ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΠΑΤΗΤΗΡΙ – ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, Τ.Κ. 37005
ΑΦΜ: 099584862, Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΗΛ.: 2424066378, 2424066419, FAX: 24242066376
email: info@alonissos-park.gr, web: www.alonissos-park.gr
ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Α’ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
(Κ.Υ.Α. ΥΠ.Ε.Ν./ΥΠΡΓ/84580/8195/03-09-2020, Φ.Ε.Κ. 3832/Β’/2020)
Σας ενημερώνουμε ότι είναι σε ισχύ η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά την καταβολή
εισιτηρίου εισόδου στην Α’ ζώνη του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων
Σποράδων.
Η καταβολή του σχετικού αντιτίμου γίνεται και αποστέλλεται προς το παρόν μόνο κατά τις
εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 09:00 -14:00) ως εξής:
1. Συμπλήρωση και αποστολή από τον ενδιαφερόμενο σχετικής αίτησης
(επισυνάπτεται υπόδειγμα) στο email: info@alonissos-park.gr όπου θα
αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:
Ονοματεπώνυμο:………………………………………………….
Τηλέφωνο (κινητό):…………………………..
email: ……………………………………………………
Όνομα σκάφους/νηολόγιο :………………………………………
Μήκος σκάφους (σε μέτρα) :………………..
Επαγγελματική αλιεία: ΝΑΙ ή ΟΧΙ
Αριθμός επιβατών……………………………………………………………………
Αριθμός επιβατών (άνω των 65 ετών)……………………………………………………………………
Αριθμός επιβατών (κάτω των 12 ετών)……………………………………………
Αριθμός ατόμων που ασκούν ερασιτεχνική αλιεία…………………………………………………
Αριθμός ατόμων που ασκούν ερασιτεχνική αλιεία (άνω των 65 ετών)…………………………….
ΑΦΜ: ………………………………………..(μόνο για έκδοση τιμολογίου)
Δ.Ο.Υ. : ………………………………………..(μόνο για έκδοση τιμολογίου)
Ημερομηνία εισόδου:……………………………………………………………
Ημερομηνία εξόδου:………………………………………………………………….
2. Ενημέρωση από το Φορέα για το ποσό που αντιστοιχεί στο email ενδιαφερόμενου.
3. Κατάθεση από τον ενδιαφερόμενο του παραπάνω ποσού στον τραπεζικό
λογαριασμό του Φορέα με κωδικό : ΙΒΑΝ GR8701108230000082348000520, ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, με αιτιολογία: «Είσοδος στην Α’ ζώνη του ΕΘ.Π.Α.Β.Σ. και
ονοματεπώνυμο………………………………..».
4. Αποστoλή από τον ενδιαφερόμενο του αποδεικτικού κατάθεσης στο email του
Φορέα: info@alonissos-park.gr
5. Αποστολή από το Φορέα του σχετικού παραστατικού στο email του
ενδιαφερομένου.
Εντός των επόμενων ημερών θα ενεργοποιηθεί η ειδική πλατφόρμα για πληρωμή με
χρεωστική/πιστωτική κάρτα ή Paypal και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.
Λόγω της πανδημίας COVID 19 η πληρωμή και η λήψη του εισιτηρίου με αυτοπρόσωπη
παρουσία στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης δεν επιτρέπεται.

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΠΑΤΗΤΗΡΙ – ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, Τ.Κ. 37005
ΑΦΜ: 099584862, Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΗΛ.: 2424066378, 2424066419, FAX: 24242066376
email: info@alonissos-park.gr, web: www.alonissos-park.gr

Κατηγορίες εισιτηρίου
4α) Εισιτήριο εισόδου επισκέπτη
4β) Εισιτήριο εισόδου εκπαιδευτικό
4γ) Εισιτήριο εισόδου ερευνητή 1-7 ημέρες
4γ) Εισιτήριο εισόδου ερευνητή > 7 ημέρες
4δ) Επαγγελματία 1-7 ημέρες1
4δ) Επαγγελματία > 7 ημέρες
4ε) Εισιτήριο εισόδου ερασιτέχνη αλιέα
4στ) Εισιτήριο εισόδου σκάφους (για απλή διέλευση) 1-7 ημέρες
4στ) Εισιτήριο εισόδου σκάφους (για απλή διέλευση) > 7 ημέρες

