
 
  
 
27 Νοεμβρίου 2020    
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΓ 05/2020-2021 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Α΄ 

 

«Χριστουγεννιάτικη Ατομική Φωτογράφηση» 
 

Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες, 
 
Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύνδεσμος Γονέων του σχολείου μας σε 
συνεργασία με το φωτογραφείο “KOMIS KOMNINOS PHOTOGRAPHY” θα 
πραγματοποιήσει  Χριστουγεννιάτικη Ατομική Φωτογράφηση, για τα παιδιά του 
σχολείου μας και μόνο.   
 
Η φωτογράφηση θα γίνεται στο ειδικά διαμορφωμένο studio στον χώρο του 
φωτογραφείου από την Δευτέρα 07.12.2020 μέχρι την Παρασκευή 11.12.2020 και 
ώρα 14:00 μέχρι 19:00. Σημειώνουμε ότι κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης θα 
τηρούνται τα πρωτόκολλα COVID-19. Η διεύθυνση του φωτογραφείου είναι: Σπύρου 
Λάμπρου 11Α, 1082 Λευκωσία. 
 
Για καλύτερο προγραμματισμό παρακαλούμε όπως: 
 

1)  Συμπληρωθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2020, το συνημμένο 
Δελτίο Παραγγελίας και  σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση  
sg-dim-makedonitissa1-lef@schools.ac.cy, μαζί με αντίγραφο της πληρωμής.  
 

2) Η πληρωμή θα πρέπει να γίνεται με το ακριβές ποσό της παραγγελίας και θα πρέπει 
απαραίτητα να αναγράφετε το ονοματεπώνυμο, την τάξη του παιδιού καθώς και την 
ένδειξη “Photos”.  

 
 Η πληρωμή μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: 

 Ηλεκτρονική μεταφορά μέσω One Bank της Τράπεζας Κύπρου 
 Κατάθεση από οποιαδήποτε τράπεζα στο λογαριασμό που αναγράφετε πιο κάτω: 
 
BANK OF CYPRUS 

ACCOUNT NUMBER: 357030381306 

IBAN NUMBER: CY38002001950000357030381306 

                SWIFT/BIC: BCYPCY2N 

 
3) Επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 99315917 (Άντρη) για διευθέτηση ραντεβού.  

 
Η φωτογράφηση αφορά αποκλειστικά τα παιδιά του σχολείου και μόνο εάν 
υπάρχουν αδελφάκια στο ίδιο σχολείο μπορούν να φωτογραφηθούν μαζί. Σε τέτοια 
περίπτωση παρακαλούμε όπως το αναφέρετε όταν θα κλείσετε το ραντεβού σας.  
 
Εάν επιθυμείτε να κάνετε οικογενειακή ή άλλη φωτογράφηση θα πρέπει να αποταθείτε 
στον φωτογράφο για να ορίσετε άλλη μέρα ραντεβού και αυτό θα υπόκειται στις χρεώσεις 
του φωτογράφου.  
 
Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά!!! 
 
Από το Διοικητικό Συμβούλιο  

Μακεδονίτισσας 17, 2417 Έγκωμη, Ηλ. ταχ.: sg-dim-makedonitissa1-lef@schools.ac.cy 
 

  



 
 

 

 

Χριστουγεννιάτικη Ατομική Φωτογράφηση   

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

Ονοματεπώνυμο παιδιού: .............................................................................................  

Τάξη:  ............................................................................................. 

ΜΕΡΟΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΚΕΤΟ 

1 Φωτογραφία σε μέγεθος 20x25cm 
+ 2 Φωτογραφίες σε μέγεθος 15x20cm  
+ 1 κάρτα διπλή 15x20cm 
 

€15.00 x….......... €………… 

ΣΥΝΟΛΟ Α €…..….. 

 

ΜΕΡΟΣ Β: ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ 

1 φωτογραφία 13x18cm €2.00   
1 φωτογραφία 15x20cm €2.50   
1 φωτογραφία 20x25cm €3.50   
1 φωτογραφία 20x30cm €4.00   
1 φωτογραφία 30x40cm €8.00   

Ημερολόγιο 20x30cm €5.00   
Διπλή χριστουγεννιάτικη καρτούλα  

(μέχρι 6 φωτογραφίες με ευχές 15x20cm) 
€9.00   

ΣΥΝΟΛΟ Β €………. 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ Α + Β €………. 

 

   Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα:   ...................................................................................... 

Τηλέφωνο:        ...................................................................................... 

   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:      ...................................................................................... 

 

Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα:     ...................................................................................... 

 


