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ΣΤΟΛΗ  ΚΑΙ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  ΜΑΘΗΤΩΝ 

Η μαθητική ιδιότητα σάς συνοδεύει από τη στιγμή της εγγραφής σας και καθ’  όλη τη διάρκεια του σχολικού 
έτους, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων διακοπών, είτε βρίσκεστε στον χώρο του Σχολείου είτε έξω 
από αυτό.  Συνεπώς, η όλη συμπεριφορά σας οφείλει να συμβαδίζει με αυτή την ιδιότητα. Αναμένεται ότι 
και οι Γονείς θα αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί. 
 
Ειδικότερα στον χώρο του Σχολείου, αναμένεται από κάθε μαθητή/τρια να ασκηθεί στην ευπρέπεια και την 
αυτοπειθαρχία  ώστε να τηρεί με ακρίβεια και συνέπεια τα εξής: 
 
1. Να συμβάλλει με κάθε τρόπο στην απρόσκοπτη διεξαγωγή των μαθημάτων και την ομαλή λειτουργία 

του Τμήματός του. 
 

2. Να φορεί πάντα την εγκεκριμένη από τη σχολική κοινότητα  ΣΤΟΛΗ. Χωρίς στολή ο/η μαθητής/τρια,   
      δεν θα γίνεται δεκτός/κτή   στο μάθημα και θα ειδοποιείται ο κηδεμόνας. 

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ 

α.  Στολή των μαθητών: 
➢ Πουκάμισο:       Άσπρο κλασσικό με γιακά και μακρύ μανίκι. 
➢ Φανέλα:           Επιτρέπεται η άσπρη μακριά φανέλα με γιακά χωρίς σχήματα ή             

                       σήματα  
➢ Παντελόνι         Γκρίζο 
➢  Τρικό:             Μπλε ή μαύρο με ή χωρίς μανίκι. 
➢ Μπουφάν ή Ζακέτα:  Μπλε ή μαύρο (χωρίς σχήματα ή σήματα). 

  

β.  Στολή των μαθητριών: 
➢ Πουκάμισο:       Άσπρο κλασσικό με γιακά και μακρύ μανίκι. 
➢ Φανέλα:            Επιτρέπεται  άσπρη μακριά φανέλα με γιακά χωρίς σχήματα ή     
                             σήματα. 
➢ Παντελόνι:        Γκρίζο.           
➢ ή Φούστα:        Μπλε με δύο πιέτες μπροστά και μήκος που φτάνει στο γόνατο.  
➢ Τρικό:              Μπλε ή μαύρο με ή χωρίς μανίκι. 
➢ Μπουφάν ή Ζακέτα:   Μπλε ή  μαύρο  (χωρίς σχήματα ή σήματα).      
γ.  Επίσημη στολή:  
 
➢ Μαθητές:      Γκρίζο παντελόνι, άσπρο πουκάμισο, μπλε γραβάτα και μπλε τρικό              

                         αν χρειάζεται. 
➢ Μαθήτριες: Μπλε φούστα, άσπρο πουκάμισο, μπλε γραβάτα και μπλε τρικό      

                         αν χρειάζεται. 
➢ Παπούτσια: Απλά χαμηλά μαύρα, κλειστά παπούτσια 
 
δ.  Στολή για τη Γυμναστική των μαθητών και μαθητριών: 
 
➢ Φανέλα:  Άσπρη, σκέτη χωρίς σχήματα  ή σήματα. 
➢ Παντελονάκι: Μαύρο ή μπλε. 
➢ Παπούτσια: Αθλητικά. 
➢ Φόρμες:  Μπλε, ή μαύρες. 
 
Σημείωση:  Η φόρμα δεν αποτελεί μέρος της μαθητικής στολής. Οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν 
προσέρχονται στο σχολείο με τη φόρμα της Γυμναστικής, όταν έχουν Γυμναστική την πρώτη περίοδο, 
ούτε αποχωρούν από το σχολείο με αυτή, όταν έχουν Γυμναστική την έβδομη περίοδο. 
 
