
Σελίδα 1 από 2 
 

ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΗ 
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ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 

 

Γεμικές Πληροφορίες για τις Κατασκημωτικές Περιόδους 2021 

 

Με ση φάπη σξτ Θεξύ και σημ εμομετςμέμη οασπική καθξδήγηςη σξτ 

εβαςμιωσάσξτ Μησπξοξλίσξτ μαρ κ. Θεξκλήσξτ, θα λειτουργήσουμ και φέτος οι 

Κατασκημώσεις της Ιεράς  Μητροπόλεώς μας, ςσξτρ μαγετσικξύρ φώπξτρ σηρ 

Ππώσηρ Υλωπίμηρ ςε έμα αςυαλέρ οεπιβάλλξμ τηρουμέμωμ όλωμ τωμ υγειομομικώμ 

πρωτοκόλλωμ για τημ αποφυγή διασποράς της Covid-19. 

τγκεκπιμέμα, θα λειτουργήσουμ οι κατασκημωτικές περίοδοι: 

 

I. Για Αγόρια: 

 

1. Γ΄, Δ΄, Ε΄ Δημξσικξύ αοό 28/6 έωρ 30/6 με σιμή ςτμμεσξφήρ 30€. 

2. σ΄ Δημξσικξύ, Α΄, Β΄ Γτμμαςίξτ αοό 22/7 έωρ 26/7 με σιμή ςτμμεσξφήρ 

50€. 

3. Γ΄ Γτμμαςίξτ & Λτκείξτ αοό 14/7 έωρ 21/7 με σιμή ςτμμεσξφήρ 80€. 

 

II. Για Κορίτσια: 

 

1. Γ΄, Δ΄, Ε΄, σ΄ Δημξσικξύ αοό 1/7 έωρ 5/7 με σιμή ςτμμεσξφήρ 50€. 

2. Γτμμαςίξτ & Λτκείξτ αοό 6/7 έωρ 13/7 με σιμή ςτμμεσξφήρ 80€. 

 

 Ωρ σάνη λξγίζεσαι ατσή οξτ θα οάει σξ οαιδί κασά σξ εοόμεμξ ςφξλικό έσξρ 

(2021 -2022). 

 Εκοσώςειρ ςσιρ σιμέρ ςτμμεσξφήρ θα γίμξμσαι ςε ςτμεμμόηςη με σξτρ ιεπείρ 

σωμ Εμξπιώμ.  
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ΑΛΛΑΓΕ ΛΟΓΩ ΣΗ ΑΠΟΥΤΓΗ ΔΙΑΠΟΡΑ ΣΗ COVID-19 

 

 

1. Ο ΑΡΙΘΜΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΩΝ ΥΕΣΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΟ 

ΚΑΙ ΘΑ ΣΗΡΗΘΕΙ ΑΤΣΗΡΑ ΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ.  

2. Για μα ςτμμεσέφει κάοξιξ οαιδί ςσημ Κασαςκήμωςη θα οπέοει μα δηλώςει 

ςτμμεσξφή ςσημ ηλεκτρομική φόρμα Κατασκημωτή/τριας η ξοξία τοάπφει 

ςσημ ιςσξςελίδα σηρ Μησπόοξληρ «www.imflorinas.gr», αοό 09-06-2021 έως 

και 16-06-2021 ΣΟ ΑΡΓΟΣΕΡΟ. 

3. Κασόοιμ θα ακξλξτθήςει συμάμτηση - σε ημερομημία που θα αμακοιμωθεί - 

με τημ υποχρεωτική συμμετοχή τουλάχιστομ του εμός από τους δύο γομείς 

τωμ δηλωθέμτωμ παιδιώμ με σκοπό τημ εμημέρωση για τα υγειομομικά 

πρωτόκολλα τα οποία θα τηρηθούμ, δεδξμέμξτ όσι μέφπι ςσιγμήρ δεμ έφει 

αμακξιμωθεί αοό σξτρ απμόδιξτρ υξπείρ σξ ιςφύξμ τγειξμξμικό ολαίςιξ ςσιρ 

κασαςκημώςειρ. 

4. Ευόςξμ ξι γξμείρ ςτμυωμξύμ με σα τγειξμξμικά οπωσόκξλλα οξτ θα 

τοξδείνξτμ ξι απμόδιξι υξπείρ θα οπξφωπξύμ ςσημ συμπλήρωση της υπεύθυμης 

δήλωσης συμμετοχής και σημ καταβολή ολόκληρου του χρηματικού ποσού για 

σημ οριστική κατοχύρωση της συμμετοχής του παιδιού στημ Κατασκήμωση. 

5. Πληροφορίες μοξπείσε μα βπείσε ςσημ ιςσξςελίδα σηρ Μησπόοξληρ 

«www.imflorinas.gr», ςσξ σηλέυωμξ 2385044792 και σξ e-mail σξτ Κέμσπξτ 

Νεόσησαρ «ΑΓΙΟ ΚΗΡΤΚΟ» «neotitaimfpe@gmail.com» αμσίςσξιφα. 
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