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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ          E.5 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020 – 2021  

 
Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Η    Σ Τ Ο Λ Η 

1. Οι μαθητές και μαθήτριες φορούν πάντοτε στο σχολείο την εγκεκριμένη στολή τους 
καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου και αποφεύγουν κάθε τι το 
υπερβολικό στην εμφάνισή τους. 

 
 Η συνέπεια προς τον κανονισμό της στολής είναι αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του 

μαθητή και της οικογένειάς του.  
 Μαθητής που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και δεν μπορεί να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις του κανονισμού για τη στολή, ενημερώνει έγκαιρα το σχολείο που, 
μέσα στα πλαίσια της μαθητικής πρόνοιας, είναι δυνατό να αντιμετωπίσει το 
πρόβλημα. 

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

 Όσοι μαθητές προσέρχονται στο μάθημα της Γυμναστικής ή στα εργαστήρια χωρίς τις 
καθορισμένες ειδικές στολές δε γίνονται δεκτοί στο μάθημα.  

 Σε ιδιαίτερα σπάνιες περιπτώσεις, αν δηλαδή μαθητής 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 - γραπτή άδεια από τη 
Διεύθυνση.  

 
 

2. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ 
 

ΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 

Βαμβακερό μπλουζάκι: ΜΠΛΕ, ΑΣΠΡΟ ή 
ΜΑΥΡΟ με γιακά συνηθισμένο, με μακρύ ή 
κοντό μανίκι  

Βαμβακερό μπλουζάκι: ΜΠΛΕ, ΑΣΠΡΟ ή 
ΜΑΥΡΟ με γιακά συνηθισμένο, με μακρύ ή 
κοντό μανίκι 

Παντελόνι: ΓΚΡΙΖΟ Φούστα: ΜΠΛΕ ή Παντελόνι: ΓΚΡΙΖΟ 

Πουλόβερ βαμβακερό: ΜΠΛΕ, ΑΣΠΡΟ ή 
ΜΑΥΡΟ χωρίς διαφημιστικά γράμματα ή 
ρίγες, κλειστό ή με φερμουάρ   

ή 
Τρικό: ΜΠΛΕ ΣΕ ΣΧΗΜΑ «V» 

Πουλόβερ βαμβακερό: ΜΠΛΕ, ΑΣΠΡΟ ή 
ΜΑΥΡΟ χωρίς διαφημιστικά γράμματα ή 
ρίγες, κλειστό ή με φερμουάρ   

ή 
Τρικό: ΜΠΛΕ ΣΕ ΣΧΗΜΑ «V» 

Σακάκι: ΜΠΛΕ, ΓΚΡΙΖΟ ή ΜΑΥΡΟ Σακάκι: ΜΠΛΕ, ΓΚΡΙΖΟ ή ΜΑΥΡΟ 

Παπούτσια: Δερμάτινα ΜΑΥΡΑ ή ΜΑΥΡΑ 
ή ΑΣΠΡΑ αθλητικά  (για λόγους υγείας να 
χρησιμοποιούνται άλλα αθλητικά στο 
μάθημα της Γυμναστικής) 

Παπούτσια: Δερμάτινα ΜΑΥΡΑ ή ΜΑΥΡΑ 
ή ΑΣΠΡΑ αθλητικά  (για λόγους υγείας να 
χρησιμοποιούνται άλλα αθλητικά στο 
μάθημα της Γυμναστικής) 

 Κάλτσες: ΜΑΥΡΕΣ, ΜΠΛΕ ή ΑΣΠΡΕΣ ή 
καλσόν στο χρώμα του δέρματος 

Εσάρπα: ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΗ, ΓΚΡΙΖΑ ή 
ΑΣΠΡΗ χωρίς σήματα ποδοσφαιρικών 
ομάδων  

Εσάρπα: ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΗ, ΓΚΡΙΖΑ ή 
ΑΣΠΡΗ χωρίς σήματα ποδοσφαιρικών 
ομάδων 

 
 ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ 

 

ΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 

Πουκάμισο: ΑΣΠΡΟ με γιακά, με μακρύ 
μανίκι, με τσέπη ή χωρίς  

Πουκάμισο: ΑΣΠΡΟ με γιακά, με μακρύ 
μανίκι, με τσέπη ή χωρίς 

Παντελόνι: ΓΚΡΙΖΟ Φούστα: ΜΠΛΕ ή Παντελόνι: ΓΚΡΙΖΟ 
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Γραβάτα: ΜΠΛΕ Γραβάτα: ΜΠΛΕ 

Παπούτσια: Απλά Δερμάτινα ΜΑΥΡΑ Παπούτσια: Απλά Δερμάτινα ΜΑΥΡΑ 

 
 ΣΤΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

 

ΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 

Φανέλα: ΑΣΠΡΗ ή ΜΑΥΡΗ Φανέλα: ΑΣΠΡΗ ή ΜΑΥΡΗ 

Παντελονάκι: ΜΠΛΕ ή ΜΑΥΡΟ  Παντελονάκι: ΜΠΛΕ ή ΜΑΥΡΟ 

Φόρμα Γυμναστικής: ΜΠΛΕ ή ΜΑΥΡΗ  Φόρμα Γυμναστικής: ΜΠΛΕ ή ΜΑΥΡΗ 

Παπούτσια αθλητικά: ΜΑΥΡΑ ή ΑΣΠΡΑ Παπούτσια αθλητικά: ΜΑΥΡΑ ή ΑΣΠΡΑ 

 
 
Σημ: Η στολή των μαθητριών για τη χειμερινή περίοδο, από 1η Δεκεμβρίου μέχρι 30 
Μαρτίου, θα είναι είτε η κανονική, όπως αναφέρεται πιο πάνω, είτε, προαιρετικά, το γκρίζο 
μαθητικό παντελόνι με άσπρο πουκάμισο. Δεν επιτρέπονται παντελόνια κατώμεσα ή τύπου 
‘‘καμπάνας’’. 
Στις περιπτώσεις εκκλησιασμού ή επίσημων εορτασμών εθνικών επετείων θα 
χρησιμοποιείται η ισχύουσα επίσημη στολή, δηλαδή μπλε φούστα με άσπρο πουκάμισο.  
 
Καλούνται όλοι οι μαθητές να προμηθευτούν τη δική τους μπλε γραβάτα, η οποία 
αποτελεί μέρος της επίσημης στολής τους. 
 
Σημ: Απαγορεύονται τα παντελόνια, οι φούστες και τα σακάκια τύπου τζιν.  
        Απαγορεύονται παπούτσια ανοικτά ή σάνταλα και τα παντελόνια μέσα στις μπότες.     
 

 
       
 

 ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 
Στρόβολος, Ιούνιος 2020 


