
 
 
 
 

 
 
 

 

NOTICE OF CONFIDENTIALITY: This message is intended only for the use of the individual or entity to which is addressed and 
may contain information that is privileged, confidential, and exempt from disclosure. If you are not the intended recipient or the 
employee responsible for delivering the message to the intended recipient, you are notified that any dissemination, distribut ion 
or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify us 
immediately by telephone (collect if required) and return the original message to us by mail or, alternatively, destroy the message. 

Ver. 2019.07.12  

Λυσικράτους 29, 17674 Αθήνα, Ελλάδα Tel: +30 210 8919730, Fax: +30 210 8919739 

www.anek.gr  -  www.bluestarferries.com  -  www.superfast.com 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ   

      
ΠΡΟΣ  : ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ/ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 

ΑΡ. ΦΑΞ  :       

ΥΠ’ ΟΨΙΝ :       ΗΜ/ΝΙΑ : 06/05/2022 

ΑΠΟ : Κ.ΛΕΜΠΕΣΗ/Α.ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΣΕΛΙΔΕΣ : 1 

ΚΟΙΝ/ΣΗ :       ΑΡ. 

ΠΡΩΤ. 

: AKL/LK/if/0331/22 

      

ΘΕΜΑ : 22.0331 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

   

Αγαπητοί συνεργάτες,  
 
σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας παρέχει έκπτωση 50% για τη μετακίνηση μαθητών των σχολείων της Κρήτης 
προκειμένου να συμμετάσχουν στα μαθήματα ειδικότητας των Πανελλήνιων Εξετάσεων. 
.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 2022). 
-Σε εξετάσεις ειδικών μαθημάτων (από 18/06/2022 έως 30/06/2022). 
-Στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών και Σχολών Λιμενικού Σώματος που θα 
πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος Ιουλίου 2022. 
Η χορηγία περιλαμβάνει θέσεις ανάλογα με την διαθεσιμότητα (εκτός από καμπίνες Lux). 
Προσοχή: Κατά την έκδοση των εισιτηρίων παρακαλούμε να επιδεικνύουν οι μαθητές το δελτίο εξεταζόμενου-
υποψηφίου  στις Πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και σχετική βεβαίωση από τα Λύκεια φοίτησης τους. 
Τα εισιτήρια θα αναγράφουν το ORDER NO: 22/397/O50/LK και μπορούν να παραλαμβάνονται από τα Λιμενικά 
Γραφεία της Εταιρείας στον Πειραιά, τη Σούδα και το Ηράκλειο.   
 

Με εκτίμηση, 
 

        
Αντώνης Καλαμάρας    Κώστας Λεμπέσης  
Διευθυντής Εμπορικής Εκμετάλλευσης    Διευθυντής Πωλήσεων Γραμμών 
ΑΝΕΚ LINES    Κυκλάδων και Κρήτης 
    ATTICA GROUP 
 


