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ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ 
 
Ανακοινώνεται προς τους γονείς/μαθητές/μαθήτριες του  Περιφερειακού Γυμνασίου 
Ξυλοφάγου ότι ο κανονισμός της μαθητικής στολής περιλαμβάνει τα  πιο κάτω: 
 
Α. ΜΑΘΗΤΕΣ- ΣΤΟΛΗ 
α) Καθημερινή: Γκρίζο ή μαύρο παντελόνι.  Άσπρο πουκάμισο,  άσπρη ή μαύρη φανέλα.  
Μαύρα δερμάτινα παπούτσια ή αθλητικά, χρώματος άσπρου,  μαύρου   ή γκρίζου. 
 
β) Επίσημη: Γκρίζο παντελόνι.  Άσπρο πουκάμισο.  Μπλε τρικό με άνοιγμα σε σχήμα V ή 
στρογγυλό.  Μαύρα δερμάτινα παπούτσια.  Άσπρες κάλτσες.   Μπλε γραβάτα. 
 
γ) Γυμναστική: Παντελονάκι κοντό χρώματος μπλέ ή μαύρου.   Άσπρη φανέλα με κοντό 
μανίκι,  χωρίς διαφημίσεις ή σήμα.  Φόρμες  χρώματος μαύρου, μπλε ή γκρίζου.  Αθλητικά 
παπούτσια χρώματος άσπρου, μαύρου ή γκρίζου. (Την ημέρα που έχουν γυμναστική να 
φέρνουν μαζί τους επιπρόσθετη φανέλα). 
 
δ)  Χειμερινή: Φανέλα μπλε  ή τρικό χρώματος μπλε χωρίς  διακοσμήσεις  άλλου χρώματος 
με άνοιγμα σε σχήμα V ή στρογγυλό.   Σακάκι μπλε ή μαύρο ή μπουφάν μπλέ χωρίς μάρκες 
(όχι τζην).  Εσωτερικά επιτρέπεται το πουκάμισο άσπρο ή μαύρο  polo neck.  
 
ΜΑΛΛΙΑ: 
Να μην καλύπτεται το μέτωπο ή το σβέρκο και γενικά  το μήκος των μαλλιών να είναι 
ομοιόμορφο. Να αποφεύγεται η εξεζητημένη κόμμωση.  Όχι βαμμένα μαλλιά.  
 
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ: 
Επιτρέπεται μικρή αλυσίδα με έναν μικρό σταυρό και ρολόι. 
 
Β.ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ – ΣΤΟΛΗ 
α) Καθημερινή:  Γκρίζα φούστα με δυο πιέτες μπροστά,  κανονικού μήκους μέχρι το γόνατο,  
γκρίζο ή μαύρο παντελόνι.  Άσπρο  πουκάμισο, άσπρη ή μαύρη φανέλα.  Μπλε τρικό με 
άνοιγμα σε σχήμα V ή στρογγυλό.  Μαύρα δερμάτινα παπούτσια  ή αθλητικά χρώματος 
άσπρου , μαύρου  ή γκρίζου.  Άσπρες κάλτσες. 
 
β) Επίσημη: Γκρίζα φούστα με δυο πιέττες μπροστά, κανονικού μήκους μέχρι το γόνατο. 
Άσπρο πουκάμισο.  Μπλε τρικό με άνοιγμα σε σχήμα V ή στρογγυλό.  Μαύρα δερμάτινα 
παπούτσια.  Άσπρες κάλτσες.  Μπλε γραβάτα. 
 
γ) Γυμναστική: Παντελονάκι χρώματος μπλέ ή μαύρου.  Φανέλα άσπρη με κοντό μανίκι 
χωρίς διαφημίσεις ή σήματα.  Φόρμες χρώματος μαύρου, μπλε ή γκρίζου.  Παπούτσια 
αθλητικά άσπρα, μαύρα  ή γκρίζα.  (Την ημέρα που έχουν γυμναστική να φέρνουν 
επιπρόσθετη φανέλα ) 
 
δ)  Χειμερινή: Φανέλα μπλε  ή τρικό χρώματος μπλε, μονόχρωμα, με άνοιγμα σε σχήμα V ή 
στρογγυλό. Σακάκι μπλέ ή μαύρο ή μπουφάν μπλε χωρίς μάρκες (όχι τζιν).  Εσωτερικά 
επιτρέπεται το πουκάμισο άσπρο ή μαύρο polo neck.   
 
ΜΑΛΛΙΑ  
Να αποφεύγεται η εξεζητημένη κόμμωση.  Όχι βαμμένα μαλλιά. 
 
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 
Επιτρέπεται μικρή αλυσίδα με έναν μικρό σταυρό ή ένα ζευγάρι μικρά, απλά σκουλαρίκια 
(βίδες). 
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