
Πληοξθξοίεπ για ηιπ Καηαζκημωηικέπ Πεοιόδξρπ Αγξοιώμ 2017 

Παναθαιμύμε κα δηαβάζεηε με πμιύ ΠΡΟΟΥΗ ηα παναθάης: 

1. Οη θαηαζθεκςηηθέξ πενίμδμη ηςκ αγμνηώκ είκαη:  

Α΄: 19/6 – 23/6 (Γ΄, Δ΄ θαη Γ΄ Δεμμηηθμύ)  

Β΄: 10/7 – 17/7 (η΄ Δεμμηηθμύ, Α΄ θαη Β΄ Γομκαζίμο) 

Γ΄: 17/7 – 27/7 (Γ΄ Γομκαζίμο θαη άκς)  

 

 Ωξ ηάλε ιμγίδεηαη αοηή πμο ζα πάεη ημ παηδί θαηά ημ επόμεκμ ζπμιηθό έημξ (2017-

2018). 

 

2. Οη ηημέξ ζομμεημπήξ είκαη: 

i. γηα ηεκ Α΄ πενίμδμ 40€ 

ii. γηα ηε Β΄ πενίμδμ 60€ θαη 

iii. γηα ηεκ Γ΄ πενίμδμ 90€ 

 Γθπηώζεηξ ζηηξ ηημέξ ζομμεημπήξ ζα γίκμκηαη ζε ζοκεκκόεζε με ημοξ ηενείξ ηςκ 

Γκμνηώκ ζαξ.  

 

3. Ο ανηζμόξ ηςκ θαηαζθεκςηώκ ζα είκαη πενημνηζμέκμξ θαη γη’ αοηό ζα ηενεζεί ΑΤΣΗΡΑ 

ζεηνά πνμηεναηόηεηαξ. Καημπονώκεη θάπμημ παηδί ηε ζομμεημπή ημο ζηεκ Καηαζθήκςζε με 

ηεκ έγθονε θαηάζεζε ηεξ δήιςζήξ ημο (ηλεκηοξμικά και ςειοόγοαθα) θαζώξ θαη 

μιόθιενμο ημο πνεμαηηθμύ πμζμύ ηεξ ακηίζημηπεξ πενηόδμο. ε πενίπηςζε πμο θάπμημξ 

θαηαζθεκςηήξ θύγεη κςνίηενα από ηε ιήλε ηεξ θαηαζθεκςηηθήξ πενηόδμο δεκ γίκεηαη 

θαμία επηζηνμθή πνεμάηςκ. 

 

4. Δηάνθεηα εγγναθώκ: Από ηημ Σοίηη 2 Μαΐξρ έωπ ηξ ΑΡΓΟΣΕΡΟ ηημ 

Δερηέοα 8 Μαΐξρ.  

 

 

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΗ ΝΑ ΣΗΡΗΘΕΙ Η ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΗ  

ΣΗ ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ. 

 

 

 

5. Οη εγγναθέξ γηα ηηξ πενηόδμοξ ηςκ αγμνηώκ ζα γίκμκηαη ανπηθά ειεθηνμκηθά ζηεκ 

ηζημζειίδα ηεξ Μεηνόπμιεξ (www.imflorinas.gr) ζηεκ εκόηεηα «ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ 2017» 

θάκμκηαξ θιηθ ζημ «Ηιεθηνμκηθή Φόνμα Καηαζθεκςηή (ηνηαξ)» και θαηόπηκ:  

http://www.imflorinas.gr/


 

Ι. ηη Φλώοιμα: 

ημ Κέκηνμ Νεόηεηαξ «ΑΓΙΟ ΚΗΡΤΚΟ» ηεξ Ιενάξ Μεηνμπόιεςξ (Ηπείνμο 50, Πι. 

Ηνώςκ), θαζεμενηκά από ηηξ 12μ – 1μμ θαη 8μμ – 9μμ (Τπεύζοκμξ π. Θεςκάξ Αζακαζηάδεξ, 

ηειέθ. επηθμηκςκίαξ: 2385044792). 

ΙΙ. ηημ Πηξλεμαΐδα: 

ημκ Ι. Ν. Αγ. ηεθάκμο, θαζεμενηκά 6:30μμ -  7:30μμ (Τπεύζοκμξ π. Σημόζεμξ 

Σζηζμαιίδεξ, ηειέθ. επηθμηκςκίαξ: 2463024800). 

