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Αγαπητή Κυρία Χαρμάνη ,  

Ξεκινώντας την επόμενη μέρα της πρωτόγνωρης κρίσης που έπληξε την κοινωνία μας θα 

θέλαμε αρχικά να ευχηθούμε σε εσάς και τις οικογένειες του σχολείου σας υγεία και 

δημιουργική επιστροφή.  

Επίσης, θέλουμε να σας εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για την εμπιστοσύνη σας προς την 

εταιρία μας. Είναι για εμάς η καλύτερη ανταμοιβή στα 32 χρόνια της παρουσίας μας στον 

ελληνικό τουρισμό. Η Manessis ήταν και θα είναι δίπλα σας. 

Η υγειονομική απειλή υποχρέωσε τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα περιορισμού των 

μετακινήσεων, πλήττοντας ιδιαίτερα τις τουριστικές δραστηριότητες κάθε είδους, 

αναψυχής, επαγγελματικές και εκπαιδευτικές. 

 Στο πλαίσιο αυτό, και με βάση την «Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 13/04/2020 άρθρο 

70»  ΦΕΚ Α 84 για τα ταξίδια/εκδρομές που δεν πραγματοποιήθηκαν ή δεν θα 

πραγματοποιηθούν  λόγω της πανδημίας Covid-19, που οδήγησε/εί στην καταγγελία των 

μεταξύ μας συμβάσεων, σας ενημερώνουμε ότι θα σας αποσταλεί voucher ισόποσης αξίας 

με την προκαταβολή σας, προκειμένου να το αξιοποιήσετε εντός 18 μηνών, σε επόμενη 

εκδρομή του σχολείου σας όμοιας ή αντίστοιχης,  και με δικαίωμα αλλαγής προσώπων και 

εσωτερικής διαχείρισης.  Όπως είχαμε δεσμευτεί σε πρότερες ανακοινώσεις, η εταιρεία μας  

δεν χρεώνει διαχειριστικά έξοδα και δεν έχει κάνει δεκτή καμία πολιτική ακυρωτικών 

υπηρεσιών από προμηθευτές εντός Ελλάδος, εις βάρος των πελατών μας. Αποδεχόμαστε 

κατ’ αντιστοιχία μόνον τα πιστωτικά σημειώματα από αυτούς - όπως ορίζει η ανωτέρω ΠΝΠ 

η οποία διέπει και το σύνολο της αλυσίδας μεταξύ επιχειρήσεων στον τουρισμό, άρθρο 71. 

Αν σε αυτούς τους μήνες δε θελήσετε ή δεν καταστεί δυνατό να ταξιδέψει το σχολείο, τα 

χρήματα θα πιστωθούν στη συνέχεια στον λογαριασμό που θα μας υποδείξετε, για να 

επιστραφούν στους μαθητές και τις οικογένειές τους. Σε αυτή την περίοδο θα θέλαμε να 

σας διαβεβαιώσουμε ότι τα συμφέροντά σας είναι πλήρως διασφαλισμένα.  

Οι ρίζες της Manessis είναι γερές. Η εταιρεία μας, ασφαλώς, διαθέτει και ασφαλιστική 

κάλυψη αστικής ευθύνης, πλήρως εναρμονισμένη με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής οδηγίας, 

που καλύπτει και εξασφαλίζει στο 100%, το ποσό που μας έχετε καταθέσει. 

Ευχόμαστε σύντομα να σας έχουμε ξανά μαζί μας και ελπίζουμε στην αμέριστη κατανόηση 

και στήριξη σας, για την επόμενη δύσκολη μέρα στον κλάδο του τουρισμού. Υποσχόμαστε 

να φροντίσουμε εκ νέου για τη μοναδική εμπειρία μιας σχολικής σας εκδρομής σε όμοια ή 

αντίστοιχη με την αρχικώς προγραμματισμένη που αναστάλθηκε - με όποιες διαδικασίες 

ορίζονται από την εν ισχύ Υ.Α. του υπουργείου Παιδείας και ειδικότερα με αυτές που 



ανεβλήθησαν σύμφωνα το άρθρο 16 παρ.2 . Πάντα με την ποιότητα και την αξιοπιστία για 

τις οποίες μας επιλέγετε. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας διαδικασίες ενημέρωσης των συμμετεχόντων 

μαθητών/τριών και των οικογενειών τους. 

Με εκτίμηση, 

Kαναβός Ιωάννης 

  


