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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Μαθητική Στολή και ευπρεπής εμφάνιση
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε εγκύκλιό του
ημερομηνίας 28.9.2006, διευκρινίζει τα ακόλουθα:
«Οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέρχονται καθημερινά στο σχολείο χωρίς υπερβολές, οι οποίες, κατά
γενική ομολογία, δε συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα. Ως υπερβολές θεωρούνται για τους
μαθητές τα βαμμένα μαλλιά, το ιδιόρρυθμο κούρεμα, το εμφανές αξύριστο πρόσωπο, το
χαμηλόμεσο παντελόνι, τα σκουλαρίκια, οι διακοσμητικές αλυσίδες και άλλα παρόμοια.
Για τις μαθήτριες θεωρείται υπερβολή η ιδιόρρυθμη κόμμωση (βαμμένα μαλλιά ή ανταύγειες,
βαμμένα νύχια), το μακιγιαρισμένο πρόσωπο και το χαμηλόμεσο παντελόνι. Οι μαθήτριες
μπορούν να φέρουν δακτυλίδια ή βραχιόλια (σε λογικό αριθμό) και τα παραδοσιακά σκουλαρίκια.
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».
Η μαθητική στολή που έχει καθοριστεί από τον Καθηγητικό Σύλλογο και το Κεντρικό Μαθητικό
Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη και τη θέση του Συνδέσμου Γονέων για τους/τις μαθητές/τριες του
Περιφερειακού Γυμνασίου Ακακίου, (σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υ.Π.Π. 7/12.02/8 με ημερομηνία 15
Νοεμβρίου 2005), είναι η ακόλουθη:
Στολή για Μαθητές/Μαθήτριες
Καθημερινή στολή
Επίσημη στολή











Πουκάμισο: Άσπρο επίσημο, με γιακά
συνηθισμένο, με μακρύ ή κοντό μανίκι
Φανέλα: Άσπρη με γιακά και κουμπιά ή χωρίς
γιακά, με μακρύ ή κοντό μανίκι (η μαύρη δεν
επιτρέπεται)
Παντελόνι: Γκρίζο (όχι χαμηλόμεσο, όχι τύπου
κολάν)
Τρικό: Μπλε σκούρο με μανίκι
Σακάκι ή μπουφάν: Μπλε σκούρο ή μαύρο
(χωρίς διακριτικά σύμβολα, μάρκες ή λωρίδες).
Παπούτσια:
Απλά, δερμάτινα, μαύρα ή
αθλητικά (όχι έντονα χρώματα)
Φούστα (Μαθήτριες): Μπλε με δυο πιέτες
μπροστά και μήκος που φτάνει στα γόνατα, όχι
χαμηλόμεση, όχι στενή
Κάλτσες (Μαθήτριες):
Μπλε ή άσπρες ή
καλτσόν στο χρώμα του δέρματος

Για τους Μαθητές:
Παντελόνι: Γκρίζο (όχι χαμηλόμεσο)
Πουκάμισο: Άσπρο με μακρύ μανίκι
Τρικό: Μπλε
Γραβάτα: Μπλε
Παπούτσια: Μαύρα
Για τις Μαθήτριες:
Φούστα: Μπλε με δυο πιέτες μπροστά και
μήκος που φτάνει στα γόνατα, όχι
χαμηλόμεση, όχι στενή
Πουκάμισο: Άσπρο με μακρύ μανίκι
Τρικό: Μπλε
Γραβάτα: Μπλε
Παπούτσια: Μαύρα

Στολή για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής:
Φανέλα: άσπρη σκέτη χωρίς σχήματα ή σήματα
Παντελονάκι: μαύρο ή μπλε
Παπούτσια: αθλητικά
Φόρμες: μπλε ή μαύρες ή γκρίζες
Σημειώσεις:
1. Όσοι/ες μαθητές/τριες προσέρχονται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής χωρίς την
καθορισμένη ειδική στολή, παίρνουν αδικαιολόγητη απουσία.
2. Η φόρμα δεν αποτελεί μέρος της καθημερινής μαθητικής στολής. Οι μαθητές/τριες δεν
προσέρχονται στο Σχολείο με τη φόρμα της Φυσικής Αγωγής, όταν έχουν Φυσική Αγωγή
την πρώτη περίοδο, ούτε αποχωρούν από το σχολείο μ’ αυτήν, όταν έχουν Φυσική Αγωγή την
τελευταία περίοδο.

Οι μαθητές και μαθήτριες φορούν πάντοτε στο Σχολείο την εγκεκριμένη στολή τους καθ’ όλη τη
διάρκεια της λειτουργίας του.


Η συμμόρφωση προς τον κανονισμό της στολής είναι αποκλειστική ευθύνη του/της ίδιου/ιας
του/της μαθητή/τριας και της οικογένειάς του/της.



Μαθητής/τρια που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και δεν μπορεί να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις του κανονισμού για τη στολή, ενημερώνει έγκαιρα το Σχολείο για να βοηθηθεί
από την Επιτροπή της Μαθητικής Πρόνοιας.



Η προσέλευση στο Σχολείο ή στην τάξη χωρίς στολή αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που
τιμωρείται. Οι παραβάτες παραπέμπονται προς τούτο στη Διεύθυνση.



Σε ιδιαίτερα σπάνιες περιπτώσεις, αν δηλαδή ο/η μαθητής/τρια θα προσέλθει κατ’ ανάγκη μια
μέρα χωρίς στολή, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσει, πριν ακόμα αρχίσει η πρώτη περίοδος ή
και από την προηγούμενη μέρα, σχετική άδεια από τη Διεύθυνση.



Η επίσημη στολή είναι υποχρεωτική στις πιο κάτω περιπτώσεις:

α. Στους επίσημους εορτασμούς (π.χ. 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.
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