ε.  Στην εκδρομή: Η όλη εμφάνιση των μαθητών/τριών δεν πρέπει να είναι 
προκλητική. 
στ.  Γενικότερη εμφάνιση: 
Η εμφάνιση σου  στο σχολείο πρέπει απαραίτητα να συνάδει με τη μαθητική σου ιδιότητα.  Για το σκοπό 
αυτό πρέπει να έχεις υπόψη σου και να εφαρμόζεις 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 παραπέμπεται στη Διεύθυνση.  Ως υπερβολές θεωρούνται τα πιο κάτω:  Τα μακριά μαλλιά, το 
εξεζητημένο κούρεμα (ξυρισμένα κάτω και μακριά πιο πάνω στο κεφάλι). Οι μαθητές οφείλουν να είναι 
κουρεμένοι σε όλο το κεφάλι ομοιόμορφα. Επίσης  τα δαχτυλίδια, τα βραχιόλια, τα σκουλαρίκια, οι 
διακοσμητικές καδένες και άλλα παρόμοια καθώς και τα γένια ή το υπογένειο.  Ιδιαίτερα όσον αφορά τις 
μαθήτριες, υπερβολές θεωρούνται και τα πολλά και φανταχτερά δαχτυλίδια, τα βραχιόλια, οι διακοσμητικές 
καδένες, τα σκουλαρίκια και άλλα παρόμοια.  Επίσης, τα μακριά, βαμμένα νύχια, τα βαμμένα ή φουντωτά 
μαλλιά και το μακιγιαρισμένο πρόσωπο. 
 
Σημείωση:  Δεν θεωρείται υπερβολή για τις μαθήτριες ένα απλό δακτυλίδι και ένα ζευγάρι απλά 
σκουλαρίκια. 
 

3. Να αποφεύγει βλαβερές για την υγεία του συνήθειες και ενέργειες, όπως:  το κάπνισμα, την 
παραμονή στην τάξη κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, τη ρύπανση κοινόχρηστων χώρων 
και ιδίως των χώρων υγιεινής.  Η καθαριότητα είναι ένδειξη Πολιτισμού. 

 
4. Να σέβεται τη σχολική περιουσία και να μην την καταστρέφει γιατί, εκτός των άλλων, θα 

υποβληθεί στη δαπάνη για αποκατάσταση της ζημιάς την οποία προκαλεί, εκούσια ή 
ακούσια. 

 
5. Να προσέρχεται έγκαιρα στην τάξη του για μάθημα.  Η καθυστέρηση αποτελεί παράπτωμα. 

 
6. Να πειθαρχεί αυστηρά στους κανονισμούς για τη χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων 

συσκευών ηχογράφησης ή οπτικογράφησης. 
 

7. Να μην προσκαλεί στο Σχολείο γνωστούς του εξωσχολικούς ούτε να συναναστρέφεται με 
άτομα που εισέρχονται στον σχολικό χώρο χωρίς άδεια. 

 
8. Να ενημερώνει έγκαιρα τους γονείς του για οτιδήποτε του ζητηθεί από το Σχολείο, 

παραδίδοντας σ’  αυτούς τις σχετικές ανακοινώσεις ή επιστολές. 
 

9. Να μη μεταφέρει στο Σχολείο αντικείμενα που δεν χρειάζονται στα Μαθήματα ή άλλες 
σχολικές εκδηλώσεις.  Αντίθετα, να είναι εφοδιασμένος με τα απαραίτητα για κάθε Μάθημα 
βιβλία, τετράδια, γραφική ύλη κ.ά.. 

 
10. Να κάθεται πάντα στο ίδιο θρανίο, εκτός αν του ζητηθεί από τον διδάσκοντα να πράξει 

διαφορετικά, και να διατηρεί το θρανίο και το κάθισμά του καθαρά.  Αυτό ισχύει και όταν 
μετακινηθεί σε Εργαστήριο. 

 
11. Να μη μετακινείται άσκοπα, μόνος του ή με συμμαθητές του, κατά τη διάρκεια κενής 

περιόδου.  Γενικά σε καμία περίπτωση να γίνεται αιτία ενόχλησης για τα άλλα Τμήματα. 
 

12. Να μη διακινείται  κατά τα διαλείμματα ή τις κενές περιόδους στους χώρους στάθμευσης του 
Σχολείου, στους κήπους και στο γήπεδο (κερκίδες) ούτε βεβαίως να βγαίνει εκτός Σχολείου. 

 
13. Να συμπεριφέρεται με ευγένεια και σεβασμό σε όλους τους μαθητές, καθηγητές, το 

γραμματειακό προσωπικό, τις επιστάτριες και το προσωπικό του κυλικείου. 
 
14. Να περιμένει τη σειρά του για να εξυπηρετηθεί, όταν μεταβαίνει στο κυλικείο. 

 
15. Να ανταποκρίνεται έγκαιρα στις οικονομικές ή άλλες υποχρεώσεις του προς το Σχολείο. 

 
16. Να αποφεύγει τη χρήση της κύριας εισόδου του Σχολείου.  Να μην κυκλοφορεί στο Χολ. 

 
17. Οποιοδήποτε αίτημα/πρόβλημα παρουσιαστεί, ο μαθητής ή οι γονείς του να 

ενημερώνουν τη Διεύθυνση του Σχολείου. 
 
1 Σεπτεμβρίου 2020                    ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 


