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Διευθυντές/Διευθύντριες 
Σχολείων Μέσης Γενικής και  
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
 

 
Θέμα: Μαθητική στολή και ευπρεπής εμφάνιση 

 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι σύμφωνα με τους περί 
Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς, Κανονισμός 14 (3) 
(γ) της ΚΔΠ 590/2005, «Ο μαθητής φορεί καθημερινά την εγκεκριμένη από το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στολή που καθορίζεται μετά από σχετική εισήγηση 
του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. Το Υπουργείο εκδίδει σχετικές 
εγκυκλίους  οι οποίες καθορίζουν την ευπρεπή εμφάνιση των μαθητών». 
 
Με βάση τον πιο πάνω κανονισμό, μετά από συζήτηση  στις 6 Σεπτεμβρίου 2007 στο 
Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, αποφασίστηκε ότι η στολή που 
καθιερώθηκε τη σχολική χρονιά το 2005-06, σε συνεργασία με τους  εκπρόσωπους της 
Διεύθυνσης του Σχολείου, του Καθηγητικού Συλλόγου και του Κεντρικού Μαθητικού 
Συμβούλιου, θα εφαρμοζόταν για τη σχολική 2007-08. Η ίδια διευθέτηση εφαρμόστηκε 
και κατά τη σχολική χρονιά 2008-09. Για τη σχολική χρονιά 2009-10 θα ισχύει 
επίσης η ίδια διευθέτηση. 
 
Με βάση τη συγκεκριμένη απόφαση τα θέματα που αφορούν τη μαθητική στολή και την 
ευπρεπή εμφάνιση των μαθητών έχουν ακολούθως: 
 
Α. Στολή 
 
Γυμνάσιο 

• Στο Γυμνάσιο, η στολή περιλαμβάνει γκρίζο παντελόνι για τα αγόρια και γκρίζα 
φούστα, άσπρο πουκάμισο ή μονόχρωμη φανέλα / τρικό / σακάκι κ.τ.λ., στο 
χρωματισμό που συμφωνήθηκε με τους εκπρόσωπους της Διεύθυνσης του 
Σχολείου, του Καθηγητικού Συλλόγου και του Κεντρικού Μαθητικού Συμβούλιου,  
τη σχολική 2005-06. 

• Τη χειμερινή περίοδο  οι μαθήτριες μπορούν να φορούν παντελόνι γκρίζο αντί 
της φούστας. 
 

  



Λύκειο 
• Στο Λυκειακό Κύκλο, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα Λύκεια και τις Τεχνικές 

Σχολές (περιλαμβανομένων και των εξατάξιων γυμνασίων), αναφορικά με το 
θέμα της στολής, επιτρέπεται στους μαθητές και τις μαθήτριες να φορούν στο 
σχολείο, παντελόνια (και για τα κορίτσια για τη χειμερινή περίοδο), φούστες 
γκρίζου χρώματος μαζί με πουκάμισο ή μονόχρωμη φανέλα χρώματος άσπρου, 
γκρίζου, μπλε ή μαύρου (με ή χωρίς γιακά και χωρίς επιγραφές), όπως επίσης 
(για το χειμώνα) τρικό ή πουλόβερ ή φούτερ, μπουφάν ή σακάκι μπλε, γκρίζου ή 
μαύρου χρώματος, και παπούτσια δερμάτινα ή αθλητικά. 

• Ακόμη μπορεί περιληφθεί πρόνοια ως εναλλακτική επιλογή, η οποία  θα 
επιτρέπει  στους μαθητές να φορούν τζιν παντελόνι και στις μαθήτριες τζιν 
φούστα. Αναφορικά με την εισαγωγή του τζιν διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

• Το τζιν να είναι κανονικό μακρύ παντελόνι, σε σκούρο μπλε τζιν ύφασμα 
(denim), χωρίς οποιεσδήποτε επιγραφές ή διαφημιστικά μηνύματα. 

