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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ   

      
ΠΡΟΣ  : ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ/ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 

ΑΡ. ΦΑΞ  :       

ΥΠ’ ΟΨΙΝ :       ΗΜ/ΝΙΑ : 03/09/2023 

ΑΠΟ : Κ.ΛΕΜΠΕΣΗ/Α.ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΣΕΛΙΔΕΣ : 2 

ΚΟΙΝ/ΣΗ :       ΑΡ. 

ΠΡΩΤ. 

: AKL/LK/mm/0148/23 

      

ΘΕΜΑ : 23.0148 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ YΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

   

 
Αγαπητοί συνεργάτες,  
 
σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας παρέχει έκπτωση 30% για τη μετακίνηση μαθητών των σχολείων της Κρήτης 
προκειμένου να συμμετάσχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις Στρατιωτικών Σχολών. 
 
Η παροχή αφορά τους μαθητές που θα ταξιδέψουν στις γραμμές Κρήτης, καθώς και τους γονείς ως συνοδούς, 
προκειμένου να μετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών που θα πραγματοποιηθούν από 6 
Μαρτίου έως και 7 Απριλίου 2023. 
 
Η χορηγία περιλαμβάνει θέσεις ανάλογα με την διαθεσιμότητα. 
 
Σε περίπτωση που οι μετακινήσεις περιλαμβάνουν Ι.Χ. οχήματα , παρακαλούμε όπως λαμβάνετε υπόψιν σας και τα 
πακέτα προσφοράς που περιλαμβάνει η Εμπορική Πολιτική της εταιρείας. 
 
Προσοχή: Κατά την έκδοση των εισιτηρίων παρακαλούμε να επιδεικνύουν οι μαθητές σχετική βεβαίωση του Δ/ντή του 
σχολείου τους ή εναλλακτικά την Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2023, η οποία φέρει την 
σφραγίδα του σχολείου και την ταυτότητα/διαβατήριο τους. 
 
Τα εισιτήρια θα αναγράφουν το ORDER NO: 23/422/O30/LK και μπορούν να παραλαμβάνονται από τα Λιμενικά 
Γραφεία της Εταιρείας στον Πειραιά, τη Σούδα και το Ηράκλειο.   
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Με εκτίμηση, 

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


