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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ                                                                                        

Σχολική  χρονιά  2020-2021               
                                                                       

ΜΑΘΗΤΙΚΗ  ΣΤΟΛΗ  ΚΑΙ  ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
 

Η μαθητική στολή είναι μια υποχρέωση που απορρέει από τους Κανονισμούς Λειτουργίας των 

Δημόσιων Σχολείων. Εξυπακούεται ότι τονίζει τη μαθητική ιδιότητα και κάνει περήφανους τους 

μαθητές, τόσο για τον εαυτό τους, όσο και για το Σχολείο τους.   
 

Η προσέλευση των μαθητών/τριών στο Σχολείο με τη στολή τους είναι υποχρεωτική. 

Καλούνται, επομένως, οι μαθητές και οι μαθήτριες να συμμορφώνονται προς τους σχετικούς 

κανονισμούς, όπως, επίσης, και οι γονείς/κηδεμόνες τους να συνεργάζονται με το Σχολείο. Κατ’ αυτό 

τον τρόπο διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του, εφόσον η ευπρεπής και ομοιόμορφη ενδυμασία 

των μαθητών και μαθητριών συμβάλλει τα μέγιστα προς την κατεύθυνση αυτή. 
 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε Εγκύκλιό του αναφέρει: 

«Η στολή ως θεσμός πρέπει να διατηρηθεί, γιατί  αποτελεί  παράγοντα  ομοιομορφίας,  

καλαισθησίας, ευπρέπειας  και  στοιχείο αγωγής». 
 

Ο Κανονισμός Περί της Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης του 2017  στα 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΜΑΘΗΤΩΝ αναφέρει: 

«Ο μαθητής φορεί καθημερινά στο σχολείο την  εγκεκριμένη   από το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού στολή, που καθορίζεται με σχετική εγκύκλιο […] το ΥΠΠ 

εκδίδει σχετικές  εγκυκλίους, οι οποίες καθορίζουν την ευπρεπή εμφάνιση των μαθητών 

[…]. 
 

Υπερβολές στην εμφάνιση   

Δεν επιτρέπονται οι υπερβολές στην εμφάνιση των μαθητών/τριών, δεδομένου ότι αυτές δε 

συνάδουν προς την αξιοπρεπή και καλαίσθητη παρουσία τους. Η εμφάνιση μαθητών και μαθητριών 

στο Σχολείο πρέπει απαραίτητα να συνάδει με τη μαθητική τους ιδιότητα. Η τάση προς την 

υπερβολή δεν καλλιεργεί το μέτρο και οδηγεί τον άνθρωπο σε ακρότητες, στη ματαιοδοξία και στην 

προσήλωση προς τα επουσιώδη. Γενικά, τόσο οι μαθητές όσο και οι μαθήτριες θα πρέπει να 

αποφεύγουν το προκλητικό ντύσιμο και επιλογές που δεν ταιριάζουν με τη μαθητική ιδιότητα και 

την ευπρεπή εμφάνιση. 
 

Στο πλαίσιο της ορθής διαπαιδαγώγησης των νέων, το Σχολείο θεωρεί την υπερβολή στην εμφάνιση 

των μαθητών παράπτωμα. Ως εκ τούτου, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια θα πρέπει να έχει υπόψη 

και να αποφεύγει τα ακόλουθα, τα οποία κρίνονται ως υπερβολές, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο 

του ΥΠΠ: 
 

Για τους μαθητές 

− Τα πολύ μακριά ή/και βαμμένα μαλλιά 

− Το ιδιόρρυθμο χτένισμα και κούρεμα 

− Το εμφανώς αξύριστο πρόσωπο, τα γένια ή το υπογένειο 

− Τα τατουάζ (δερματοστιξία) 
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− Τα δαχτυλίδια, τα βραχιόλια, τα σκουλαρίκια (στη μύτη, στα αφτιά, στα φρύδια, στη 

γλώσσα κ.α.), οι διακοσμητικές αλυσίδες και άλλα παρόμοια. 
 

Δε θεωρείται υπερβολή μια διακριτική αλυσίδα στον λαιμό με ένα σταυρό. 
 

Για τις μαθήτριες  

− Η ιδιόρρυθμη κόμμωση/κούρεμα (βαμμένα ή φουντωτά μαλλιά, εξεζητημένες 

ανταύγειες) 

− Το μακιγιαρισμένο πρόσωπο 

− Τα μακριά και/ή βαμμένα νύχια 

− Τα τατουάζ (δερματοστιξία) 

− Τα πολλά ή φανταχτερά δαχτυλίδια,  τα βραχιόλια, οι διακοσμητικές αλυσίδες, τα 

εξεζητημένα σκουλαρίκια, τα σκουλαρίκια  στη μύτη, στα φρύδια, στη γλώσσα κ.ο.κ. 
 

Δε θεωρείται υπερβολή ένα ζευγάρι απλά σκουλαρίκια στα αφτιά ή ένα διακριτικό κόσμημα 

στον λαιμό με αλυσίδα και σταυρό. 
 