• Σε καμιά περίπτωση τα τζιν να είναι ξεθωριασμένα, ξεβαμμένα ή σκισμένα . 
• Τα παντελόνια και οι φούστες να μην είναι υπερβολικά στενά ή χαμηλόμεσα. 
• Τόσο οι μαθητές όσο και οι  μαθήτριες μπορούν κατά τους χειμερινούς μήνες να 

φορούν σκούφο (όχι όμως μέσα στην τάξη) και κασκόλ που να ταιριάζει με τη 
στολή. 

 
Η επίσημη στολή, τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στα Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές, 
παραμένει ως έχει (γκρίζο παντελόνι / γκρίζα φούστα, με άσπρο πουκάμισο και 
γραβάτα μπλε). 
 
Οι Διευθύνσεις των Σχολείων, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς θα πρέπει να 
καταστήσουν σαφές στα παιδιά ότι σε καμιά περίπτωση δεν έχει ληφθεί 
απόφαση για την κατάργηση της στολής. 
 
Β. Ευπρεπής Εμφάνιση 
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε σχέση με  το θέμα της ευπρεπούς εμφάνισης 
διευκρινίζει ότι αυτή θα πρέπει να οριστεί και να καθοριστεί χωρίς ακρότητες, αλλά με 
βάση την κοινή λογική και την καλαισθησία, μέσα σε πνεύμα συνεργασίας, 
αλληλοσεβασμού και διαλόγου. Οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής αποφάσεων που 
αντίκεινται στο πνεύμα και το γράμμα των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας των 
Σχολείων και των συμφωνιών που έχουν γίνει σε κάθε σχολική μονάδα θα πρέπει 
οπωσδήποτε να αποφεύγεται. Μέσα σε αυτό το πνεύμα διαμορφώνονται οι Εσωτερικοί 
Κανονισμοί κάθε σχολείου, με συναινετικές διαδικασίες και με εμπλοκή όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών (εκπαιδευτικών, μαθητών, γονιών).  
 
Για την αποφυγή αχρείαστων αντιπαραθέσεων και εντάσεων αναφορικά με το θέμα της 
ευπρεπούς εμφάνισης, για την οποία υπάρχουν διάφορες ερμηνείες και απόψεις, 
διευκρινίζεται ότι μπορεί να ισχύσει σε κάθε σχολική μονάδα το πιο κάτω πλαίσιο, το 
οποίο έχει περιληφθεί στους Εσωτερικούς Κανονισμούς διάφορων σχολείων και ήδη 
εφαρμόζεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα: 

• 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 πολύ μακριά ή βαμμένα μαλλιά, 
το ιδιόρρυθμο κούρεμα, το εμφανές αξύριστο πρόσωπο, τα γένια ή το υπογένειο, 
τα σκουλαρίκια, βραχιόλια, οι  διακοσμητικές καδένες και αλυσίδες και άλλα 
παρόμοια. 

• Για τις μαθήτριες θεωρείται υπερβολή η ιδιόρρυθμη κόμμωση (βαμμένα ή 
φουντωτά μαλλιά ή εξεζητημένες ανταύγειες), το μακιγιαρισμένο πρόσωπο και το 



χαμηλόμεσο παντελόνι ή η κοντή φούστα και τα μακριά ή βαμμένα νύχια. Οι 
μαθήτριες μπορούν να φέρουν δακτυλίδια (αλλά όχι πολλά ή φανταχτερά) ή 
βραχιόλια (σε λελογισμένο αριθμό), τα παραδοσιακά σκουλαρίκια και φουλάρια 
που να ταιριάζουν με τις αποχρώσεις της στολής.  

• 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. 

 
Με βάση τους ισχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων και τις πιο πάνω 
οδηγίες, καλούνται οι Διευθύνσεις των Σχολείων να εξαντλούν όλα τα περιθώρια 
παιδαγωγικού διαλόγου πριν επιβάλουν οποιαδήποτε πειθαρχικά μέτρα στους 
μαθητές. Καλούνται επίσης οι μαθητές να εφαρμόζουν πάντοτε με συνέπεια τους 
Κανονισμούς και τις σχετικές συμφωνίες για τη στολή και την ευπρεπή εμφάνιση και να 
καταφεύγουν στο διάλογο με τις Διευθύνσεις των Σχολείων σε περίπτωση 
προβλήματος. 
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