
Αξιότιμθ κα Περτςινίδου, 
Αξιότιμοι κακθγθτζσ, 
Αγαπθτοί γονείσ & κθδεμόνεσ, 
  
Σαν εταιρεία, όπωσ και ςχεδόν το ςφνολο των εταιρειϊν ςε ολόκλθρο τον κόςμο, αφενόσ 
ςυμμορφωμζνθ ςτουσ κανόνεσ του ΕΟΔΥ περί μθ εξάπλωςθσ του ιοφ  και τθσ προςταςίασ 
τθσ δθμόςιασ υγείασ, και αφετζρου μετά από τισ τελευταίεσ  οδθγίεσ τθσ κυβζρνθςθσ περί 
υποχρεωτικισ αναςτολισ λειτουργίασ όλων των  ξενοδοχείων πανελλαδικά ζωσ και τθν 
30θ  Απριλίου 2020, ςασ ενθμερϊνουμε  πωσ υποχρεοφμαςτε με τθ ςειρά μασ, ζςτω και 
τυπικά, να αναςτείλουμε  το ςφνολο των προγραμματιςμζνων υπθρεςιϊν που κα 
αφοροφςαν  τισ μακθτικζσ εκδρομζσ-μετακινιςεισ που ζχουμε μαηί ςχεδιάςει για το 
διάςτθμα  από 23/3/20 ζωσ 30/4/20. 
  
Πάντοτε βάηουμε τθν αςφάλεια και τθν υγεία των πελατϊν μασ πάνω  από κάκε τι άλλο. 
Φροντίηουμε για το καλφτερο τόςο πριν, όςο και κατά τθ διάρκεια ενόσ ταξιδιοφ.  
  
Να είςτε ςίγουροι πωσ παρακολουκοφμε ςτενά τισ εξελίξεισ ςχετικά με τθν πορεία του 
φαινομζνου και αντιλαμβανόμαςτε τισ εφλογεσ ανθςυχίεσ των γονζων,  κακϊσ και του 
ςυνόλου τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ.  Ταυτόχρονα κατανοοφμε και ςεβόμαςτε και το 
χρθματικό ποςό που ζχουν κατακζςει οι γονείσ για λογαριαςμό των παιδιϊν τουσ,  και θ 
δικι μασ εταιρεία κατ’ αντιςτοιχία προσ το ςφνολο των προμθκευτϊν. 
 
Αντιλαμβάνεςτε, βεβαίωσ, πωσ το τουριςτικό γραφείο είναι ο ςυντονιςτισ μίασ ςειράσ  
επαγγελματιϊν και προμθκευτϊν των υπθρεςιϊν ενόσ ταξιδιοφ.  Τα χριματα των πελατϊν 
δεν πρζπει και δεν μζνουν ςτα ταμεία μασ. Καταβάλλονται ςτουσ λογαριαςμοφσ των 
δικαιοφχων, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί  θ άψογθ, κατά το δυνατόν, εκτζλεςθ του 
ςυμφωνθμζνου προγράμματοσ. 
  
Σιμερα, θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των εταιρειϊν του πλανιτθ ι δεν λειτουργοφν  ι 
λειτουργοφν με προςωπικό αςφαλείασ, και γνωρίηετε πωσ καμία υπόκεςθ  δεν προχωράει 
και δεν ξεκακαρίηει ακόμθ, προσ όποια κατεφκυνςθ. Ο πλανιτθσ ζχει μπει ςε μια περίεργθ 
κατάψυξθ. 
  
Θα αναμζνουμε λοιπόν το πλαίςιο εκείνο που κα ρυκμίςει τθ ςυνκικθ για όλθ τθν 
αλυςίδα, ϊςτε να μπορζςουμε να τοποκετθκοφμε με αςφάλεια από τθν πλευρά μασ, όταν 
ζςτω και ςτοιχειωδϊσ  κα ζχουμε επιςτρζψει ςτθν κανονικότθτα, για τισ διαδικαςίεσ που 
κα ακολουκθκοφν προσ διαςφάλιςη των πελατών – ταξιδιωτών μασ. 
  
Σασ διαβεβαιώνουμε πωσ το μόνο μασ μζλθμα, με το βλζμμα ςτραμμζνο ςτθν επόμενθ 
μζρα,  είναι θ προςταςία του κάκε πελάτθ μασ ξεχωριςτά, ϊςτε να μπορζςουμε να βροφμε 
τον τρόπο  τθσ μζγιςτθσ δυνατισ εξαςφάλιςθσ όλων μασ. Ζθτάμε λοιπόν τθν αμζριςτθ 
κατανόθςθ ςασ για  το εφλογο χρονικό διάςτθμα που κα χρειαςτεί για όλα αυτά.  
  
Θα εργαςτοφμε διπλά και τριπλά για να ικανοποιθκοφν οι πελάτεσ μασ, ςφμφωνα με τα 
παραπάνω, είτε επαναπρογραμματίηοντασ το οργανωμζνο ςασ ταξίδι, όπωσ ακριβϊσ 
κινείται ςιμερα θ τουριςτικι βιομθχανία και οι αεροπορικζσ εταιρείεσ, είτε ορίηοντασ ζνα 
ρεαλιςτικό πλάνο πλιρουσ εξαςφάλιςθσ των κατατεκειμζνων  προκαταβολϊν ςασ 
μεμονωμζνα – μζςα από τισ υπθρεςίεσ που πραγματεφεται  ο οργανιςμόσ μασ, με τελικό 
ςκοπό να μθ χακεί – αν αυτό είναι δυνατό – οφτε 1€   από τουσ πελάτεσ/γονείσ. 
Επιπροςκζτωσ, αναλαμβάνουμε και τθν ευκφνθ και ςασ διαβεβαιϊνουμε, πωσ δεν θα 
υπάρξει καμία περαιτζρω επιβάρυνςη διαχειριςτικών  εξόδων, προσ όφελοσ μασ. 



  
Βιϊνουμε μια πρωτόγνωρθ ςυνκικθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Εκ των πραγμάτων και θ δικι μασ 
εταιρεία κα λειτουργεί για το ερχόμενο διάςτθμα με προςωπικό αςφαλείασ  και 
περιοριςμζνθ απομακρυςμζνθ πρόςβαςθ, και μόνο για κζματα ζκτακτθσ ανάγκθσ 
(επαναπατριςμόσ, αλλαγι ειςιτθρίου κλπ), μζχρι νεοτζρασ.  
 
Οι προκαταβολζσ όλων είναι διαςφαλιςμζνεσ από τθ Manessis, και μόλισ επιςτρζψει  
ςτοιχειωδϊσ θ κανονικότθτα ςε όλουσ μασ, με ζγγραφθ ενθμζρωςθ και χρονοδιάγραμμα, 
κα είναι διακζςιμεσ για επιςτροφι ι/και μελλοντικι χριςθ, ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά 
και τισ ςυνκικεσ ζκαςτου ταξιδιοφ και αγοράσ. 
  
Θα ενθμερωκείτε λοιπόν εκ νζου αναλυτικά. 
  
Η Manessis Travel με ςεβαςμό ςτον άνκρωπο και ςτα 32 χρόνια ιςτορίασ τθσ,  μζνει 
δεςμευμζνθ ςτθν καλφτερθ δυνατι εξυπθρζτθςθ ςασ.  
  
Ευχόμαςτε Υγεία, και ταχεία επάνοδο ςτθν κακθμερινότθτα για όλουσ μασ. 
  
  
Με εκτίμθςθ, 
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