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ΘΕΜΑ: Διακοπή συνεργασίας 
 

Σας ενημερώνουμε ότι ο σύλλογος διδασκόντων του ΓΕΛ Μύρινας, σύμφωνα 

με την υπ’ αρ. 49
η
/11-3-2015 πράξη του, αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία με το 

πρακτορείο σας για την εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στην Κρήτη.  

Οι λόγοι που μας οδηγούν στην παραπάνω απόφαση είναι η αθέτηση εκ 

μέρους σας της από 11-02-2015 υπογραφείσας σύμβασης, τόσο αναφορικά με το 

αντίτιμο συμμετοχής του κάθε μαθητή, όσο και αναφορικά με τον τρόπο μετακίνησης 

των μαθητών. Ειδικότερα, στην υπογραφείσα σύμβαση προβλεπόταν ότι το αντίτιμο 

της συμμετοχής για κάθε μαθητή θα ήταν 335,00 ευρώ και η μετακίνηση θα γινόταν 

αεροπορικώς από Λήμνο – Αθήνα και από Αθήνα προς Ηράκλειο και στην επιστροφή 

ακτοπλοϊκώς από Ηράκλειο προς Αθήνα και αεροπορικώς από Αθήνα προς Λήμνο. 

Στην επιστολή που μας αποστείλατε στις 9/3/2015 – πέντε (5) μέρες πριν την 

αναχώρηση των εκδρομέων – απαιτήσατε το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ επιπλέον 

για κάθε μαθητή. Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές αποφάσισαν να δοθεί το παραπάνω 

ποσό, αρκεί να μη χαθεί η εκδρομή και αφού λάβαμε την διαβεβαίωσή σας ότι δεν θα 

υπάρξει άλλη αλλαγή και ότι είχαν γίνει οι απαραίτητες κρατήσεις για τα αεροπορικά 

εισιτήρια. Μία μέρα μετά προτείνατε εγγράφως η αναχώρηση των μαθητών να γίνει σε 

δύο ομάδες, εκ των οποίων η μία ομάδα των πενήντα ατόμων θα μετέβαινε 

αεροπορικώς με απευθείας πτήση από Λήμνο προς Ηράκλειο με την εταιρεία Minoan 

Air, ενώ η άλλη ομάδα των επτά ατόμων θα μετέβαινε στο Ηράκλειο αεροπορικώς 

μέσω Αθηνών με τα δρομολόγια της  Aegean Airlines. Η επιστροφή των δύο ομάδων 

θα γινόταν με τον ίδιο τρόπο.  

Ο σύλλογος διδασκόντων, αφού μελέτησε με προσοχή το θέμα, έκρινε ότι δεν μπορεί 

να συνεχιστεί η συνεργασία μαζί σας, καθώς αθετήθηκαν επανειλημμένα οι όροι της 

αρχικής συμφωνίας-σύμβασης και πλέον προκύπτουν θέματα ασφάλειας των μαθητών 

και νομιμότητας της όλης διαδικασίας. 

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε όπως μας επιστρέψετε άμεσα το ποσό των 5200,00 ευρώ 

που έχει δοθεί στο πρακτορείο σας ως προκαταβολή, όπως οφείλετε να κάνετε και 

όπως γραπτά αναφέρετε στην πρώτη επιστολή σας. Το ποσό αυτό παρακαλούμε όπως 

κατατεθεί στον παρακάτω λογαριασμό: 

Alpha Bank: 795 0021 01053383 

Δικαιούχοι: Βαϊόπουλος Χρήστος, Αρκάς Βασίλειος, Κοντογιαννακοπούλου 

Αθανασία. 
 

         Η Διευθύντρια  
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