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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/84580/8195
Θέσπιση εισιτηρίου εισόδου επίσκεψης στην Α’
Ζώνη του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου - Βορείων Σποράδων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» (Α’ 25)
και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 8, όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98), σε συνδυασμό με την
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων… Μετονομασία….και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄114), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄155).
6. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Υ44/05-08-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεώδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄3299).
7. Τις διατάξεις της υπ΄αρ. 23537/2003 κοινής υπουργικής απόφασης «Χαρακτηρισμός της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής των Βορείων Σποράδων ως Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρου» (Δ΄ 621).
8. Την υπ΄αρ. 50/2020 έγκριση της εισηγητικής έκθεσης για τη θέσπιση εισιτηρίου στην Α’ ζώνη του Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου - Βορείων Σποράδων.
9. Την υπ΄αρ. 461/25-06-2020 διαβίβαση εισήγησης
του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρ-

Αρ. Φύλλου 3832

κου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων. (Αρ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/
ΔΔΦΠΒ/60939/1527/26-06-2020).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας είναι η καθιέρωση εισιτηρίου
εισόδου επίσκεψης στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων (ΕΘΠΑΒΣ), A ζώνη, για δραστηριότητες που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς του.
Το εισιτήριο επίσκεψης θα αποτελεί πόρο του οικείου
Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ).
Άρθρο 2
Ορισμοί
1. «Περιοχή Κάλυψης»: η Ζώνη Α του ΕΘΠΑΒΣ στο
σύνολό της, όπως αυτή περιγράφεται από την υπ΄αρ.
23537/2003 κοινή υπουργική απόφαση (Δ΄621).
2. «Εισιτήριο»: το τίμημα που καλούνται να πληρώσουν οι χρήστες της περιοχής κάλυψης προκειμένου
να προβούν σε μια ή περισσότερες δραστηριότητες,
όπως: η διέλευση, η επίσκεψη, η εκπαίδευση, η έρευνα,
η επαγγελματική δραστηριότητα, η επίσκεψη με σκάφος,
η ερασιτεχνική ή/και η αγωνιστική αλιεία.
3. «Θέση εισόδου»: οποιοδήποτε σημείο της οριογραμμής της Ζώνης Α του ΕΘΠΑΒΣ, όπως αυτή περιγράφεται
από την υπ΄αρ. 23537/2003 κοινή υπουργική απόφαση
(Δ΄621).
4. «Διάρκεια εισιτηρίου»: ο χρόνος ο οποίος αναγράφεται στο φυσικό ή ηλεκτρονικό εισιτήριο που εκδίδεται
από τις υπηρεσίες του ΦΔ ΕΘΠΑΒΣ.
5. «Πάροχος μεταφορικού έργου»: οποιοσδήποτε
επαγγελματίας παρέχει νόμιμο μεταφορικό έργο δια
θαλάσσης εντός της Ζώνης Α του ΕΘΠΑΒΣ.
6. «Επίσκεψη»: η διέλευση από θέση εισόδου οποιουδήποτε ιδιώτη με σκάφος παρόχου μεταφορικού έργου
για δραστηριότητα επιτρεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία για το ΕΘΠΑΒΣ.
7. «Εκπαίδευση»: οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει
ως σκοπό την παράδοση ή την αποδοχή εκπαιδευτικού
έργου, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας,
επαγγελματικής εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης.
8. «Έρευνα»: η επιστημονική έρευνα, όπως εκάστοτε