ΙΙΙ. ηξ Αμύμηαιξ: 

ημκ Ι. Ν. Αγ. Κςκζηακηίκμο & Γιέκεξ, θαζεμενηκά 11πμ – 1μμ (Τπεύζοκμξ θ. Μηπάιεξ 

Άσηαξ, ηειέθ.  επηθμηκςκίαξ: 23860 22457). 
 

6. Γηα ηεκ ΩΦΕΛΕΙΑ ημο παηδημύ αιιά θαη μιόθιενεξ ηεξ μηθμγέκεηάξ ημο, ςξ ΗΜΕΡΑ 

ΕΠΙΚΕΠΣΗΡΙΟΤ μνίδεηαη ε ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΗ ΚΑΘΕ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΤ. Η ποξζαομξγή ηξρ παιδιξύ ζηξ ποόγοαμμα ηηπ καηαζκήμωζηπ δεμ 

επιηργςάμεηαι με επιζκεπηήοιξ ζργγεμώμ και θίλωμ, απεμαμηίαπ δημιξρογείηαι 

πληθώοα αομηηικώμ ζρμεπειώμ για όλξρπ. Γίκαη ηόζεξ ιίγεξ μη μένεξ, πμο ηα παηδηά ζα 

επηζηνέρμοκ ζπίηη ημοξ πμιύ γνήγμνα. Πεοιμέμξρμε με ςαοά όλξρπ ζηημ λήνη ηηπ κάθε 

καηαζκημωηικήπ πεοιόδξρ γηα κα πανείηε ηα παηδηά θαη κα λεκαγεζείηε ζηηξ εγθαηαζηάζεηξ 

ηεξ Καηαζθήκςζεξ. 
 

7. Η πύιε ηεξ Καηαζθήκςζεξ ζα παναμέκεη ζοκέπεηα θιεηζηή θαη ό,ηη πνάγμαηα ζα έπμοκ 

ακάγθε ηα παηδηά ζα ηα παναιαμβάκμοκ μη ανμόδημη δηαθμκεηέξ ηεξ θαηαζθήκςζεξ με ημ 

όκμμα θαη ηεκ μμάδα πμο πνέπεη κα δμζμύκ. 
 

8. Δεμ επιηοέπξμηαι κιμηηά ηηλέθωμα, γξρόκμαμ, mp3 και κάθε είδξρπ 

ηλεκηοξμικά παιςμίδια. Η μηθεημζειήξ «απμπώνεζε» από ηεκ ηεπκμιμγία βμεζάεη ζηεκ 

εθμάζεζε ηεξ ζςζηήξ πνήζεξ ηεξ, ηεκ μπμία ηόζμ πμιύ έπμομε ακάγθε ζήμενα. Γπίζεξ, 

απμθεύγμκηαη θαη ηα ηοπόκ θνμύζμαηα θιμπήξ.   
 

9. Δεμ επιηοέπξμηαι κάθε είδξρπ ηοόθιμα, εκηόπ από ςρμξύπ και μεοά, γηα κα 

μάζμοκ ηα παηδηά  κα ηνώκε όια ηα θαγεηά. Παηαηάθηα, ζμθμιάηεξ θ.α. ζα ζογθεκηνώκμκηαη 

από ημοξ μμαδάνπεξ γηα ημ πάνηη πμο ζα θακμκίζεη ε θάζε μμάδα, με ζθμπό κα ηα 

μμηναζημύκ με ημοξ θίιμοξ ημοξ . Γίκαη άδηθμ θάπμηα παηδηά κα έπμοκ θαη θάπμηα απιώξ κα 

θμηημύκ. Κοιηθείμ δεκ οπάνπεη, ημ θαγεηό είκαη θαιό θαη ανθεηό. 

Γηα ηεκ επηθμηκςκία οπάνπεη θανημηειέθςκμ όπμο μπμνμύκ ηα παηδηά κα επηθμηκςκμύκ με 

ημοξ δηθμύξ ημοξ. 

ΚΑΛΗ ΑΝΣΑΜΩΗ!!!!!!! 