Ποσό €/
ανά ημέρα
11,00
11,00
11,00
8,00
75,00
42,00
17,00
30,00
15,00

4ζ) Εισιτήριο εισόδου σκάφους συμπεριλαμβανομένων
σκαφών επαγγελματικής αλιείας (για παραμονή με ή χωρίς πρόσδεση ή
αγκυροβόληση) 1-7 ημέρες

67,00

4ζ) Εισιτήριο εισόδου σκάφους συμπεριλαμβανομένων
σκαφών επαγγελματικής αλιείας (για παραμονή με ή χωρίς πρόσδεση ή
αγκυροβόληση) > 7 ημέρες

37,00

•

Σε περίπτωση που εντός των ορίων του της Α’ ζώνης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. βρεθεί
οποιοσδήποτε εκ των υπόχρεων καταβολής εισιτηρίου να μην διαθέτει το αναλογούν
εισιτήριο, βεβαιώνεται πρόστιμο από τα αρμόδια όργανα ελέγχου στο εικοσαπλάσιο
της τιμής του αναλογούντος εισιτηρίου.

•

Οι ρυθμίσεις της Κ.Υ.Α. 23537/2003 ΦΕΚ 621 Δ’ παραμένουν δεσμευτικές και δεν έχουν
καμία σχέση με το εισιτήριο εισόδου.

•

Άτομα ηλικίας > 65 ετών και < 12 ετών πληρώνουν το μισό εισιτήριο εισόδου.

•

Σκάφη < 6 μέτρων πληρώνουν το μισό εισιτήριο εισόδου.

•

Τα Α.μ.Ε.Α. απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής εισιτηρίου.

Για το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων

1

Ως επαγγελματίες θεωρούνται επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη Ζώνη Α (πλην επαγγελματιών
αλιέων), και ασχολούνται με καταγραφή, φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση της περιοχής, έχει ημερομηνία
έναρξης και λήξης. Το εισιτήριο πληρώνεται για κάθε άτομο του τυχόν συνεργείου και είναι πρόσθετο σε
όποιο κόστος πρόσδεσης ή αγκυροβόλησης.

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΠΑΤΗΤΗΡΙ – ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, Τ.Κ. 37005
ΑΦΜ: 099584862, Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΗΛ.: 2424066378, 2424066419, FAX: 24242066376
email: info@alonissos-park.gr, web: www.alonissos-park.gr
ΑΙΤΗΣΗ/ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ

ΑΠΟ

ΠΡΟΣ

Ονοματεπώνυμο:

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Τηλέφωνο (κινητό):…………………………..
email:…………………………………………..

Ημερομηνία: …/…/20…

Όνομα σκάφους/νηολόγιο :…………………….
Μήκος σκάφους (σε μέτρα) :…………………….
Επαγγελματική αλιεία: ΝΑΙ ή ΟΧΙ
Αριθμός επιβατών………………………………
Αριθμός επιβατών (άνω των 65 ετών)…………
Αριθμός επιβατών (κάτω των 12 ετών)…………
Αριθμός ατόμων που ασκούν ερασιτεχνική
αλιεία………………………………………
Αριθμός ατόμων που ασκούν ερασιτεχνική
αλιεία άνω των 65 ετών………………
ΑΦΜ………………………………………………………
(μόνο για έκδοση τιμολογίου)
Δ.Ο.Υ……………………………………………………………
(μόνο για έκδοση τιμολογίου)

Παρακαλώ όπως εκδώσετε και αποστείλετε
εισιτήριο εισόδου για την Α’ ζώνη του Εθνικού
Θαλασσίου Πάρκου Αλόννησου Βορείων
Σποράδων σύμφωνα με τα παραπάνω
στοιχεία.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω ενημερωθεί για τη
διαδικασία έκδοσης του εισιτηρίου και των
προβλεπόμενων ποσών. Γνωρίζω επίσης τις
διατάξεις της Κ.Υ.Α. 23537/2003 ΦΕΚ 621 Δ’
τις οποίες οφείλω να τηρώ απαρέγκλιτα καθ’
όλη την παραμονή μου εντός της
προστατευόμενης περιοχής του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.

Ο/Η αιτών/ούσα

Ημερομηνία εισόδου:
Ημερομηνία εξόδου:

Υπογραφή
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