
1 
 

  
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ για τις ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ  
στο CERN και ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

 
  

 
 

Αγαπητοί Κηδεμόνες 
 

 

Κατ’ αρχάς εύχομαι να έχετε καλή υγεία εσείς τα παιδιά σας και όλοι οι δικοί σας 

άνθρωποι. 

Με την παρούσα επιστολή, θέλω να σας ενημερώσω για τις δύο ακυρωθείσες 

εκπαιδευτικές εκδρομές στο CERN και τη Γερμανία. Και για τις δύο εκδρομές, δεν έχουμε 

καμία απώλεια ή δέσμευση χρημάτων τα οποία έχουν καταβληθεί από εσάς, και όλα τα 

χρήματα θα σας επιστραφούν.  

Βλέποντας από τις αρχές Φεβρουαρίου την κατάσταση που διαμορφωνόταν από την 

εξάπλωση της επιδημίας covid19 δεν βιαστήκαμε να υπογράψουμε το Συμφωνητικό με το 

ταξιδιωτικό γραφείο «Grefis» που είχε μειοδοτήσει στο δημόσιο διαγωνισμό (εκπ/κή 

εκδρομή CERN-Ελβετία, Γαλλία), παρότι το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει πιο αυστηρό 

χρονοδιάγραμμα διαδικασιών. Σ’ αυτό μας βοήθησε και η καλή σχέση αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης που έχουμε με το συγκεκριμένο γραφείο με το οποίο έχουμε συνεργαστεί 

αρκετές φορές στο παρελθόν και γνωρίζουμε την αξιοπιστία του.      

Σήμερα, με αυτό το σημείωμα θέλω να σας εκθέσω την πρότασή μου για την 

διαδικασία επιστροφής των χρημάτων που έχετε καταβάλει για τις προαναφερθείσες 

εκπαιδευτικές εκδρομές στο CERN και Γερμανία. Ζώντας σ’ αυτήν την πρωτοφανή 

κατάσταση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί εξ αιτίας της πανδημίας covid19, νομίζω 

ότι ο καλύτερος τρόπος επιστροφής των χρημάτων σας είναι μέσω web-banking.  

Για να μπορέσει όμως να γίνει αυτό, θέλω να σας παρακαλέσω να μου γνωρίσετε, 

στέλνοντας μήνυμα στο προσωπικό μου e-mail nikolaos.kokkinakis@gmail.com, το ΙΒΑΝ 

τραπεζικού λογαριασμού σας κατά προτίμηση στην τράπεζα EUROBANK. Αν επιθυμείτε την 

κατάθεση του ποσού σε άλλη τράπεζα θα έχετε μια μικρή επιβάρυνση με το τραπεζικό 

τέλος που απαιτείται από τις τράπεζες για τη μεταφορά χρημάτων. 
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Επιπλέον για την αποφυγή λαθών θα ήθελα να μου αποστείλετε ορισμένα στοιχεία, 

όπως αυτά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, καθώς επίσης και το χρηματικό ποσό που 

έχετε καταβάλει για επιβεβαίωση της δικής μας καταγραφής:   

 

Τάξη & τμήμα μαθητή  

ΕΠΩΝΥΜΟ μαθητή  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ δικαιούχου 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ  

ΙΒΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  

ΠΟΣΟ  

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την προαναφερθείσα διαδικασία, μπορείτε 

να επικοινωνείτε μαζί μου στο τηλέφωνο 6977359127 (8:00π.μ-2:00μ.μ). 

Εάν κάποιος/α κηδεμόνας επιθυμεί η επιστροφή των χρημάτων να γίνει με 

χαρτονομίσματα, θα πρέπει να περιμένει μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να 

αρθούν οι περιορισμοί των μετακινήσεων. Εννοείται ότι και για τον τρόπο αυτό θα 

προηγηθεί νέα επικοινωνία μεταξύ μας, ώστε να ρυθμιστούν οι σχετικές λεπτομέρειες. 

 

Η επιστολή αυτή θα αναρτηθεί και στην σχετική ιστοσελίδα για τις 

μετακινήσεις/εκπαιδευτικές εκδρομές, στον ιστοχώρο του Σχολείου: http://2lyk-n-

ionias.att.sch.gr/?page_id=3625).  

 

Σας εύχομαι ξανά καλή υγεία, υπομονή και δύναμη! 

 

  Με εκτίμηση  

 
 

Ο Διευθυντής  

 
Νικόλαος  Κοκκινάκης 

ΦΥΣΙΚΟΣ 
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