
1 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ                               ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021 – 2022 
                                                                                                                                                          Μ.1 

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ 
 

Α. Καθημερινή στολή  Οι μαθητές/τριες φορούν καθημερινά και καθόλη τη διάρκεια της 
εξεταστικής περιόδου, την καθορισμένη καθημερινή στολή. Η προσέλευση στο σχολείο χωρίς 
στολή αποτελεί παράπτωμα που τιμωρείται. 
 
Μαθητές/ Μαθήτριες: 
 

 Παντελόνι: Γκρι παντελόνι υφασμάτινο (όχι κατώμεσο,  ούτε υπερβολικά στενό ούτε 
τύπου τζην ή  κολάν). Οι μαθήτριες μπορούν , επιπλέον, να φορούν γκρι φούστα με δύο 
πιέτες μπροστά και μήκος που φτάνει το γόνατο. 

 Φανέλα: Άσπρη με γιακά, με κοντό ή μακρύ μανίκι ή με ψηλή στρογγυλή λαιμόκοψη 
(όχι V καρέ και χωρίς σχέδια ή σήματα).   

 Φούτερ: Σκούρο μπλε, μονόχρωμο ( χωρίς σχέδια ή σήματα). 
 Σακάκι:  Σκούρο μπλε, ή μαύρο μονόχρωμο (χωρίς σχέδια ή σήματα). 
 Σκούφος: Σκούρο μπλε, μονόχρωμος, κατά τους χειμερινούς μήνες, όχι όμως, μέσα στην 

τάξη. 
 Κασκόλ: Σκούρο μπλε ή άσπρο, μονόχρωμο, κατά τους χειμερινούς μήνες. 
 Παπούτσια: μαύρα ή αθλητικά στα μαθητικά χρώματα (μπλε, γκρι, μαύρο, άσπρο), 

χωρίς πολύχρωμες ή  φωσφορίζουσες σόλες ή  κορδόνια. 
 

Β. Επίσημη Στολή   είναι υποχρεωτική στις πιο κάτω περιπτώσεις:  
α. Στους επίσημους εορτασμούς (π.χ. 1η Οκτωβρίου, 28η Οκτωβρίου, 25η Μαρτίου, 1η 
Απριλίου).  β. Στις αντιπροσωπείες, στις επισκέψεις σε επίσημα πρόσωπα, στις 
δοξολογίες, στις καταθέσεις στεφάνων κλπ.  γ. Στις παρελάσεις, χορωδίες, απαγγελίες, 
τελική γιορτή και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο από το σχολείο. Σημείωση: σε 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις η στολή είναι δυνατό να διαφοροποιηθεί σύμφωνα με τις 
υποδείξεις των υπευθύνων καθηγητών.  
 

Μαθητές 
 Γκρι παντελόνι υφασμάτινο, άσπρο πουκάμισο με μακρύ μανίκι και μπλε γραβάτα. 

Μαθήτριες 
 Γκρι φούστα, άσπρο πουκάμισο με μακρύ μανίκι και μπλε γραβάτα. 

Γ.  Στολή Γυμναστικής  

 
Μαθητές/ Μαθήτριες: 

 Φόρμες: Σκούρου μπλε ή μαύρου χρώματος, μονόχρωμες (χωρίς σχέδια ή σήματα). 
 Παπούτσια: αθλητικά στα μαθητικά χρώματα (γκρίζο, μαύρο, μπλε, άσπρο) χωρίς 

πολύχρωμες ή  φωσφορίζουσες σόλες ή  κορδόνια. 
Μαθητές 

 Φανέλα: Άσπρη , με κοντό ή μακρύ μανίκι, με ψηλή στρογγυλή λαιμόκοψη (όχι V καρέ 
και χωρίς σχέδια ή σήματα).  

 Παντελονάκι: μαύρο ή μπλε σκούρο.  
Μαθήτριες 

 Φανέλα: Άσπρη μακριά, με κοντό ή μακρύ μανίκι, με ψηλή στρογγυλή λαιμόκοψη, (όχι 

V καρέ και χωρίς σχέδια ή σήματα).  