ορίζεται, συμπεριλαμβανομένης και της έρευνας στο
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πλαίσιο του άρθρου 11 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), όπως
ισχύει.
9. «Επαγγελματική δραστηριότητα»: η δραστηριότητα
επαγγελματιών με σκοπό τη φωτογράφηση, την εικονοληψία και την παραγωγή ταινιών, ή η δραστηριότητα
συνεργείων που περιλαμβάνουν τέτοιου είδους επαγγελματίες.
10. «Επίσκεψη με σκάφος»: η είσοδος ιδιωτών στη
Ζώνη Α του ΕΘΠΑΒΣ με ιδιόκτητο ή μισθωμένο ιδιωτικό σκάφος.
11. «Ερασιτεχνική αλιεία»: η αλιεία που διέπεται από
τις διατάξεις του π.δ. 373/85 (Α΄ 131), καθώς και από τον
Καν.(ΕΚ)1967/2006. Η ερασιτεχνική αλιεία είναι η αλιεία
που σκοπό έχει τη ψυχαγωγία ή την άθληση και όχι τον
βιοπορισμό ή την απόκτηση εισοδήματος.
Άρθρο 3
Υποχρέωση καταβολής εισιτηρίου
εισόδου επίσκεψης
1. Οι επισκέπτες του ΕΘΠΑΒΣ έχουν την υποχρέωση
καταβολής εισιτηρίου για την είσοδό τους, ανάλογα με
τη δραστηριότητα την οποία εξασκούν εντός της Ζώνης Α του ΕΘΠΑΒΣ, με τους τρόπους και το αντίτιμο που
ορίζεται.
2. Το εισιτήριο επιβαρύνεται με ΦΠΑ σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει.
3. Το εισιτήριο επιβαρύνεται με τέλος 30% υπέρ Πράσινου Ταμείου (υπολογίζεται επί του καθαρού αντιτίμου,
προ ΦΠΑ), το οποίο αποδίδεται ετησίως απολογιστικά
στο Πράσινο Ταμείο (έως 31/3 εκάστου έτους αποδίδονται τα εισπραχθέντα τέλη του προηγούμενου οικονομικού έτους).
4. Διακρίνονται οι εξής τύποι εισιτηρίων εισόδου ανά
κατηγορία χρήστη:
4α) Εισιτήριο εισόδου επισκέπτη: Αφορά (α) την είσοδο στο πάρκο μεμονωμένων ατόμων με σκάφος οργανωμένων εκδρομών, (β) την είσοδο με ιδιωτικό σκάφος, με ή
χωρίς διανυκτέρευση και (γ) όσους επισκέπτες έρχονται
για αλιευτικό τουρισμό.
4β) Εισιτήριο εισόδου εκπαιδευτικό: Αφορά την επίσκεψη με ομάδα για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Πληρώνεται από εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους εξίσου.
4γ) Εισιτήριο εισόδου ερευνητή: αφορά ερευνητές ιδιωτικών και δημοσίων φορέων, έχει ημερομηνία έναρξης
και λήξης και δυνατότητα παράτασης, με ή χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση και χωρίς επιβάρυνση σε περίπτωση παράτασης λόγω κακοκαιρίας ή με επιβάρυνση σε
περίπτωση διεύρυνσης του αντικειμένου της έρευνας.
Το εισιτήριο πληρώνεται στην έδρα του φορέα, πληρώνεται για κάθε άτομο της ερευνητικής ομάδας, περιλαμβάνει το εισιτήριο εισόδου σκάφους και είναι πρόσθετο
σε όποιο κόστος παραμονής με ή χωρίς πρόσδεση ή
αγκυροβόληση σκάφους.
4δ) Εισιτήριο εισόδου επαγγελματία: αφορά επαγγελματίες, εξαιρουμένων των επαγγελματιών παράκτιων
αλιέων, που ασχολούνται με καταγραφή, φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση της περιοχής και έχει ημερομηνία
έναρξης και λήξης και δυνατότητα παράτασης χωρίς
πρόσθετη επιβάρυνση. Το εισιτήριο πληρώνεται στην
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έδρα του ΦΔ, πληρώνεται για κάθε άτομο του συνεργείου ή του πληρώματος και είναι πρόσθετο σε όποιο
κόστος παραμονής με ή χωρίς πρόσδεση ή αγκυροβόληση σκάφους.
4ε) Εισιτήριο εισόδου ερασιτέχνη αλιέα: όταν η μεταφορά γίνεται με ιδιωτικό σκάφος, το εισιτήριο εισόδου ερασιτέχνη αλιέα καταβάλλεται επιπρόσθετα στο
εισιτήριο εισόδου σκάφους και η είσπραξη γίνεται ηλεκτρονικά.
4στ) Εισιτήριο εισόδου σκάφους για απλή διέλευση:
Αφορά την είσοδο, τον πλου ή τη διέλευση, χωρίς δικαίωμα παραμονής με ή χωρίς πρόσδεση/ αγκυροβόληση.
Το εισιτήριο αυτό είναι ημερήσιο και περιλαμβάνει το
εισιτήριο εισόδου των επιβαινόντων αρκεί το σκάφος
να μην παραμένει. Σε περίπτωση παραμονής με ή χωρίς
πρόσδεση/αγκυροβόλησης, θα πρέπει να έχει εκδοθεί
επιπλέον εισιτήριο επισκέπτη (4α). Το εισιτήριο έχει ισχύ
από την ώρα και ημέρα για την οποία εκδόθηκε και για
ένα εικοσιτετράωρο και μπορεί να πληρώνεται στον ΦΔ
ή ηλεκτρονικά.
4ζ) Εισιτήριο εισόδου σκάφους, συμπεριλαμβανομένων σκαφών επαγγελματικής αλιείας (εκτός όσων είναι
ιδιοκτησίας μονίμων κατοίκων του Δήμου Αλοννήσου)
για παραμονή με ή χωρίς πρόσδεση ή αγκυροβόληση:
Περιλαμβάνει το τίμημα για την είσοδο, τον πλου ή την
διέλευση και παραμονή με ή χωρίς πρόσδεση ή αγκυροβόληση σκάφους. Το εισιτήριο εισόδου σκάφους (για
παραμονή με ή χωρίς πρόσδεση ή αγκυροβόληση) έχει
ισχύ από την ώρα και ημέρα για την οποία εκδόθηκε και
για ένα εικοσιτετράωρο.
Το αντίτιμο κάθε εισιτηρίου του άρθρου 3, οι τρόποι και τα σημεία πληρωμής, καθώς και οι τρόποι και
τα σημεία ελέγχου παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της
παρούσας.
Άρθρο 4
Εξαιρέσεις και ειδικές περιπτώσεις
για την πληρωμή εισιτηρίου
1. Οι νέοι κάτω των 12 ετών και οι ηλικιωμένοι άνω
των 65 ετών, πληρώνουν μειωμένο εισιτήριο κατά 50%.
ΑΜΕΑ απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής
εισιτηρίου.
2. Οι παράκτιοι αλιείς απαλλάσσονται από την πληρωμή εισιτηρίου εισόδου επισκέπτη.
3. Το εισιτήριο σκαφών καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως του ειδικού καθεστώτος των επιβατών.
4. Απόδειξη εντοπιότητας μόνιμου κατοίκου Αλοννήσου αποτελεί η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και
λογαριασμού υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, επίσημο
έγγραφο από φορολογική αρχή, η εναλλακτικά κάρτα
εισόδου, εφόσον ληφθεί σχετική μέριμνα από τον ΦΔ.
5. Ημέρες ελεύθερης επίσκεψης κοινού ανά έτος:
5α. Η 21η Μαΐου, Ευρωπαϊκή Ημέρα περιοχών του Οικολογικού Δικτύου Natura 2000.
5β. Η 5η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.
5γ. Η 7η και 8η Σεπτεμβρίου, ή παραμονή και ανήμερα
πανηγύρεως του Γενεσίου της Θεοτόκου και για επίσκεψη στο μοναστήρι.
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6. Σκάφη με μήκος έως έξι (6) μέτρα δικαιούνται έκπτωσης 50%.
7. Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη παράκτιας αλιείας
απαλλάσσονται από την υποχρέωση πληρωμής εισιτηρίου εισόδου μόνον εάν ο ιδιοκτήτης είναι μόνιμος κάτοικος
του Δήμου Αλοννήσου και επιβαίνει επί του σκάφους.
8. Κάτοικοι με εντοπιότητα μόνιμου κατοίκου Αλοννήσου και τα σκάφη που ανήκουν κατά κυριότητα σε
αυτούς, απαλλάσσονται από τα σχετικά εισιτήρια εισόδου, εφ΄ όσον ο σκοπός της εισόδου είναι η ιδιωτική (μη
επαγγελματική) αναψυχή.
Άρθρο 5
Ελεγκτικός μηχανισμός - Κυρώσεις
1. Ο έλεγχος πληρωμής του αναλογούντος εισιτηρίου
γίνεται:
α) από εργαζομένους του ΦΔ,
β) από εργαζομένους εταιρειών οι οποίες έχουν αναλάβει αντίστοιχα καθήκοντα μετά από σχετική σύμβαση
με τον ΦΔ,
2. Ο ΦΔ μπορεί να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος της πληρωμής εισιτηρίων, με φυσικά ή και με ηλεκτρονικά μέσα.
3. Στα μέσα ελέγχου εντάσσονται μεταξύ άλλων και η
δημιουργία σταθερών υποδομών (σημεία πρόσδεσης

