
Πληοξθξοίεπ για ηημ καηαζκημωηική πεοίξδξ κξοιηζιώμ 

 

Αγαπεημί γμκείξ,  

λεθηκμύκ θαη θέημξ ηε ιεηημονγία ημοξ μη Καηαζθεκώζεηξ ηεξ Ιενάξ 

Μεηνμπόιεωξ Φιωνίκεξ, Πνεζπώκ & Γμνδαίαξ. Γπηθμηκωκμύμε μαδί ζαξ γηα κα 

ζαξ εκεμενώζμομε ζπεηηθά με ηε θεηηκή ιεηημονγία ηεξ Καηαζθήκωζεξ ζηηξ 

πενηόδμοξ ηωκ θμνηηζηώκ. αξ παναθαιμύμε κα δηαβάζεηε με πμιύ 

Π Ρ Ο  Ο Υ Η  ηα παναθάηω: 

 

1.  Η καηαζκημωηική πεοίξδξπ ηωμ κξοιηζιώμ είμαι: 

 

1. Α΄: 27/6 – 6/7 (Γομκαζίμο θαη Λοθείμο) 

2. Β΄: 29/6 – 6/7 (Δ΄, Γ΄, η΄ Δεμμηηθμύ)  

 

 Ωξ ηάλε ιμγίδεηαη αοηή πμο ζα πάεη ημ παηδί θαηά ημ επόμεκμ 

ζπμιηθό έημξ (2015-2016). 

 

2. Οι ηιμέπ ζρμμεηξςήπ είμαι:  

   

i. γηα ηεκ Α΄ πενίμδμ 90€ 

ii. γηα ηε Β΄ πενίμδμ 70€ θαη 

 

 Γθπηώζεηξ ζηηξ ηημέξ ζομμεημπήξ ζα γίκμκηαη ζε ζοκεκκόεζε με 

ημοξ ηενείξ ηωκ Γκμνηώκ ζαξ.  

 

3. Απαναίηεηε πνμϋπόζεζε γηα ηεκ παναμμκή ημοξ ζηεκ Καηαζθήκωζε ζηεκ 

πενίμδμ ηωκ θμνηηζηώκ απμηειεί ημ κηύζημμ με θμύζηα ή θόνεμα. Δεκ 

επηηνέπμκηαη μπιμοδμθμνέμαηα, αμάκηθα μπιμοδάθηα, ηηνακηάθηα θαη θμιάκ. Γηα 

ηηξ ηοπόκ θνύεξ εμένεξ μη θαηαζθεκώηνηεξ αξ πνμμεζεοημύκ πμκηνό θαιζόκ. 

 

4. Ο ανηζμόξ ηωκ θαηαζθεκωηνηώκ ζα είκαη πενημνηζμέκμξ θαη γη’ αοηό ζα 

ηενεζεί Α Τ  Σ Η Ρ Α ζεηνά πνμηεναηόηεηαξ. Καημπονώκεη θάπμημ παηδί ηε 

ζομμεημπή ημο ζηεκ Καηαζθήκωζε με ηεκ έγθαηνε θαηάζεζε ηεξ δήιωζήξ ημο, 

θαζώξ θαη με ηεκ θαηαβμιή ημο πνεμαηηθμύ πμζμύ ηεξ ακηίζημηπεξ πενηόδμο. ε 

πενίπηωζε πμο θάπμηa θαηαζθεκώηνηα θύγεη κωνίηενα από ηε ιήλε ηεξ 

θαηαζθεκωηηθήξ πενηόδμο δεκ γίκεηαη θαμία επηζηνμθή πνεμάηωκ. 

 

 

 

 

 

 



5. Οη εγγναθέξ γηα ηεκ πενίμδμ ηωκ θμνηηζηώκ ζα γίκμκηαη: 

Ι.ηη Φλώοιμα: 

 ηεκ «ΑΓΙΑ ΜΑΚΡΙΝΑ», θάζε μένα από 10 π.μ-1 μ.μ. θαη 6-8 μ.μ. (Τπεύζοκε 

ηδενμπμύιμο Μανία, ηειέθ. επηθμηκωκίαξ: 23850-29940). 

   ΙΙ.ηημ Πηξλεμαΐδα: 

 ημ Γπηζθμπείμ, θαζεμενηκά ζηηξ ώνεξ γναθείμο (ηειέθ. επηθμηκωκίαξ:  24630 

22777). 

