
Αγαπητοί  γονείς  των μαθητών της  Γ΄  τάξης  που  είχατε  πληρώσει  για  την
ακυρωθείσα, λόγω της Πανδημίας, εκδρομή των παιδιών σας στην Κέρκυρα.

Όπως θα γνωρίζετε, όλα ανεξαιρέτως τα Ταξιδιωτικά Γραφεία της Ελλάδας
σχετικά με την επιστροφή των χρημάτων που είχαν εισπράξει για τις σχολικές
εκδρομές που ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας,  στηριζόμενα στη γνωστή
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ, Τεύχος A’ 84/13.04.2020, άρθρο 70.
Βλ. Ιστοσελίδα σχολείου μας), αποφάσισαν να επιστρέψουν τα χρήματα -είτε
όσα είχαν εισπράξει είτε κρατώντας έξοδα γραφείου-, αλλά με ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ (  Voucher  ) διαρκειας 18 μηνών και     όχι τοις μετρητοίς.  

Έτσι λοιπόν, παρά τις τηλεφωνικές μας πιέσεις προς τον αντιπρόσωπο του
Zorpidis Travel που είχε αναλάβει την εκδρομή της Γ΄ τάξης στην Κέρκυρα
για να επιστραφούν  όλα τα χρήματα και ει δυνατόν τοις μετρητοίς, μας
κοινοποίησαν  την  παρακάτω  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  /  ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ  ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ,  την  οποία  αναρτήσαμε  στην  Ιστοσελίδα
σχολείου μας. 

Το  μόνο  που  πετύχαμε  είναι  να  επιστραφούν  όλα  τα  χρήματα (χωρίς
παρακράτηση  για  έξοδα  γραφείου) σε    Voucher     ισχύος  18  μηνών  ,  αλλά
ατομικό-ονομαστικό.

Ξεκαθαρίσαμε  επίσης  το  ότι  οποιοσδήποτε  γονέας  που  δεν  μπορέσει  να
εξαργυρώσει  το  "κουπόνι"  (Voucher)  μέσα  στο  χρονικό  διάστημα  των  18
μηνών,  έχει νόμιμο δικαίωμα να ζητήσει και θα πάρει τα χρήματά του τοις
μετρητοίς,  όπως  δεσμεύτηκε  ο  Υπεύθυνος  των  Σχολικών  Εκδρομών  στο
Zorpidis Travel κ. Δ. Παπαδόπουλος. Άλλωστε η εν λόγω Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου στο  ΦΕΚ Τεύχος A’ 84/13.04.2020 (άρθρο 70,  παρ.  7), το
αναφέρει ρητά. Επίσης κάτι ανάλογο αναφέρει και η με αριθ.  648/13 Μαϊου
2020 γραπτή Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις επιχειρήσεις (Βλ.
Ιστοσελίδα σχολείου μας)..

Συνεπώς, το σχολείο θα στείλει από Δευτέρα στο Πρακτορείο την ονομαστική
κατάσταση των 80 μαθητών με τα πατρώνυμα και μόλις παραλάβουμε -μετά
από  3  ημέρες-  τα  ατομικά  ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ (VOUCHER)  με  το
αντίστοιχο ανά μαθητή ποσό της προκαταβολής που είχαμε προπληρώσει, θα
σας  καλέσουμε  να  παραλάβετε  προσωπικά  ή  το  παιδί  σας  τα  70  Ε  της
προκαταβολής  /ανά  μαθητή,  δηλαδή  τα  περίπου  60  Ε  σε  "κουπόνι"
(  VOUCHER  ) και τα υπόλοιπα μετρητά  .

Εκ μέρους του σχολείου
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