39297

ή αγκυροβόλησης), χωρίς όμως να είναι απαραίτητη η
τοποθέτησή τους για την εφαρμογή της παρούσας.
4. Σε περίπτωση που εντός των ορίων του ΕΘΠΑΒΣ
βρεθεί οποιοσδήποτε εκ των υπόχρεων καταβολής εισιτηρίου του άρθρου 3 να μην έχει πληρώσει το αναλογούν
εισιτήριο, βεβαιώνεται πρόστιμο το οποίο υπολογίζεται
στο εικοσαπλάσιο της τιμής του αναλογούντος εισιτηρίου.
5. Σε περίπτωση μη άμεσης πληρωμής ή άρνησης καταβολής του βεβαιωμένου προστίμου, το ποσόν βεβαιώνεται στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο κατόπιν πράξεως
καταλογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔ, εισπράττονται κατά τις εκάστοτε ισχύουσες ουσιαστικές
και οικονομικές διατάξεις περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων, με την εξαίρεση του μέτρου της προσωπικής
κρατήσεως, το οποίο λαμβάνεται μόνο μετά από την
τήρηση διαδικασιών που καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις. Αφού το πρόστιμο εισπραχθεί, τα αναλογούντα
έσοδα αποδίδονται στο ΦΔ και στο Πράσινο Ταμείο.
Άρθρο 6
Παραρτήματα
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας, συνδημοσιευόμενο στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, το Παράρτημα Ι.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Αντίτιμο κάθε εισιτηρίου, τρόποι και σημεία πληρωμής, καθώς και τρόποι και σημεία ελέγχου.
Τίμημα
εισιτηρίου προ
ΦΠΑ και Π.Τ.
(€/ημέρα)

Κατηγορία εισιτηρίου

11,00

Δειγματοληπτικοί
έλεγχοι εντός των
ορίων της Ζώνης Α του
ΕΘΠΑΒΣ

6,21

11,00

Με ηλεκτρονικό
τρόπο

Δειγματοληπτικοί
έλεγχοι εντός των
ορίων της Ζώνης Α του
ΕΘΠΑΒΣ

1-7ημ.

6,21

11,00

Στα γραφεία του
ΦΔ

>7ημ.

4,52

8,00

Στα γραφεία του
ΦΔ

1-7ημ.

42,34

75,00

Στα γραφεία του
ΦΔ

>7ημ.

23,71

42,00

Στα γραφεία του
ΦΔ

17,00

Με ηλεκτρονικό
τρόπο, στα γραφεία Έλεγχος από
του ΦΔ ή σε
περιπολίες
φύλακα

4β) Εισιτήριο εισόδου
εκπαιδευτικό

4δ) Εισιτήριο εισόδου
επαγγελματία

4ε) Εισιτήριο εισόδου
ερασιτέχνη αλιέα

Τρόποι και σημεία
ελέγχου

Με ηλεκτρονικό
τρόπο

4α) Εισιτήριο εισόδου επισκέπτη

4γ) Εισιτήριο εισόδου
ερευνητή

Τελικό τίμημα
Τρόποι και σημεία
εισιτηρίου
πληρωμής
(€/ημέρα)

6,21

9,60

Έλεγχος από
περιπολίες

Έλεγχος από
περιπολίες
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4στ) Εισιτήριο εισόδου
σκάφους (για απλή
διέλευση)

1-7ημ.

16,94

30,00

>7ημ.

8,47

15,00

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

37,83

20,89

Τεύχος B’ 3832/09.09.2020

Με ηλεκτρονικό
Έλεγχος από
τρόπο πριν την
περιπολίες.
είσοδο ή σε φύλακα Εντοπισμός μέσω
δορυφορικών
Με ηλεκτρονικό
τρόπο, στα γραφεία δεδομένων ή κινητής
τηλεφωνίας
του ΦΔ ή σε
(near-real time)
φύλακα

67,00

Με ηλεκτρονικό
τρόπο πριν την
πρόσδεση ή σε
φύλακα κατά
την παραμονή,
πρόσδεση ή
αγκυροβόληση

Έλεγχος από
περιπολίες. Εντοπισμός
μέσω δορυφορικών
δεδομένων ή κινητής

37,00

Με ηλεκτρονικό
τρόπο πριν την
πρόσδεσηή σε
φύλακα κατά
την παραμονή,
πρόσδεση ή
αγκυροβόληση

τηλεφωνίας
(near-real time)

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις της παρούσας τίθενται σε εφαρμογή από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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