
Αρ. Πρωτ.: 2019/3562                                                                                                                Χανιά 22/5/2019

Από: Διεύθυνση Marketing
Προς:
Θέμα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ & Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Μετακινήσεις μαθητών για τις Πανελλήνιες εξετάσεις

Υπόψη:
Κοινοποίηση:

Κου Εμμανουήλ Καρτσωνάκη
κα Ανδρεαδάκη Βάλια

Τηλ:
E-mail:

2810 347295- 2810347288
mail@kritis.pde.sch.gr  ;

Αξιότιμε κύριε  Καρτσωνάκη,

Σε απάντηση σχετικού σας αιτήματος για τη μετακίνηση μαθητών των σχολείων της Κρήτης προκειμένου να 
συμμετάσχουν στα μαθήματα ειδικότητας των Πανελλήνιων Εξετάσεων,  σας γνωρίζουμε ότι  οι  ANEK LINES & 
BLUE STAR FERRIES, χορηγούν εκπτωτικά εισιτήρια της τάξεως του 50%. 

Η παροχή αφορά τους μαθητές που θα ταξιδέψουν στις γραμμές Κρήτης, καθώς και τους γονείς ως συνοδούς, 
προκειμένου να μετέχουν:

- Σε επαναληπτικές πανελλήνιες εξετάσεις ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (εντός Σεπτεμβρίου 
2019).

- Σε εξετάσεις ειδικών μαθημάτων (εντός Ιουνίου 2019).
- Στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών που θα πραγματοποιηθούν μέχρι  το τέλος 

Ιουλίου 2019.
Η χορηγία περιλαμβάνει θέσεις ανάλογα με την διαθεσιμότητα.

Προσοχή: Κατά την έκδοση των εισιτηρίων παρακαλούμε να επιδεικνύουν οι μαθητές το δελτίο συμμετοχής τους 
στις Πανελλήνιες, καθώς και σχετική βεβαίωση του Δ/ντή του σχολείου τους.

Τα εισιτήρια θα αναγράφουν το ORDER NO: 19/752/O50/AKL και μπορούν να παραλαμβάνονται από:

Πειραιά:
ANEK LINES, Ακτή Κονδύλη 24, τηλ.: 210 4197510-12 e-mail: pr-pir@anek.gr  ;
Gelasakis Shipping & Travel, Αριστείδου 6, Πειραιάς, τηλ.: 210 4222440, e-mail : info.piraeus@letstour.gr  ;

Σούδα:
ANEK LINES – BLUE STAR FERRIES Πλ. Σούδας, τηλ. 2821080050, e-mail: pr-cha@anek.gr

Ηράκλειο:
ANEK LINES – BLUE STAR FERRIES , Λεωφ. Δημοκρατίας 11, τηλ: 2810-308000,
e-mail: ira-ag@anek.gr  ; info.heraklion@attica-group.com  ; info.heraklion@anek-superfast.com;
με προηγούμενη έγκαιρη κράτηση.

Από την πλευρά σας ευπρόσδεκτο θα ήταν ένα ευχαριστήριο στον τοπικό τύπο.

Με εκτίμηση,

Αντώνης Καλαμάρας
Διευθυντής Εμπορικής Εκμετάλλευσης

ANEK LINES

  «Η ANEK LINES και η BLUE STAR FERRIES συνεργάζονται πραγματοποιώντας συνδυασμένα δρομολόγια  
από πλοία των δύο εταιρειών στις γραμμές Ηρακλείου και Χανίων διασφαλίζοντας την καλή και απρόσκοπτη  
εξυπηρέτηση των επιβατών και των εμπορευμάτων στην Κρήτη, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή ποιότητα  
των παρεχόμενων υπηρεσιών.»
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