
 

 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
          
 
 

                      Ηράκλειο, 25/05/2017 
                                                                                                                   Αρ. Πρωτ: Φ.26/6073 

 

 

 
    
 

 

 

ΘΕΜΑ: «Χοριγθςθ Βεβαίωςθσ ςτουσ Τποψθφίουσ ειδικϊν μακθμάτων, επαναλθπτικϊν 
πανελλαδικϊν εξετάςεων και ςτρατιωτικϊν ςχολϊν 2017 που κα εξεταςτοφν 
ςτθν Ακινα» 

 
 

       Εν όψει τθσ ζναρξθσ των πανελλαδικϊν επαναλθπτικϊν εξετάςεων, των εξετάςεων 

ςτα ειδικά μακιματα και των προκαταρτικϊν εξετάςεων ςτισ ςτρατιωτικζσ ςχολζσ, οι 

υποψιφιοι που κα εξεταςτοφν ςτα παραπάνω μακιματα πρόκειται να μεταβοφν ςε 

εξεταςτικά κζντρα τθσ Ακινασ. Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Π/κμιασ & Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ 

Κριτθσ κζλοντασ να ςτθρίξει τουσ μακθτζσ και τισ οικογζνειζσ τουσ, εξαςφάλιςε μείωςθ των 

ειςιτθρίων κατά 50% ςτισ ακτοπλοϊκζσ εταιρείεσ των ΑΝΕΚ LINES - BLUE STAR FERRIES και 

ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Α.Ν.Ε. για τουσ μακθτζσ και τουσ ςυνοδοφσ τουσ που ζχουν δθλϊςει 

ότι κα εξεταςτοφν ςτισ παραπάνω κατθγορίεσ  μακθμάτων. 

Κατόπιν τοφτου παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ των Λυκείων να χορθγοφν ςτουσ 

υποψιφιουσ βεβαίωςθ με τα ςτοιχεία τουσ και τθν κατθγορία μακιματοσ που κα 

εξεταςτοφν, προκειμζνου να τθν προςκομίςουν μαηί με το δελτίο εξεταηόμενου-υποψθφίου 

πανελλαδικϊν εξετάςεων, ςτα παρακάτω κεντρικά πρακτορεία των Ναυτιλιακϊν 

Εταιρειϊν, για τθν ζκδοςθ του ειςιτιριου μετάβαςθσ και επιςτροφισ τουσ. 

 

υγκεκριμζνα οι υποψιφιοι κα πρζπει να επικοινωνιςουν εγκαίρωσ: 

 

α) ANEK LINES – BLUE STAR FERRIES  

Για τισ κρατιςεισ και τθν ζκδοςθ των ειςιτθρίων ςτισ γραμμζσ οφδα-Πειραιάσ-οφδα και 

Ηράκλειο-Πειραιάσ-Ηράκλειο: 

Πειραιάσ:  

ANEK LINES, Ακτι Κονδφλθ 24, τθλ.: 210 4197510-12 e-mail:  pr-pir@anek.gr 

ΠΡΟ: 1. Δ/ντζσ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Κριτθσ 
 
2. Δ/ντζσ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ  Κριτθσ 

      (δια των Δ/νςεων) 
 

                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ   
ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

-------------- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ 
ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΣΜΗΜΑ Αϋ 

  
Δ/νςθ 
Σ.Κ. 
Πλθροφορίεσ 
Σθλ. 
Fax. 
E- mail 
URL 

 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

 
Λ. Κνωςοφ 6 
71306 
Ανδρεαδάκθ Βάλια 
2810-347295 
2810-302444 
mail@kritis.pde.sch.gr 
http://kritis.pde.sch.gr 

 



Gelasakis Shipping & Travel, Αριςτείδου 6, Πειραιάσ, τθλ.:2104222440, e-mail:  pireas@stc.gr 

οφδα:  

ANEK LINES – BLUE STAR FERRIES Πλ. οφδασ, τθλ. 2821080050, e-mail: pr-cha@anek.gr  

Ηράκλειο:  

ANEK LINES – BLUE STAR FERRIES , Λεωφ. Δθμοκρατίασ 11, τθλ: 2810-308000,  

e-mail: ira-ag@anek.gr, info.heraklion@attica-group.com,  

info.heraklion@anek-superfast.com  

Η χορθγία περιλαμβάνει κζςεισ ανάλογα με τθ διακεςιμότθτα. 

Σα ειςιτιρια κα αναγράφουν το ORDER No: 17/701/Ο50/IS.  

 

β) MΙΝΩΪΚΕ ΓΡΑΜΜΕ Α.Ν.Ε. (Ηράκλειο)  

Για τισ κρατιςεισ και τθν ζκδοςθ των ειςιτθρίων ςτθ γραμμι Ηράκλειο-Πειραιάσ-Ηράκλειο ( 

Ιοφνιοσ- Ιοφλιοσ- επτζμβριοσ): 

το πρακτορείο ΚΓ Ηρακλείου: 25θσ Αυγοφςτου 17, τθλ. 2810399899, 2810-229602, 18 175 

από κινθτό και ςτακερό και από ςτακερό 8011175000. 

το πρακτορείο Λιμζνοσ Ηρακλείου: Νζοσ Επιβατικόσ τακμόσ, τθλ. 2810-330198. 

το πρακτορείο Πειραιά: Θερμοπυλϊν 6-10 Πειραιάσ , τθλ. 210-4145744, 18 175 από κινθτό 

και ςτακερό και από ςτακερό 8011175000). 

το πρακτορείο Λιμζνοσ Πειραιά: Πφλθ Ε2, τθλ. 210-4080028. 

το πρακτορείο Ακινασ: Πανεπιςτθμίου 59 & Εμμ. Μπενάκθ, Ομόνοια, τθλ.210-3376910. 

Για οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία ςτθν Τπθρεςία Επικοινωνίασ, τθλ.2810-399931. 

 

Για τισ Μινωϊκζσ Γραμμζσ, θ παροχι ιςχφει για όλεσ τισ κατθγορίεσ κζςεων. 

                                                                                          

Προςοχι:  

Τπενκυμίηουμε ότι κατά τθν ζκδοςθ των ειςιτθρίων οι υποψιφιοι κα πρζπει να 

επιδεικνφουν α) το δελτίο εξεταηομζνου πανελλαδικϊν εξετάςεων και β) τθ βεβαίωςθ από 

το Διευκυντι του ςχολείου τουσ με τα ςτοιχεία τουσ και τθν κατθγορία μακιματοσ που κα 

εξεταςτοφν. 

 

                                                                             

   

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΚΡΗΣΗ   &  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΟΠΣΗ 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΡΖΑΚΗ 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Η Προϊζηαμένη ηοσ Σμήμαηος Α’ 

Γιοικηηικών Τποθέζεων 

Ανδρεαδάκη Βαζιλεία 
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