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ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, θέλοντας να στηρίξει τους μαθητές και τις οικογένειές
τους, εξασφάλισε μείωση των εισιτηρίων κατά 50% στις ακτοπλοϊκές εταιρείες των ΑΝΕΚ LINES SA, ΑΝΕΚ
SUPERFAST και ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Α.Ν.Ε., για τους μαθητές και τους συνοδούς τους που θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για τους παρακάτω λόγους:
 επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις,
 εξετάσεις σε ειδικά μαθήματα, καθώς και
 προκαταρτικές εξετάσεις σε στρατιωτικές σχολές
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να φροντίσουν εγκαίρως, ώστε:
 να αιτηθούν έγκαιρα στο σχολείο σχετική βεβαίωση με τα στοιχεία τους και την κατηγορία δικαιούχου
στην οποία ανήκουν, βάσει των παραπάνω
 να εκτυπώσουν αντίγραφο της χορηγίας της ναυτιλιακής εταιρείας με την οποία επιθυμούν να ταξιδέψουν, και με βάση τους αναγραφόμενους όρους (παρακάτω προσαρτώνται όλες οι χορηγίες)
Τα παραπάνω θα πρέπει να επιδεικνύονται από τους υποψήφιους μαζί με το Δελτίο Εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων στα κεντρικά πρακτορεία των Ναυτιλιακών Εταιρειών, για την έκδοση του εισιτήριου
μετάβασης και επιστροφής τους.
Όροι χορηγίας και τρόποι επικοινωνίας για τους υποψήφιους:
MΙΝΩΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. (Ηράκλειο)
Για τις κρατήσεις και την έκδοση των εισιτηρίων στη γραμμή Ηράκλειο-Πειραιάς-Ηράκλειο:
Στο πρακτορείο ΚΓ Ηρακλείου: 25ης Αυγούστου 17, τηλ. 2810-229602, 18 175 από κινητό και σταθερό και
από σταθερό 8011175000.
Στο πρακτορείο Λιμένος Ηρακλείου: Νέος Επιβατικός Σταθμός, τηλ. 2810-330198.
Στο πρακτορείο Πειραιά: Θερμοπυλών 6-10 Πειραιάς , τηλ. 210-4145744, 18 175 από κινητό και σταθερό
και από σταθερό 8011175000).
Στο πρακτορείο Λιμένος Πειραιά: Πύλη Ε2, τηλ. 210-4080028.
Στο πρακτορείο Αθήνας: Πανεπιστημίου 59 & Εμμ. Μπενάκη, Ομόνοια, τηλ.210-3376910.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στην Υπηρεσία Επικοινωνίας, τηλ.2810-399931.
ANEK SUPERFAST (Ηράκλειο)
Για τις κρατήσεις και την έκδοση των εισιτηρίων στη γραμμή Ηράκλειο-Πειραιάς-Ηράκλειο θα πρέπει οι
ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση με τα εξής πρακτορεία:
Ηράκλειο: ANEK SUPERFAST , Λεωφ. Δημοκρατίας 11, τηλ: 2810-308000,
e-mail:ira-ag@anek.gr, info.heraklion@attica-group.com, info.heraklion@anek-superfast.com
Πειραιάς: 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:pireas@stc.gr
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Χανιά 27/4/2015
ΑΝΕΚ – SUPERFAST
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Μετακινήσεις μαθητών για τις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων Πανελληνίων
Κου Γεώργιου Τερζάκη
Κας Αθηνάς Μαρκογιαννάκη
2810 347296
2810 301103
mail@kritis.pde.sch.gr;

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,
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 η Εταιρεία
μας χορηγεί εκπτωτικά εισιτήρια της τάξεως του 50%.
Η παροχή της ΑΝΕΚ – SUPERFAST αφορά τους μαθητές που θα ταξιδέψουν στην γραμμή Ηράκλειο –
Πειραιά – Ηράκλειο, και το γονέα συνοδό, προκειμένου να μετέχουν:
 Σε επαναληπτικές πανελλήνιες εξετάσεις ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (9-06-2015 με
16-06-2015).
 Σε εξετάσεις ειδικών μαθημάτων (17-6-2015 με 24-06-2015)
 Στις προκαταρτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών που θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος
Ιουλίου 2015.
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.
Για την κράτηση και έκδοση των εισιτηρίων θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν τουλάχιστον 3
εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση με τα εξής πρακτορεία:
Πειραιάς:
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 : pireas@stc.gr;
Ηράκλειο:
ANEK SUPERFAST , Λεωφ. Δημοκρατίας 11, Ηράκλειο, τηλ: 2810-308000
e-mail: ira-ag@anek.gr; info.heraklion@attica-group.com ; info.heraklion@anek-superfast.com;
Προσοχή: Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση της παρούσας επιστολής.
Για την ΑΝΕΚ SUPERFAST
ΕΙΡΗΝΑ ΣΙΜΟΥ
*«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.»