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Α:  ΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 

• Πουκάμισο άσπρο ή μπλούζα/φανέλα λευκή σκέτη μονόχρωμη,  χωρίς μάρκες και 

σήματα 

• Παντελόνι: Γκρίζο μαθητικό, όχι χαμηλόμεσο  

• Πουλόβερ/Φούτερ μπλε σκούρο (μονόχρωμo)  χωρίς σχέδια ή ετικέτες  

• Σακάκι ή μπουφάν: Απλό, μονόχρωμο, σε μαύρο χρώμα ή μπλε σκούρο ή γκρίζο 

(μονόχρωμα), χωρίς σχήματα ή άλλες παραστάσεις. Δεν επιτρέπεται το δερμάτινο και το 

τζιν. 

• Παπούτσια μαύρα δερμάτινα ή αθλητικά (όχι σε έντονους χρωματισμούς, άσπρα, μπλε, 

γκρίζα ή μαύρα) 
 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ:  Άσπρο πουκάμισο με γιακά και μακριά μανίκια, σκούρα μπλε γραβάτα,  

πουλόβερ μπλε, με μανίκια και με άνοιγμα στον λαιμό σε σχήμα  V, παντελόνι γκρίζο (όχι 

χαμηλόμεσο ούτε εφαρμοστό ή υπερβολικά φαρδύ), μαύρα  παπούτσια και σακάκι ή μπουφάν 

μπλε σκούρο, απλό.  
 

Β:  ΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 

• Πουκάμισο άσπρο ή μπλούζα/φανέλα λευκή σκέτη μονόχρωμη, χωρίς μάρκες και 

σήματα/ετικέτες 

• Φούστα μπλε με δύο κουφόπιετες (όχι εφαρμοστή ούτε κοντή) 

• Παντελόνι  γκρίζο σκούρο, μαθητικό όχι χαμηλόμεσο ούτε εφαρμοστό (όχι κολάν) 

• Πουλόβερ/Φούτερ μπλε σκούρο (μονόχρωμο) χωρίς σχέδια ή ετικέτες  

• Σακάκι ή μπουφάν:  Απλό, μονόχρωμο, μαύρο χρώμα ή μπλε σκούρο ή γκρίζο 

(μονόχρωμα), χωρίς σχήματα ή άλλες παραστάσεις. Απαγορεύεται το δερμάτινο και το τζιν. 

• Παπούτσια χαμηλά μαύρα δερμάτινα ή αθλητικά (όχι σε έντονους χρωματισμούς, άσπρα, 

μπλε, γκρίζα ή μαύρα) 
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ: Άσπρο πουκάμισο με γιακά και μακριά μανίκια,  σκούρα μπλε γραβάτα, 

πουλόβερ μπλε, με μανίκια και με άνοιγμα στο λαιμό σε σχήμα  V, φούστα μπλε με δυο κουφόπιετες 

(όχι χαμηλόμεση ή πολύ κοντή), μαύρα παπούτσια και σακάκι ή μπουφάν μπλε σκούρο, απλό.  
 

Διευκρινήσεις 

Παντελόνι  

− Μακρύ, χωρίς εξωτερικές τσέπες και άλλα διακοσμητικά, επιγραφές ή διαφημιστικά μηνύματα  

− Το πολύ εφαρμοστό ή πολύ φαρδύ ή χαμηλόμεσο ή με χαμηλό καβάλο παντελόνι δεν επιτρέπεται 

ούτε και συνάδει προς την ευπρεπή ενδυμασία ενός μαθητή.  Επίσης, οι μαθητές/τριες, πρέπει να 

έχουν υπόψη τους ότι δεν επιτρέπεται να μαζεύουν το κάτω μέρος του παντελονιού τους ψηλά, 

ώστε να φαίνονται τα πόδια.) 

− Δεν επιτρέπονται τα κολάν και οι φόρμες. 
 

Πουκάμισο 

− Λευκό με μακρύ μανίκι (επίσημη στολή) 
 

Μπλούζα/Φανέλα 

− Άσπρου χρώματος 

− Με μανίκι κοντό ή μακρύ 

− Χωρίς διακριτικά, χωρίς γράμματα, σχέδια ή γραμμές ή άλλου είδους σχήματα, χωρίς σήματα από 

μάρκες και πάντοτε μονόχρωμη  

− Το άνοιγμα στον λαιμό πρέπει είναι μικρό, με ή χωρίς γιακά και 

− Με μήκος τέτοιο που να μην αφήνει ακάλυπτο το σώμα. 
 

Επιτρέπονται οι μπλούζες οι οποίες κατά καιρούς σχεδιάζονται από το ΚΜΣ, με τη σύμφωνη 

γνώμη της Διεύθυνσης του Σχολείου. 
 

