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ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ 
Περιγραφή σχολικής στολής 
ΑΓΟΡΙΑ 

Επίσημη: Καθημερινή: 
 γκρίζο μακρύ παντελόνι 
 άσπρο πουκάμισο (μακρύ μανίκι) 
 μαύρα παπούτσια (όχι αθλητικά) 

 
 μπλε τρικό ή μπουφάν (για τις κρύες 

μέρες) 
 

 γκρίζο παντελόνι μακρύ ή κοντό  
 άσπρο πουκάμισο με μακρύ ή κοντό 

μανίκι ή φανέλα άσπρη (με ή χωρίς γιακά) 
 μπλε τρικό ή μπουφάν (για τις κρύες 

ημέρες) 
 παπούτσια μαύρα ή αθλητικά 
 γκρίζες φόρμες (Χειμερινή περίοδος για τις 

ημέρες που έχουν μάθημα ΦΑ) 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

Επίσημη: Καθημερινή: 
 γκρίζα φούστα 
 άσπρο πουκάμισο(μακρύ μανίκι) 
 μπλε τρικό ή μπουφάν (για τις κρύες 

ημέρες) 
 κάλτσες άσπρες ή καλτσόν  
 παπούτσια μαύρα (όχι αθλητικά) 

 

 γκρίζα φούστα 
 άσπρο πουκάμισο με μακρύ ή κοντό 

μανίκι ή φανέλα άσπρη (με ή χωρίς 
γιακά)0 

 μπλε τρικό ή μπουφάν (για τις κρύες 
ημέρες) 

 παπούτσια μαύρα ή αθλητικά 
 κάλτσες άσπρες ή καλτσόν  
 γκρίζες φόρμες (Χειμερινή περίοδος για τις 

ημέρες που έχουν μάθημα ΦΑ) 
 γκρίζο παντελόνι μακρύ, (Χειμερινή 

περίοδος) 
ΣΤΟΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ) 
 μαύρο ή μπλε παντελονάκι για τους μαθητές και μαύρη ή μπλε κιλότα για τις μαθήτριες 
 άσπρη φανέλα (χωρίς εμβλήματα ή λογότυπα) 
 αθλητικά παπούτσια (όχι ποδοσφαίρου εκτός αν υπάρχει διαφορετική ενημέρωση) 
 γκρίζες φόρμες(μόνο τους χειμερινούς μήνες) 

Η  χρήση κολάν παντελονιών και η προσέλευση φορώντας στολή γυμναστικής δεν επιτρέπονται.  
 
Προτρέπουμε τις οικογένειες να προμηθεύονται τα είδη στολής, έχοντας υπόψη ότι πολλά από αυτά πωλούνται 
από τον Σύνδεσμο Γονέων (ιδιαίτερα μπλούζες και φόρμες) έχοντας το έμβλημα του σχολείου. 

 
Η φροντίδα και καθαριότητα στην εμφάνιση και στα μαλλιά αποτελούν στοιχεία ευπρέπειας . Οι υπερβολές στο 
κόψιμο και στο χτένισμα των μαλλιών, το βάψιμο των μαλλιών, τα κοσμήματα, το βάψιμο προσώπου και το 
βάψιμο νυχιών δε συνάδουν με τη μαθητική  ιδιότητα και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ. Περαιτέρω, η το υπερβολικό 
μήκος στα μαλλιά αγοριών, συστήνεται να αποφεύγεται. 

 
Ρολόγια και κοσμήματα: Τα παιδιά, δεν επιτρέπεται να φορούν στο σχολείο ρολόγια μεγάλης αξίας (ούτε 
ρολόγια που λειτουργούν ως τηλέφωνα) και κοσμήματα (ιδιαίτερα σκουλαρίκια) για αποφυγή κινδύνων 
τραυματισμού ή απώλειάς τους. Για λόγους ασφάλειας, δεν επιτρέπεται να φορούν κοσμήματα ή άλλου είδους 
προσωπικά στολίδια όπως περιδέραια ή βραχιόλια, ιδιαίτερα στο μάθημα Φυσικής Αγωγής 

 
Ο σεβασμός της στολής αποτελεί έναν από τους πρώτους κοινωνικούς κανόνες που τα παιδιά καλούνται να 
τηρήσουν και παρακαλούμε τις οικογένειες να συνεργαστούν για τη διατήρηση ευπρέπειας στην εμφάνιση των 
παιδιών. Όπου ισχύουν δυσκολίες εξασφάλισης της στολής είναι αναγκαία η επικοινωνία με το σχολείο. 

Κωνσταντίνος Μιχαήλ,  
Διευθυντής 
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