωρίδες και τα κορδόνια. Τα σήματα ομάδων απαγορεύονται αυστηρά.  
 

    
Επιτρέπονται οι σκούφοι στις αποχρώσεις μπλε, μαύρο ή 
γκρίζο 

Δεν επιτρέπονται σκούφοι 
με μεγάλα λογότυπα  

Απαγορεύονται αυστηρά 
τα σήματα ομάδων 

    
Επιτρέπονται σάρπες στις αποχρώσεις μπλε, μαύρο ή γκρίζο Απαγορεύονται αυστηρά 

σάρπες ομάδων 

 

 

 
 

Απαγορεύονται αυστηρά 
τσαντάκια ομάδων 

Απαγορεύονται αυστηρά 
τσάντες ομάδων 

Επιτρέπονται δερμάτινα ή 
αθλητικά παπούτσια  

Δεν επιτρέπονται παπούτσια 
με φανταχτερά χρώματα 

Β.  Η επίσημη στολή αποτελείται από :   

• Γκρίζο μαθητικό παντελόνι ή φούστα (μαθήτριες), άσπρο πουκάμισο, μπλε γραβάτα και 

σκουρόχρωμα παπούτσια.  

Η επίσημη στολή θα χρησιμοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Αντιπροσώπευση του σχολείου σε διάφορες εκδηλώσεις/δραστηριότητες 

• Παρελάσεις 

• Φωτογραφίσεις 

• Τελετή Αποφοίτησης και άλλες επίσημες εκδηλώσεις του σχολείου 
 

Γ.  Η στολή Γυμναστικής αποτελείται από :   

• Παντελονάκι μαύρο μπλε ή γκρίζο 

• Φανέλα μαύρου/άσπρου χρώματος 

• Αθλητικά παπούτσια και κάλτσες, όπως αναφέρεται στην καθημερινή στολή 

• Φόρμες γυμναστικής μονόχρωμες, μπλε/μαύρου/γκρίζου χρώματος, χωρίς σχέδια και 
επιγραφές αλλά και χωρίς λωρίδες άλλου χρώματος (άσπρη λωρίδα είναι αποδεκτή). 
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Δ.  Μη ευπρεπής Εμφάνιση 
 

Ως μη ευπρεπής θεωρείται η προκλητική εμφάνιση και αυτή που παραβιάζει τους επικρατούντες 
κανόνες της αισθητικής και ηθικής. Με βάση αυτό το σκεπτικό, το σχολείο θεωρεί ως μη ευπρεπή και 
προκλητική εμφάνιση τα πιο κάτω: 
 

▪ Για τους μαθητές: Τις κοντές ή αμάνικες φανέλες/ενδυμασίες, που αφήνουν ακάλυπτο μέρος 
του σώματος, τα πολύ μακριά και ατημέλητα μαλλιά, τα παράξενα κουρέματα, τα μούσια, τα 
γένια, τα δακτυλίδια, τα σκουλαρίκια, τις διακοσμητικές καδένες,  τα ακάλυπτα τατουάζ και 
άλλα παρόμοια. Οι μαθητές μπορούν να έχουν μουστάκι σε λελογισμένο μέγεθος, χωρίς να 
κρέμεται στα πλευρά.  
 

Νοείται ότι μαθητές που προσκομίζουν δικαιολογητικό για δερματικές παθήσεις που 
αφορούν το ξύρισμα, θα πρέπει σ΄ αυτό να αναγράφονται από τον θεράποντα ιατρό σαφείς 
οδηγίες για τη συχνότητα επανάληψής του. 

 

▪ Για τις μαθήτριες: Τις κοντές ή αμάνικες φανέλες/ενδυμασίες, που αφήνουν ακάλυπτο μέρος 
του σώματος, τις κοντές φούστες, τα κολάν, τα πολλά φανταχτερά κοσμήματα, τα μακριά ή/και 
βαμμένα νύχια, τα βαμμένα μαλλιά, τα εξεζητημένα κτενίσματα και το μακιγιαρισμένο 
πρόσωπο. Μπορούν όμως να επικαλύπτουν τα νύχια τους με άχρωμο βερνίκι και να φορούν 
μικρά παραδοσιακά σκουλαρίκια στα αυτιά (π.χ. κρίκοι διαμέτρου μικρότερης από 1,5 
εκατοστό). Μικρό διακριτικό σφαιρικό σκουλαρίκι (μπαλίτσα) στη μύτη δε θεωρείται ως μη 
ευπρεπής εμφάνιση. 
 

    
Επιτρέπεται όταν είναι 
κοντά και με άχρωμο 
βερνίκι 

Δεν επιτρέπεται όταν 
είναι μεγάλα ή μυτερά 
και με έγχρωμο βερνίκι 

Επιτρέπεται ένα στρασάκι 
σε κάθε αυτί (κορίτσια)  

Επιτρέπεται ένα στρασάκι 
στη μύτη (κορίτσια) 

    
Επιτρέπεται ένας κρίκος σε 
κάθε αυτί 

Δεν επιτρέπονται Δεν επιτρέπονται Δεν επιτρέπονται 

 
 