 Αθλητικό Kολάν 3/4 : μαύρο ή μπλε σκούρο. 
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Σημείωση: Η φόρμα και το κολάν δεν αποτελεί μέρος της καθημερινής μαθητικής στολής. 
Οι μαθητές/τριες δεν προσέρχονται στο σχολείο με τη φόρμα της Γυμναστικής, όταν έχουν 
Γυμναστική την πρώτη περίοδο, ούτε αποχωρούν από το σχολείο μ΄ αυτήν, όταν έχουν 
Γυμναστική την τελευταία περίοδο.  
 

Δ. Στολή εκδρομής  
Στις εκδρομές οι μαθητές/τριες μπορούν να φορούν τζην παντελόνι και χρωματιστές 
φανέλες (όχι αμάνικες) χωρίς προκλητικές παραστάσεις. Γενικά να αποφεύγεται η 
εξεζητημένη και προκλητική εμφάνιση.  

 
Ε. Φόρμες 

 Σκούρου μπλε ή μαύρου χρώματος, μονόχρωμες, εφόσον το ζητήσει το Κ.Μ.Σ. και το 

αποφασίσει η  Διεύθυνση, μπορούν να φορούν οι μαθητές κατά τους χειμερινούς μήνες 

Ιανουάριο και Φεβρουάριο.  Δεν επιτρέπονται οι φόρμες τύπου βράκας ούτε 

υπερβολικά στενές ή που φέρουν σχέδια, σήματα, γράμματα, ή λωρίδες άλλου 

χρώματος.  Η ένδυση του μαθητή/τριας με φόρμες οποιαδήποτε άλλη ημέρα, που δεν 

περιλαμβάνεται στο πιο πάνω χρονικό διάστημα, συνιστά παράπτωμα και επισύρει την 

προβλεπόμενη ποινή. 

 
ΕΥΠΡΕΠΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

 
 Η εμφάνιση των μαθητών/τριών στο σχολείο πρέπει απαραίτητα να συνάδει με τη 

μαθητική τους ιδιότητα. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να έχουν υπόψη τους και να 

εφαρμόζουν τα πιο κάτω, που έχουν καθοριστεί με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας 

και Πολιτισμού. Δεν επιτρέπονται οι υπερβολές στην εμφάνιση, γιατί κάτι τέτοιο 

αποτελεί παράπτωμα για το οποίο ο παραβάτης τιμωρείται. 

 Για τους μαθητές, ως υπερβολές θεωρούνται τα πιο κάτω: τα μακριά,  τα βαμμένα  ή 

ατημέλητα  μαλλιά, το ιδιόρρυθμο κούρεμα (λοφίο, γραμμές, ξυρισμένοι κρόταφοι ή 

κεφάλι κλπ), το εμφανώς αξύριστο πρόσωπο (γένια ή υπογένειο), τα σκουλαρίκια, οι 

διακοσμητικές αλυσίδες και άλλα παρόμοια. 

 Για τις μαθήτριες, ως υπερβολές θεωρούνται: η ιδιόρρυθμη κόμμωση (βαμμένα μαλλιά 

ή ανταύγειες), το μακιγιαρισμένο πρόσωπο και τα βαμμένα ή επιπρόσθετα  νύχια.  

Σημείωση: Δεν θεωρείται υπερβολή ένα απλό σταυρουδάκι και για τις μαθήτριες ένα 

απλό δακτυλίδι και ένα ζευγάρι μικρά, διακριτικά σκουλαρίκια στα αυτιά.  

 Γενικά τόσο οι μαθητές όσο και οι μαθήτριες θα πρέπει να αποφεύγουν το προκλητικό 

ντύσιμο και επιλογές που δε συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα και την ευπρεπή 

εμφάνιση, όπως πιο πάνω έχει καθοριστεί. 

 
Από τη Διεύθυνση 


