
Αγαπεηνί Γνλείο 

Σαο ελεκεξώλσ όηη όζν αθνξά ηελ επηζηξνθή ρξεκάησλ από ηελ εηαηξεία ηνπξηζκνύ 

ηζρύνπλ ηα εμήο:  

Μαο δίλνπλ 3.300 Επξώ voucher γηα εμαξγύξσζε ζε ππεξεζίεο (π.ρ εηζηηήξηα, 

δηακνλέο θ.α.). Αλ ην πνζό δελ εμαξγπξσζεί από εζάο ηόηε ζα επηζηξαθεί κέρξη 

12/11/2021. Δηαβάζηε ηελ ζρεηηθή επηζηνιή. 

Τν ππόινηπν πνζό ππνζρέζεθαλ γηα επηζηξνθή. Τώξα ν ζεόο βνεζόο δηόηη αλ γίλεη 

π.ρ κηα πηώρεπζε ηεο εηαηξίαο ηόηε……κόλν δηθαζηηθά κπνξείηε λα πάηε πξάγκα πνπ 

ινγηθά δελ ζπκθέξεη γηα ην πνζό απηό. Αο ειπίζνπκε όηη δελ ζα γίλεη. 

Σαο παξαζέησ ηα email πνπ αληαιιάμακε ζρεηηθά κε ηνλ δηεπζπληή ηεο εηαηξίαο. Σην 

2. Μήλπκα θαίλεηαη όηη ε εηαηξία βξίζθεηαη ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγηώλ κέρξη 

1/6/2020. 

1. 

Αγαπεηέ Κύξηε Φνπζηαλάθε   

 Είλαη  γεγνλόο όηη ε εμάπισζε ηεο παλδεκίαο Covid-19 έρεη επηπηώζεηο ζε όινπο 

καο, πξσηίζησο ζηε δσή καο θαη ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο.  

 Η εγρώξηα ηαμηδησηηθή θνηλόηεηα πξνζπαζεί λα αληαπεμέιζεη ζε απηήλ ηελ 

πξσηόγλσξε θαηάζηαζε. Πξνηεξαηόηεηά καο είλαη λα αληαπνθξηζνύκε κε ζπλέπεηα 

θαη ζεβαζκό πξνζθέξνληαο ην ίδην, ή θαη αθόκα πςειόηεξν, επίπεδν εμππεξέηεζεο 

όηαλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέςνπλ. Ταπηόρξνλα, είλαη θαζήθνλ καο λα πξνζηαηεύνπκε - 

ηόζν ζε επίπεδν πγείαο όζν θαη νηθνλνκηθά - όινπο όζνπο απαζρνινύληαη ή 

εμαξηώληαη από ηνλ ηνπξηζκό. 

 Όπσο ελδερνκέλσο ήδε γλσξίδεηε, ε θπβέξλεζε, αληηκέησπε κε ηα πξσηνθαλή 

γεγνλόηα, ζε ζπλέρεηα παξόκνησλ πξσηνβνπιηώλ θαη άιισλ ρσξώλ ηεο ΕΕ, ςήθηζε 

πξόζθαηα λόκν πνπ επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνπξηζηηθό ηνκέα λα εθδώζνπλ 

voucher, αληί ηεο άκεζεο επηζηξνθήο ρξεκάησλ.  

Σαο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλα  ην πηζησηηθό ζεκείσκα (voucher) πνπ αληηζηνηρεί ζην 

πνζό πνπ καο έρεηε θαηαβάιιεη θαη ζαο επηζεκαίλνπκε όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην 

voucher δελ εμαξγπξσζεί εληόο 18 κελώλ από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο κε ππεξεζίεο, 

λέεο θξαηήζεηο θιπ, ην πιήξεο πνζό ζα ζαο επηζηξαθεί κε ηε ιήμε ηνπ πάξαπηα.  

 Λππνύκαζηε πξαγκαηηθά γηα ηελ αλαζηάησζε πνπ κπνξεί λα πξνθαιεί απηή ε 

ρξνληθή παξάηαζε ζηελ επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ ζαο θαη ζαο επραξηζηνύκε ζεξκά 

γηα ηελ θαηαλόεζε θαη ηελ ππνζηήξημή ζαο . 

 Σαο επρόκαζηε πγεία θαη παξακέλνπκε πάληα ζηε δηάζεζή ζαο γηα ηπρόλ πξόζζεηεο 

δηεπθξηλίζεηο πνπ ίζσο ρξεηαζηείηε. 

Με εθηίκεζε,  



 

Καλαθάκης Ευάγγελος  

Δηεπζπληήο εηαηξείαο  

Le Grand Tourism Enterprises ΑΕ 

 

122, Ethnikis Antistaseos Ave., Heraklion, 71306 

Tel: +30 2810301743, Fax: +30 2810220221 

email: v.kalathakis@legrandtravel.gr  

 

2. 

Γιωργο  καληζπέρα 

 

 

Είμαζηε ζε  αναζηολή εργαζιών  με ηο ζύνολο ηοσ προζωπικοσ εως 31/05 

.Επιζηρέθοσμε  1/06. 

 

 

Θα  δω ηι μπορώ να κάνω  και θα επανέλθω. 

 

 

Σε εσταριζηώ 

 

 

ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ Β 

 

mailto:v.kalathakis@legrandtravel.gr

