Κε Παπαδόπουλε γεια σας.
Είμαστε πολύ καλά και χαιρόμαστε που και εσείς είστε υγιείς.

Η εκδρομή σας είχε ακυρωθεί ήδη από τις 20/2/2020 με υπαιτιότητα του σχολείου σας
για τους εξής λόγους.
1.
Οι τελευταίες δόσεις που έπρεπε να καταβληθούν έως και 20/2/2020,
πριν την αναστολή των εκδρομών του υπουργείου, δεν καταβλήθηκαν από
εσάς. Αυτό και μόνον αποτελεί λόγο ακύρωσης της εκδρομής με υπαιτιότητά
σας.
2.
Επί πλέον, από όλη την αλληλογραφία μας 09/3 , 12/3 περί ακύρωσης ,
διαπραγμάτευσης, μη πληρωμής προμηθευτών, προκύπτει ότι δεν επιθυμούσατε
την πραγματοποίηση της εκδρομής σας , χωρίς εκείνες τις ημερομηνίες το
υπουργείο να την έχει αναστείλει, χωρίς ο ΠΟΥ να έχει κηρύξει πανδημία και
χωρίς να προκύπτει από κάπου ότι στις 08/5/2020 θα υπήρχε Ανωτέρα Βία.
Εμείς βέβαια είχαμε καταβάλει πολύ περισσότερα χρήματα στους προμηθευτές
μας , όπως είχαμε υποχρέωση απέναντι σας και όπως σας το αναφέρουμε στην
από 04/3/2020 επιστολή μας (e-mail)
Εκδόθηκε στις 14/04/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου βάσει της οποίας
: Όταν ακυρώνεται μία σύμβαση οι τουριστικοί οργανισμοί υποχρεούνται , για το
ποσό που εκκρεμεί προς επιστροφή, να εκδώσουν ισόποσο VOUCHER 18μηνης
διάρκειας. Σας παρακαλώ να διαβάσετε τα επισυναπτόμενα .

Παρόλα αυτά εμείς, στα πλαίσια της άριστης συνεργασίας μας και αφού μας
το ζητάτε, θα προχωρήσουμε στις ακυρώσεις των ξενοδοχείων, λεωφορείων και θα
περιμένουμε τις απαντήσεις των αεροπορικών εταιριών από τις οποίες έχουμε
ζητήσει την ακύρωση των εισιτηρίων . Ότι χρήματα μας επιστραφούν φυσικά και
θα σας τα αποδώσουμε , αφού παρακρατήσουμε την αμοιβή του γραφείου μας Εάν
υπάρξουν απώλειες ή θα στραφούμε στην ασφαλιστική εταιρεία (όπως αναφέρεται και
στην σύμβαση) ή θα σας εκδώσουμε voucher .

Θα είμαστε σε επικοινωνία για να σας ενημερώνουμε σχετικά με την πορεία
της εκκαθάρισης της εκδρομής σας.

Σας ενημερώνουμε ότι το γραφείο μας (ίσως είναι και το μοναδικό στην
περιοχή μας) έχει προχωρήσει στην εκκαθάριση, και στην επιστροφή
χρημάτων με τους παραπάνω όρους για όλες τις σχολικές εκδρομές που
ήταν να εκτελεστούν έως τις 12/4/2020 και ακυρώθηκαν λόγω κορωνοϊου .
Το ίδιο ευελπιστούμε να κάνουμε και για τις εκδρομές του Μαΐου και Ιουνίου.
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