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Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες που εξυπηρετούν την Περιφέρεια της
Κρήτης, προχωρούν στην ανακοίνωση της δράσης έκπτωσης στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των
αναπληρωτών δασκάλων και καθηγητών που υπηρετούν σε δομές εκπαίδευσης της Κρήτης,
για την περίοδο των διακοπών του Πάσχα.
Αναλυτικότερα, οι αναπληρωτές
δάσκαλοι και καθηγητές θα μπορούν να λαμβάνουν έκπτωση 50% στα ακτοπλοϊκά τους
εισιτήρια, καθώς και στα εισιτήρια των οχημάτων τους (ΙΧ και δίκυκλα) για το διάστημα από
19/04/2019 έως και 29/04/2019. Απαραίτητη προϋπόθεση η επίδειξη (με οποιαδήποτε
μορφή, π.χ. fax, e-mail, κτλ) σχετικής βεβαίωσης από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία
υπάγονται, που να αναφέρει το σχολείο όπου υπηρετούν, καθώς και της αστυνομικής τους
ταυτότητας.
Σημειώνεται ότι οι
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα υπόλοιπα νησιά της χώρας, έχουν ήδη
ενταχθεί και επωφελούνται από το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου με επιστροφή
μέρους του κόστους των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων τους.

Οι εταιρείες που παρέχουν την έκπτωση είναι: ANEK LINES, SUPERFAST FERRIES και
MINOAN LINES.

Ειδικότερα για την εταιρεία MINOAN LINES οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
απευθύνονται μόνο στα παρακάτω πρακτορεία:
- Πρακτορείο Κ.Γ. Ηρακλείου: 25ης Αυγούστου 17 (τηλ. 2810-399899, 2810-229602, 18 175
από κινητό και σταθερό και 801 11 75000 από σταθερό).
- Πρακτορείο Πειραιά: Θερμοπυλών 6-10 Πειραιάς (τηλ. 210-4145744, 18 175 από κινητό
και σταθερό και 801 11 75000 από σταθερό).
- Πρακτορείο Αθήνας: Πανεπιστημίου 59 και Εμμ. Μπενάκη, Ομόνοια (τηλ. 210-3376910)
- Πρακτορείο Λιμένος Ηρακλείου: Νέος Επιβατικός Σταθμός (τηλ. 2810-330198)
- Πρακτορείο Λιμένος Πειραιά: Πύλη Ε2 (τηλ. 210-4080028)
- Πρακτορείο Λιμένος Σούδας: κ. Εμμανουήλ Χαιρετάκης, Souda Port Agency Manager,
τηλ. 6972-552661, 6985-077703, 28210-81276)
- Πρακτορείο Χανίων: Nanadakis Travel (κ. Ναναδάκης Δημήτριος), Ελ.Βενιζέλου 2, 73132,
Χανιά (τηλ: 28210-45911,12)
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