Πουλόβερ/Φούτερ  

− Μπλε σκούρο (πάντοτε μονόχρωμο), με τους ίδιους περιορισμούς όπως πιο πάνω 

Επιτρέπονται τα φούτερ τα οποία σχεδιάζονται από το ΚΜΣ, με τη σύμφωνη γνώμη της 

Διεύθυνσης του Σχολείου. 

Σακάκι/Μπουφάν 

− Μπλε σκούρο ή μαύρο ή γκρίζο (πάντοτε μονόχρωμα), με τους ίδιους περιορισμούς όπως πιο 

πάνω. 

− Εξυπακούεται ότι δεν επιτρέπεται το σακάκι/μπουφάν να είναι δερμάτινο ή πλαστικό ούτε και να 

έχει γούνα, έντονα διακοσμητικά όπως κουμπιά, καρφιά και τα παρόμοια. 

Παπούτσια 

− Απλά μαύρα δερμάτινα ή αθλητικά (μαύρα ή γκρίζα ή μπλε)  

− Δεν επιτρέπονται τα σαντάλια/πέδιλα ούτε οι μπότες/μποτάκια. 
 

Κατά τους χειμερινούς μήνες επιτρέπεται το κασκόλ, μονόχρωμο μπλε ή μαύρο ή γκρίζο ή λευκό. 

Επιτρέπεται, επίσης, το σκουφάκι σε λευκό, μπλε γκρίζο ή μαύρο χρώμα. Δε θα πρέπει, όμως, το 

κασκόλ ή το σκουφάκι να αντιπροσωπεύει ομάδες, σωματεία, οργανώσεις ή κόμματα.  
 

Σημ.: Το σκουφί (όπως και η κουκούλα) δεν επιτρέπεται να φοριέται μέσα στις αίθουσες 

διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος ούτε στις εκδηλώσεις του Σχολείου. 
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Γ.   ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ) 

• Παντελονάκι : Μπλε ή μαύρο 

• Φανέλα : Απλή άσπρη, χωρίς σχέδια 

• Παπούτσια : Αθλητικά      

• Φόρμες : Αθλητικές, χρώματος μπλε ή μαύρου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

ΠΡΟΣΟΧΗ !   Η φόρμα φοριέται μόνο στο μάθημα της Γυμναστικής. 
 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέρχονται στο Σχολείο με τη φόρμα της Γυμναστικής μόνο στην 

περίπτωση κατά την οποία έχουν την ΠΡΩΤΗ περίοδο Γυμναστική. Αποχωρούν από το Σχολείο 

με αυτή, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία έχουν Γυμναστική την ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ περίοδο. Κατά 

τις υπόλοιπες περιόδους φορούν την καθημερινή στολή τους. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

➢ Η συμμόρφωση προς τον κανονισμό περί μαθητικής στολής και εμφάνισης είναι αποκλειστική 

ευθύνη του ίδιου του μαθητή αλλά και των γονέων του. Ως εκ τούτου, καλούνται οι γονείς και οι 

κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών να φροντίζουν, ώστε τα παιδιά τους να 

προσέρχονται στο Σχολείο, φορώντας καθημερινά τη μαθητική τους στολή. 

➢ Μαθητής που πιθανόν να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κανονισμού για τη 

στολή, λόγω οικονομικών δυσκολιών, ενημερώνει έγκαιρα το Σχολείο, το οποίο, μέσα στο 

πλαίσιο της μαθητικής πρόνοιας, θα διαχειριστεί το όλο ζήτημα με εμπιστευτικότητα, εχεμύθεια 

και διακριτικότητα. 

➢ Η προσέλευση στο Σχολείο ή στην τάξη χωρίς στολή αποτελεί παράπτωμα και συνεπάγεται την 

επιβολή των αντίστοιχων παιδαγωγικών μέτρων. Για μαθητή ή μαθήτρια που δε 

συμμορφώνεται προς τον Κανονισμό για τη Μαθητική Στολή και τη γενική ευπρεπή εμφάνιση, 

θα καλείται ο γονιός ή ο κηδεμόνας στο Σχολείο, για να παραλάβει το παιδί του και να αναλάβει 

τη συμμόρφωσή του προς τους Κανονισμούς. 

➢ Σε περίπτωση που παραστεί  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ   ΣΟΒΑΡΗ  ανάγκη μαθητής/τρια να προσέλθει στο 

Σχολείο χωρίς την προβλεπόμενη στολή, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσει, πριν ακόμα αρχίσει 

η πρώτη περίοδος των μαθημάτων (ή και από την προηγούμενη ημέρα), σχετική γραπτή άδεια 

από τη Διεύθυνση. 

Η συμμόρφωση προς τους κανονισμούς και η πειθαρχία χαρακτηρίζουν ανθρώπους 

με υψηλό επίπεδο πολιτισμού. Διασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για ενασχόληση με 

τα σπουδαία και τα σημαντικά! Για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ και ΠΡΟΟΔΟ! 

ΑΠΟ  ΤΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Ιούνιος 2020 


