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 Γςμναζίος Αιγάλεω, ζαρ ενημεπώνοςμε για ηο email πος λάβαμε από ηο 

ηοςπιζηικό γπαθείο atholidays ζσεηικά με ηα σπήμαηα ηηρ ηπιήμεπηρ εκδπομήρ ηηρ Γ Τάξηρ. 

 

Ο Υποδιεςθςνηήρ 

Μακπίδηρ Γεώπγιορ 
Ενημέπωζη για επιζηποθή πποκαηαβολήρ 

Ημεπομηνία: 05/05/2020 (11:59:44 πμ EEST) 

Από: At Holidays 

Ππορ: mail@4gym-aigal.att.sch.gr 

Αξιόηιμοι κύπιοι, 

Θα θέλαμε να ζαρ ενημεπώζοςμε όηι με βάζη ηη μεηαξύ μαρ ζςμθωνία  για ηη διενέπγεια ζσολικήρ 

εκδπομήρ ζηη Λεςκάδα ηο διάζηημα 04/04/2020-06/04/2020, με ηην ηιμή καη’ άηομο 155,00 εςπώ, 

Η εηαιπεία μαρ έσει ειζππάξει από ηο ζσολείο ζαρ για ηην παπαπάνω εκδπομή ηο ποζό ηων 2.050,00 Εςπώ. 

Μεηά ηην απαγόπεςζη ηων ζσολικών εκδπομών  από ηο Υποςπγείο Παιδείαρ και με βάζη ηην από 

13/04/2020 Ππάξη Νομοθεηικού Πεπιεσομένος (ΠΝΠ)  ΦΕΚ 84/Α/13/04/2020 μέπορ ΙΖ, άπθπο 70, 

πποκύπηει: 

Η επιζηποθή ηος ποζού πος έσει ειζππασθεί ζε Πιζηωηικό Σημείωμα (voucher), διάπκειαρ 18 μηνών 

από ηην ημ/νία έκδοζήρ ηος.  

         Το Πιζηωηικό Σημείωμα ανηιζηοισεί ζηο ζςνολικό ποζό πος έσει ειζππασθεί.  Η εηαιπεία μαρ ζαρ δίνει ηη 

δςναηόηηηα να σπηζιμοποιηθεί για ηην παποσή ηοςπιζηική ςπηπεζίαρ όμοιαρ ή ανηίζηοισηρ με αςηήν ζηην 

οποία αθοπούζε η καηαγγελθείζα ζύμβαζη (ιδιωηικό ζςμθωνηηικό).  

 Εάν η ζςνολική αξία ηηρ ηοςπιζηικήρ ςπηπεζίαρ πος θα επιλεγεί  είναι μικπόηεπη από ηην αξία ηος 

voucher, ο δικαιούσορ  θα λάβει νέο voucher για ηο ποζό πος ανηιζηοισεί ζηη διαθοπά ηηρ αξίαρ, με 

διάπκεια πος θα ζςμθωνηθεί, είηε θα επιζηπαθεί ηο απγόηεπο έωρ ηον σπόνο λήξηρ ιζσύορ ηος 

απσικού voucher ηο ποζό πος ανηιζηοισεί ζηη διαθοπά ηηρ αξίαρ. 

 Εάν η ζςνολική αξία ηηρ ηοςπιζηικήρ ςπηπεζίαρ πος θα επιλεγεί από ηο δικαιούσο ςπεπβαίνει ηην 

αξία ηος voucher, θα καηαβληθεί μόνον η διαθοπά. 

         Εάν για οποιονδήποηε λόγω καηά ηη λήξη ιζσύορ ηος Πιζηωηικού Σημειώμαηορ (voucher), δηλαδή ηην 

παπέλεςζη ηων 18 μηνών, δεν έσει ζςναθθεί νέα ζύμβαζη για ηην παποσή ηων ςπηπεζιών, ηόηε η εηαιπεία 

μαρ θα ζαρ καηαβάλλει σπημαηικό ποζό ίζο με ηην αξία ηος πιζηωηικού ζημειώμαηορ.  

 Εξαίπεζη αποηελούν οι ςπηπεζίερ πος αθοπούν ζςνδιαλλαγή με ηοςπιζηική επισείπηζη ηος 

εξωηεπικού, η οποία δεν ζςμμοπθώνεηαι με ιζσύον κανονιζηικό πλαίζιο διεςθέηηζηρ ηων 

ηαξιδιωηικών διακανονιζμών πος ακςπώθηκαν λόγω ηηρ πανδημίαρ και επιβάλλει μονομεπώρ 

ακςπωηική πολιηική.  

         Τα Πιζηωηικά Σημειώμαηα πος εκδίδονηαι από διοπγανωηέρ πακέηων ςπό ηην έννοια ηος π.δ. 7/2018 

(Α΄12) καλύπηονηαι από ηην πποζηαζία καηά ηηρ αθεπεγγςόηηηαρ ηος διοπγανωηή, όπωρ αςηή πποβλέπεηαι 

ζηο άπθπο 16 ηος π.δ. 7/2018. 

Παπακαλούμε για ηην άμεζη επικοινωνία με ηην εηαιπεία μαρ, έηζι ώζηε να πςθμίζοςμε ηη διαδικαζία 

παπαλαβήρ ηος voucher. 

Εςσαπιζηούμε θεπμά και είμαζηε ζηη διάθεζή ζαρ για οποιαδήποηε πεπαιηέπω διεςκπίνιζη. 

info@atholidays.gr 

Τ: 210 3311900 FAX: 210 3311776 

Απόλλωνορ 4 | Σύνηαγμα 

105 57 Αθήνα 

 www.atholidays.gr    www.goldenage50plus.gr   www.schooltrips.gr 

  


