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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
 
Αρ.Φακ. 7.19.22      
       Λευκωσία, 7 Σετεμβρίου 2007 
 
 
Προς Διευθυντές/ Διευθύντριες  
Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών 
 
 
Θέμα : Μαθητική στολή και ευπρεπής εμφάνιση 
 
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού πληροφορεί όλους τους ενδιαφερόμενους ότι,  
ύστερα από τη συζήτηση που έγινε στις 6 Σεπτεμβρίου 2007 στο Συμβούλιο Δημοτικής 
και Μέσης Εκπαίδευσης, έχουν αποφασιστεί και θα εφαρμοστούν τα ακόλουθα  
αναφορικά με το θέμα της μαθητικής στολής και της ευπρεπούς εμφάνισης των μαθητών 
και των μαθητριών, για τη φετινή σχολική χρονιά 2007-2008.  
 
 

1. Η μαθητική στολή παραμένει ως έχει στο Γυμνάσιο, όπως προβλέπεται από τους 
σχετικούς Κανονισμούς Λειτουργίας των  Σχολείων και τους Εσωτερικούς 
Κανονισμούς των σχολικών μονάδων (γκρίζο παντελόνι, άσπρο πουκάμισο ή 
μονόχρωμη φανέλα/ τρικό/ σακάκι κτλ., στους χρωματισμούς που 
συμφωνήθηκαν κατά την περσινή σχολική χρονιά).    

 
2. Στο Λυκειακό Κύκλο, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα Λύκεια και τις Τεχνικές 

Σχολές  (περιλαμβανομένων και των εξατάξιων γυμνασίων),   θα ισχύουν και 
κατά τη νέα σχολική χρονιά όλα όσα συμφωνήθηκαν και εφαρμόστηκαν κατά την 
περσινή  σχολική χρονιά, όπως  επίσης και όσα έχουν περιληφθεί στη σχετική 
εγκύκλιο  του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού  για τη στολή και την 
ευπρεπή εμφάνιση (εγκύκλιος 28ης Σεπτεμβρίου 2006). Παράλληλα, εισάγεται το 
τζιν, ως εναλλακτική επιλογή, με βάση και την παλαιότερη εξαγγελία  του πρώην 
Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, αείμνηστου Πεύκιου Γεωργιάδη.  

 
3. Αναφορικά με την εισαγωγή του τζιν διευκρινίζονται τα ακόλουθα:  

• Το τζιν που θα επιτρέπεται στα σχολεία, θα είναι κανονικό μακρύ 
παντελόνι,  σε σκούρο μπλε τζιν ύφασμα (demin), χωρίς οποιεσδήποτε 
επιγραφές ή διαφημιστικά μηνύματα.  

• Δεν επιτρέπονται σε καμιά περίπτωση τα ξεθωριασμένα, ξεβαμμένα και  
σκισμένα  τζιν.  
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•  Οι μαθήτριες μπορούν, εάν επιθυμούν, να φορούν επίσης φούστα τζιν, 
μέχρι το γόνατο.  

• Δεν επιτρέπονται τα υπερβολικά στενά ή χαμηλόμεσα παντελόνια ή 
φούστες (τζιν ή γκρίζου χρώματος). 

• Μαζί με το τζιν ή το γκρίζο παντελόνι τα παιδιά  μπορούν να φορούν 
πουκάμισο ή μονόχρωμη φανέλα χρώματος άσπρου, γκρίζου, μπλε ή 
μαύρου (με ή χωρίς γιακά και χωρίς επιγραφές), όπως επίσης (για το 
χειμώνα) τρικά ή πουλόβερ ή φούτερ, μπουφάν και σακάκια μπλε, 
γκρίζου ή μαύρου  χρώματος, και παπούτσια δερμάτινα ή αθλητικά.  

 
4. Διευκρινίζεται επίσης ότι το τζιν δεν αντικαθιστά την υφιστάμενη στολή, αλλά  

μπορεί να συνυπάρχει με το γκρίζο παντελόνι  ή τη  φούστα γκρίζου χρώματος.   
 
5. 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).   

 
6. Όσον αφορά τα νέα σχέδια που ετοιμάστηκαν από ειδικό σχεδιαστή και 

παρουσιάστηκαν ενώπιον του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, 
αποφασίστηκε όπως διεξαχθεί περαιτέρω συζήτηση σε μεταγενέστερο στάδιο,  με 
στόχο οι οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις στη μαθητική στολή να εφαρμοστούν 
από την επόμενη σχολική χρονιά 2008-2009.  

 
7. Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού τονίζει και τα  εξής, όσον 

αφορά το θέμα της στολής και της ευπρεπούς εμφάνισης.   
7.1 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.   

7.2 Όσον αφορά το θέμα της ευπρεπούς εμφάνισης των μαθητών και μαθητριών, 
τονίζεται ότι οι σχετικές πρόνοιες που συμφωνήθηκαν θα πρέπει  να 
εφαρμόζονται αυστηρά,  ώστε οι μαθητές να προσέρχονται στο σχολείο, 
σεβόμενοι τη μαθητική τους ιδιότητα και  τους σχετικούς Κανονισμούς. 

 
Σημειώνεται, τέλος, ότι οι σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών θα πρέπει να διέπονται 
από ένα πνεύμα συνεχούς παιδαγωγικού διαλόγου και επικοινωνίας, ώστε να 
διασφαλίζεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των 
σχολείων.     
 

 
 

Δρ Ζήνα Πουλλή 
Διευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης 

Χαράλαμπος Κωνσταντίνου 
Διευθυντής Τεχνικής Εκπαίδευσης 

 
 


