
                         

 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Ελευθ. Βενιζέλου 57 

Ταχ. Κώδ  : 105 64 Αθήνα  

Τηλέφωνο : 210-3722510/680 

Πληροφορίες:  

Π. Τσιρώνης 210 3722536 

Γ. Κωτσάκης 210 3722537 

  

e mail: grammateia-proedrou@tap.gr 

 
 

  

ΘΘΕΕΜΜΑΑ::  ΛΛήήξξηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  χχρρήήσσηηςς  ππιισσττωωττιικκώώνν  σσηημμεειιωωμμάάττωωνν  γγιιαα  ττηηνν    

                              εείίσσοοδδοο  σσεε  ΑΑρρχχααιιοολλοογγιικκοούύςς  ΧΧώώρροουυςς  κκααιι  ΜΜοουυσσεείίαα  

 

Από αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου δεν θα γίνονται δεκτά πιστωτικά σημειώματα 

στα εκδοτήρια εισιτηρίων των Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων της 

χώρας. 

Τα ταξιδιωτικά γραφεία που εκδίδουν ομαδικά εισιτήρια οφείλουν να 

προσκομίζουν αποδεικτικά προκαταβολής των χρημάτων των εισιτηρίων 

στους εξής λογαριασμούς του ΤΑΠ στην Alpha Bank και στην Εθνική 

Τράπεζα. 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Τ.Α.Π.Α. 

1. ALPHA BANK  BIC/SWIFT: CRBAGRAA   GR8601408020802002001000382 

2. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ BIC/SWIFT: ETHNGRAA GR0401100400000004054690583  

 

Στο αποδεικτικό της τράπεζας πρέπει να έχουν αναγραφεί τα εξής στοιχεία 

σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα  

Παράδειγμα καταβολής μέσω Alpha Bank & Εθνικής Τράπεζας 

- Ο αριθμός ατόμων εκάστης επίσκεψης (π.χ. 50 άτομα)  

- Η ημερομηνία επίσκεψης  (π.χ. 17/7) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 

  
                            

                                    

                                        

                

  

  

                                ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

  

                                  ΑΑθθήήνναα ,,  2211..77..22001155  
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- Ο χώρος επίσκεψης (π.χ. Ολυμπία Μ+Χ) όπου Μ= Μουσείο Χ= 

Χώρος. 

Στην  συγκεντρωτική αναφορά που θα σημειώνεται στο πεδίο 

“αιτιολογία προς δικαιούχο” θα είναι αρκετή η εξής συνεπτυγμένη 

αναφορά: 

50 άτομα/17.7/Ολυμπία Μ+Χ  

Σε περίπτωση που ο τελικός αριθμός των ομαδικών εισιτηρίων δεν θα είναι 

γνωστός μέχρι την ώρα της εισόδου των ομάδων τουριστών, οι αρχηγοί ή 

ξεναγοί τους οφείλουν, ή  

α) να έχουν προμηθευτεί vouchers από το ΤΑΠ (πληροφορίες κ. Κωτσάκης, 

τηλ: 210 3722 537), τα οποία, με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, 

παραδίδονται ή αποστέλλονται στην περιφέρεια με ειδικό ταχυδρομείο, ή 

β) να ζητούν από όσους επισκέπτες αποφασίζουν να επισκεφθούν τον 

Αρχαιολογικό Χώρο ή το Μουσείο την τελευταία στιγμή, να καταβάλουν σε 

ρευστό το εισιτήριό τους στην είσοδο των Αρχαιολογικών Χώρων ή των 

Μουσείων. 

γ) Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί το αντίτιμο περισσοτέρων εισιτηρίων 

από τα άτομα που τελικά εισέρχονται στον Αρχαιολογικό Χώρο ή το Μουσείο, 

θα πρέπει να σημειώνεται ο αριθμός των ατόμων που δεν θα εισέλθουν πάνω 

στο τραπεζικό έγγραφο που θα κατατίθεται στο εκδοτήριο των εισιτηρίων, 

υπογεγραμμένος και από τον εκδότη εισιτηρίων και από τον ξεναγό (π.χ: - 10 

άτομα, υπογραφές). Η εκκαθάριση των οφειλομένων από το ΤΑΠ εισιτηρίων 

θα αρχίσει από τον Σεπτέμβριο, ώστε να επιστραφεί η διαφορά των 

καταβληθέντων χρημάτων στα ταξιδιωτικά γραφεία.                                                                                          

                                                                                                                                                                                                    

  


