
ΙΓΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΗ 

ΦΛΩΡΙΝΗ, ΠΡΓΠΩΝ & ΓΟΡΔΑΙΑ 

ΓΚΚΛΗΙΑΣΙΚΓ ΚΑΣΑΚΗΝΩΓΙ 

 

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟ 2017 

Αγαπεημί μαξ γμκείξ, 

 Όπςξ πμιύ θαιά γκςνίδεηε επί ζεηνά εηώκ ιεηημονγεί ε Καηαζθήκςζε ηεξ Μεηνόπμιήξ μαξ ζημ 

πςνηό Πνώηε Φιςνίκεξ. Πμιιμί από εζάξ πηζακόκ κα ήζαζηακ θαηαζθεκςηέξ ή αθόμε θαη κα βμεζήζαηε 

ςξ ζηειέπε. Η μέπνη ζήμενα ακηαπόθνηζή ζαξ με ημ κα επηηνέπεηε ηεκ ζομμεημπή ηςκ παηδηώκ ζαξ ζηεκ 

θαηαζθήκςζε απμηειεί ηεκ απμδμπή από μένμοξ ζαξ ηεξ πνόζθιεζεξ ηεξ ημπηθήξ μαξ Γθθιεζίαξ κα 

γκςνίζμοκ μέζα από ημ παηπκίδη, ηε δηαζθέδαζε θαη άιιεξ πμιιέξ δναζηενηόηεηεξ ημκ εαοηό ημοξ, ηεκ 

πίζηε ημοξ θ.ά. Αοηό ημ γεγμκόξ είκαη πμο μαξ πανμπμηεί ηδηαηηένςξ θαη μαξ δίκεη ζάννμξ κα ημιμήζμομε 

θαη θέημξ κα ηεκ δημνγακώζμομε γηα μία αθόμε θμνά πανόια ηα μηθμκμμηθά πνμβιήμαηα. 

 Οη θαηαζθεκςηηθέξ πενίμδμη γηα ημ θεηηκό θαιμθαίνη θαη μη ηημέξ ζομμεημπήξ θαίκμκηαη ζημκ 

παναθάης πίκαθα:  

Α/Α ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ ΤΜΜΓΣΓΥΟΝΣΓ ΣΙΜΗ (€) 

Α΄ 19/6 – 23/6 Αγόοια Γ΄, Δ΄ θαη Γ΄ Δεμμηηθμύ 40,00 

Β΄ 23/6 – 30/6 Κξοίηζια Δ΄, Γ΄θαη η΄ Δεμμηηθμύ 60,00 

Γ΄ 30/6 – 10/7 Κξοίηζια Γομκαζίμο θαη Λοθείμο 90,00 

Δ΄ 10/7 – 17/7 Αγόοια η΄ Δεμμηηθμύ, Α΄ θαη Β΄ Γομκαζίμο 60,00 

Γ΄ 17/7 – 27/7 Αγόοια Γ΄ Γομκαζίμο θαη άκς 90,00 
 

Ωξ ηάλε ιμγίδεηαη αοηή πμο ζα πάεη ημ παηδί θαηά ημ επόμεκμ ζπμιηθό έημξ (2017-2018).  

 αξ εκεμενώκμομε όηη γηα θέημξ οπάνπμοκ ηέζζεοειπ (4) ΒΑΙΚΓ ΑΛΛΑΓΓ: 

I. ΣΙΜΓ ΤΜΜΓΣΟΥΗ 

II. ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΓΣΟΥΩΝ ΚΑΙ ΗΛΓΚΣΡΟΝΙΚΑ 

III. ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΟΝΓΩΝ 

IV. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΔΗ 

 

I. ΣΙΜΓ ΤΜΜΓΣΟΥΗ 

Γκςνίδμκηαξ ηεκ δύζθμιε μηθμκμμηθή ζογθονία ηεκ μπμία πενκάεη ε παηνίδα μαξ θαη επεηδή δεκ 

ζέιμομε ημ μηθμκμμηθό κα γίκεη εμπόδημ γηα θάπμημ παηδί κα ζομμεηάζπεη ζηεκ θαηαζθήκςζε θαη κα μεκ 

ςθειεζεί, απμθαζίζαμε ηεκ μείςζε ηςκ ήδε οπενβμιηθά παμειώκ ηημώκ ζομμεημπήξ όπςξ θαίκεηαη ζημκ 

παναπάκς πίκαθα. Η μηθμκμμηθή ζομμεημπή ηςκ παηδηώκ θαιύπηεη ειάπηζημ πμζό από ημ θόζημξ ηςκ 

πανμπώκ (εμενήζηα γεύμαηα, πμηόηεηα θαγεημύ, εθδνμμέξ θ.ά.). Γπίζεξ οπάνπμοκ μηθμκμμηθέξ βμήζεηεξ 

γηα πμιύηεθκμοξ, αδένθηα, μηθμκμμηθή έκδεηα θ.ιπ. μη  μπμίεξ δίδμκηαη από ημοξ ηενείξ ηςκ εκμνηώκ ζαξ 

ζημοξ μπμίμοξ μπμνείηε κα απεοζύκεζηε. 

II. ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΓΣΟΥΗ ΚΑΙ ΗΛΓΚΣΡΟΝΙΚΑ 

ΒΗΜΑ 1ξμ: Δειώκμκηαη ειεθηνμκηθά ηα ζημηπεία ημο παηδημύ ζηεκ ηζημζειίδα ηεξ Μεηνόπμιεξ 

«www.imflorinas.gr» ζηεκ εκόηεηα «ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ 2017» ζημ «Ηιεθηνμκηθή Φόνμα Καηαζθεκςηή 

(ηνηαξ)».  



ΒΗΜΑ 2ξμ: Πνμζένπεζηε ζηα θαζμνηζμέκα ζεμεία (Βι. παναθάης) γηα ηεκ οπμγναθή ηεξ οπεύζοκεξ 

δήιςζεξ θαη ηεκ θαηαβμιή ηεξ ζομμεημπήξ ε μπμία απαηηείηαη γηα ηεκ θνάηεζε ηεξ ζέζεξ. 

ΒΗΜΑ 3ξμ: Λαμβάκεηε ηεκ απόδεηλε γηα ηεκ θαηαβμιή ημο πμζμύ. 

Οη εγγναθέξ γηα όιεξ ηηξ θαηαζθεκςηηθέξ πενηόδμοξ ζα δηανθέζμοκ από ηεκ Σοίηη 2 έωπ ηημ 

Δερηέοα 8 Μαΐξρ ε.ε.: 

i. 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). 

ii. ηημ Πηξλεμαΐδα: 

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

επηθμηκςκίαξ: 2463024800). 

iii. ηξ Αμύμηαιξ: 

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

επηθμηκςκίαξ: 23860 22457) 

Παοακαλξύμε πξλύ καμία εγγοαθή μα μημ γίμει πέοα από ηημ καηαληκηική ημεοξμημία . 

Γκςνίδμκηαξ από κςνίξ ημοξ ζομμεηέπμκηεξ μπμνμύμε κα μνγακώζμομε θαιύηενα ηεκ θαηαζθήκςζε 

(πςνηζμόξ μμάδςκ – άμεζε έκανλε πνμγνάμμαημξ από ηεκ πνώηε ζηηγμή, εημημαζία μεζεμενηακμύ θαγεημύ 

– ανηζμόξ μενίδςκ θ.ιπ.).  

III. ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΟΝΓΩΝ 

Για ποώηη θξοά θέηξπ ποξγοαμμαηίζξρμε ζρμάμηηζη γξμέωμ  ποιμ από ηημ έμαονη ηωμ 

καηαζκημωηικώμ πεοιόδωμ ζηξμ ςώοξ ηηπ καηαζκήμωζηπ. Γηα κα γίκεη αοηό ζα πνέπεη κα γκςνίδμομε 

από κςνίξ ηα παηδηά πμο ζα ζομμεηέπμοκ ζηηξ Καηαζθεκώζεηξ. 

IV. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΦΟΔΙΑ 

Σμ θεηηκό θαιμθαίνη ηα παηδηά ζα πνεηαζηεί κα έπμοκ μαδί ημοξ θαη θμοβένηεξ.  

 

Μπμνείηε κα δώζεηε ηεκ επηζημιή αοηή θαη ζε άιιμοξ γμκείξ μη μπμίμη ζα ήζειακ κα ζομμεηέπμοκ 

ηα παηδηά ημοξ ζηηξ θαηαζθεκώζεηξ μαξ. Πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ ζα βνείηε ζηεκ ηζημζειίδα ηεξ 

Μεηνόπμιήξ μαξ «www.imflorinas.gr» ζηεκ εκόηεηα «ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ 2017». 

 Με ηεκ ειπίδα ηεξ θηιόηημεξ εθανμμγήξ ηςκ ακςηένς (θονίςξ ζημ ζέμα ηεξ έγθονεξ δήιςζεξ 

ζομμεημπήξ) θαη ηεξ ζοκάκηεζήξ μαξ ζηηξ θαηαζθεκώζεηξ, ζαξ εοπόμαζηε μιόροπα ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΑΗ!!! 

 

ΑΠΟ ΣΙ ΚΑΣΑΚΗΝΩΓΙ 