 ΙΙΙ.ηξ Αμύμηαιξ: 

 ημκ Ι. Ν. Αγίωκ Κωκζηακηίκμο & Γιέκεξ, ώνεξ γναθείμο (ηειέθ.  επηθμηκωκίαξ: 

23860 22457). 

 

Οη εγγναθέξ   ανπίδμοκ ηεκ Σνίηε 2 Ιμοκίμο θαη ιήγμοκ ηεκ Πέμπηε 25 

Ιμοκίμο. 

 

6.  Γηα ηεκ ΩΦΕΛΕΙΑ ημο παηδημύ ζαξ αιιά θαη ηε δηθή ζαξ, ωξ ΗΜΕΡΑ 

ΕΠΙΚΕΠΣΗΡΙΟΤ μνίδεηαη ε ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΗ 

ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ. Η ποξζαομξγή ηξρ παιδιξύ ζαπ ζηξ 

ποόγοαμμα ηηπ καηαζκήμωζηπ δεμ επιηργςάμεηαι με ηημ παοξρζία ζαπ 

απεμαμηίαπ δημιξρογείηαι πληθώοα αομηηικώμ ζρμεπειώμ για όλξρπ. Γίκαη 

ηόζεξ ιίγεξ μη μένεξ, πμο ζα έπεηε θμκηά ζαξ ηα παηδηά πμιύ γνήγμνα. Θα ζαπ 

πεοιμέμξρμε με ςαοά ζηημ λήνη ηηπ καηαζκημωηικήπ πεοιόδξρ γηα κα πανείηε 

ηα παηδηά ζαξ θαη κα λεκαγεζείηε ζηηξ εγθαηαζηάζεηξ ηεξ Καηαζθήκωζεξ. 

  

7.  Η πύιε ηεξ Καηαζθήκωζεξ ζα παναμέκεη πάκηα θιεηζηή θαη ό,ηη πνάγμαηα ζα 

έπμοκ ακάγθε ηα παηδηά ζαξ ζα μπμνείηε κα ηα αθήκεηε ζημοξ οπεύζοκμοξ ηεξ 

Σναπεδανίαξ ή ζημκ Φύιαθα ηεξ Πύιεξ, γηα κα παναδμζμύκ ζηα παηδηά ζαξ. 

 

8. Απαγμνεύμκηαη αοζηενά θηκεηά ηειέθωκα, γμοόθμακ, mp3, mp4 θαη θάζε 

είδμοξ ειεθηνμκηθά παηπκίδηα θαζώξ θαη είδε θμμμωηηθήξ, γηα κα μεκ οπάνλμοκ 

θνμύζμαηα απώιεηαξ ή θιμπήξ. 

 

9. Δεκ επηηνέπμκηαη επμοδεκί θάζε είδμοξ ηνόθημα, εθηόξ από πομμύξ θαη κενά, 

γηα κα μάζμοκ ηα παηδηά κα ηνώκε όια ηα θαγεηά θαη κα με ζαξ θμονάδμοκ με ηηξ 

πνμηημήζεηξ ημοξ. ε πενίπηωζε πανάβαζεξ, ηα μπμηαδήπμηε ηνόθημα ζα 

ζογθεκηνώκμκηαη από ηηξ μμαδάνπηζζεξ θαη ζα μμηνάδμκηαη ζηα παηδηά. 

 

10. Καιό είκαη κα μεκ παίνκεηε ηειέθωκμ θαη δεηάηε ημ παηδί ζαξ, γηαηί ημ 

απμζπάηε από ημ πνόγναμμα ηεξ Καηαζθήκωζεξ. Τπάνπεη θανημηειέθωκμ θαη ζα 

μπμνμύκ κα επηθμηκωκμύκ ηα παηδηά μαδί ζαξ. 

 

11. Με μεγάιε μαξ πανά ζα ζαξ πενημέκμομε ζηε ιήλε ηεξ πενηόδμο, γηα κα 

πανείηε ηα παηδηά ζαξ ζηε γημνηή πμο ζα εημημάζμοκ θαη κα λεκαγεζείηε ζηηξ 

εγθαηαζηάζεηξ ηεξ Καηαζθήκωζεξ. 

ΚΑΛΗ   ΑΝΣΑΜΩΗ!!! 


