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ΣΧΟΛIKH ΧΡΟΝΙΑ: 2015-2016

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
ΜΑΘΗΤΕΣ

ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ

Άσπρο πουκάμισο ή αθλητική φανέλα άσπρη ή μαύρη ή
γκρίζα, ή μπλε σκούρο της Γυμναστικής με στρογγυλή
λαιμόκοψη δίχως γράμματα ή εμπορικά σήματα.

Άσπρο πουκάμισο ή αθλητική φανέλα άσπρη ή
μαύρη ή γκρίζα, ή μπλε σκούρο της Γυμναστικής με
στρογγυλή λαιμόκοψη δίχως γράμματα ή εμπορικά
σήματα.

Γκρίζο παντελόνι (όχι τζην)

Γκρίζα φούστα με πιέτες γύρω-γύρω μέχρι το γόνατο
ή παντελόνι γκρίζο (όχι κατώμεσο, όχι τζην)

Μπλε, άσπρο, μαύρο ή γκρίζο τρικό
(μονόχρωμο χωρίς σχέδια)

Μπλε, άσπρο, μαύρο ή γκρίζο τρικό
(μονόχρωμο χωρίς σχέδια)

Μαύρα παπούτσια ή αθλητικά μαύρα ή άσπρα ή γκρίζα
ή μπλε

Μαύρα παπούτσια ή αθλητικά μαύρα άσπρα ή
γκρίζα ή μπλε

Σακάκι – Μπουφάν μονόχρωμο: μπλε, μαύρο άσπρο ή
σκούρο γκρίζο χωρίς σχέδια ή διακριτικά (εμπορικά
σήματα)

Σακάκι – Μπουφάν μονόχρωμο: μπλε, μαύρο, άσπρο
ή σκούρο γκρίζο χωρίς σχέδια ή διακριτικά (εμπορικά
σήματα)

Κάλτσες άσπρες ή μπλε ή μαύρες ή γκρίζες

Κάλτσες άσπρες ή μπλε ή μαύρες ή γκρίζες ή καλσόν
χωρίς σχέδια ή χρώματα (π.χ. ριγέ, καρώ κ.λ.π.)

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ: 1) Οι φόρμες σε ώρα διδασκαλίας, εκτός από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής
2) Καπελάκια κάθε είδους – σκούφοι - σάρπες αθλητικών ομάδων
ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ: Άσπρο πουκάμισο – γκρίζα φούστα – γκρίζο παντελόνι – μπλε γραβάτα
μαύρα παπούτσια – άσπρες κάλτσες (για την παρέλαση, επίσημες εκδηλώσεις
και φωτογραφίσεις)
ΣΤΟΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:
ΜΑΘΗΤΕΣ - ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Παντελονάκι μαύρο ή μπλε
Φανέλα κοντομάνικη – στα καθορισμένα χρώματα της στολής
του Σχολείου
Φόρμα μπλε, γκρίζα ή μαύρη δίχως πολυχρωμία
Αθλητικά παπούτσια άσπρα, μαύρα, μπλε ή γκρίζα
Κάλτσες άσπρες, μαύρες, μπλε ή γκρίζες

ΣΤΟΛΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:
Οι μαθητές και οι μαθήτριες στην εκδρομή μπορούν να φορούν μακρύ παντελόνι μπλου-τζην. Φανέλα άσπρη,
μπλε σκούρο, γκρι σκούρο, ή μαύρη χωρίς διακριτικά (εμπορικά σήματα).
ΜΑΛΛΙΑ – ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Τα αγόρια να έχουν κόσμια κομμένα μαλλιά όχι βαμμένα και κτενισμένα χωρίς εξεζητημένο τρόπο. Τα
κορίτσια, αν έχουν μακριά μαλλιά, πρέπει να τα έχουν συγυρισμένα. Βαμμένα νύχια, μακιγιάζ σε μάτια και
πρόσωπο και σκουλαρίκια απαγορεύονται. Επιτρέπεται για τα κορίτσια μόνο ένα ζευγάρι σκουλαρίκια στα
αυτιά – Για τα αγόρια τα σκουλαρίκια απαγορεύονται εντελώς. Η εμφάνιση τους γενικά να συνάδει με τους
ισχύοντες κανονισμούς.
Από τη Διεύθυνση

