
 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Απάντηση στην με αρ. πρωτ. 8508/19-08-2021 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων 

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 8508/19-08-2021 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων και στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας επισημαίνουμε: 

Στις 23-12-2020 ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ανέθεσε το έργο «Εισηγητικής Έκθεσης και σχεδίου ΚΥΑ για 

την τεκμηρίωση και τη θέσπιση εισιτηρίου εισόδου στον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου». Το εν 

λόγω προσχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποτελεί εσωτερική διαδικασία του 

Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και βάση για αρχική συζήτηση και διαβούλευση η οποία εξελίσσεται, του 

Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. με τον αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης και τους τοπικούς φορείς (ΟΤΑ Α και Β 

βαθμού) προκειμένου να υπάρξει συν-διαμόρφωση του και σε καμία περίπτωση δεν 

αποτελεί ένα ώριμο ή πολύ περισσότερο τελικό σχέδιο Απόφασης. Η παραπάνω διαδικασία 

προβλέπεται στον ν.4519/2018 όπως αυτός ισχύει. Σημειώνουμε πως η κάθε σχετική 

απόφαση για τη θέσπιση εισιτηρίου εισόδου σε προστατευόμενες περιοχές προϋποθέτει 

πρώτα την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του αρμόδιου Φορέα Διαχείρισης. Στην 

παρούσα φάση αναμένονται τα σχόλια και οι προτάσεις του Φορέα Διαχείρισης επί του 

αρχικού κειμένου. Σημειώνουμε επίσης πως στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα 

Διαχείρισης συμμετέχουν εκπρόσωποι και του α’ αλλά και του β’ βαθμού αυτοδιοίκησης.  

Είναι γεγονός και επιβεβαιώνεται τόσο από τον αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης όσο και από 

τους τοπικούς φορείς και τους ορειβατικούς συλλόγους ότι υφίστανται σοβαρά και χρόνια 

προβλήματα στο Εθνικό Πάρκο που αφορούν στην καθαριότητα, στη συντήρηση των 

μονοπατιών, στη φύλαξη, στην ασφάλεια των επισκεπτών και στην ορθολογική διαχείριση 

της επισκεψιμότητας στα μονοπάτια του Πάρκου.  

Οι πόροι από την είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους προβλέπεται να κατευθύνονται στον 

αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης με αποκλειστικό σκοπό την ανταποδοτικότητά τους προς τους 

επισκέπτες και ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν θέματα ασφάλειας (συντήρηση των 

μονοπατιών, ενίσχυση της έρευνας και διάσωσης σε περίπτωση ατυχημάτων), 

καθαριότητας και υγιεινής (τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων, βελτίωση υποδομών 

αποχωρητηρίων), φύλαξης, εποπτείας και διαχείρισης της επισκεψιμότητας, καθώς και 

υπηρεσίες ξενάγησης και οργανωμένης μεταφοράς στα μονοπάτια εισόδου στο Εθνικό 

Πάρκο (ηλεκτρικά κινούμενα μικρά λεωφορεία, σήμανση με περιβαλλοντικές πληροφορίες 

κατά μήκος των μονοπατιών, οργανωμένες ξεναγήσεις).  

Για την προσαρμογή της τιμής του εισιτηρίου με βάση αντικειμενικά δεδομένα, 

εξετάστηκαν συνολικά 122 περιπτώσεις Εθνικών Πάρκων διεθνώς. Ενδεικτικά αναφέρονται 
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οι περιπτώσεις του Εθνικού Πάρκου South Downs της Μεγάλης Βρετανίας με τιμή εισόδου 

τα 9 ευρώ, του National Park de Hoge Veluwe στην Ολλανδία με τιμή εισόδου τα 11 ευρώ, 

το Eiffel National Park στη Γερμανία με τιμή εισόδου τα 8 ευρώ, το Cinque Terre National 

Park στην Ιταλία με τιμή εισόδου τα 7,5 ευρώ, το Bialowieza National Park στην Πολωνία με 

τιμή εισόδου τα 10 ευρώ, το Durmitor National Park στο Μαυροβούνιο με τιμή τα 3 ευρώ, 

στο Krka National Park στην Κροατία με τιμή τα 5 ευρώ. Στις Η.Π.Α. εξετάστηκαν 47 Εθνικά 

Πάρκα τα οποία παρουσίασαν μια μέση τιμή εισόδου στα 13 ευρώ. Οι τιμές των πάρκων 

του εξωτερικού διορθώθηκαν με βάση την αγοραστική δύναμη και τους δείκτες τιμών 

καταναλωτή του έτους 2019 και επιλέχθηκε η συντηρητική προσέγγιση της διαμέσου 

αυτών, χωρίς αυτό να αποτελεί και την τελική πρόταση.  

Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα συνεχίσει να εισηγείται 

και να υποστηρίζει δράσεις και έργα για την προστασία και την ανάδειξη της Ελληνικής 

Φύσης, όπως για παράδειγμα τη χρηματοδότηση της κατάρτισης του φακέλου της 

υποψηφιότητας της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου στον Κατάλογο με τα Μνημεία 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.  Επιπλέον, επισημαίνεται ότι το Προεδρικό 

Διάταγμα Προστασίας του Ολύμπου έχει υπογραφεί από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ και 

έχει διαβιβαστεί στην Προεδρία της Δημοκρατίας για τις τελικές υπογραφές. 

Η καθιέρωση εισιτηρίου στις προστατευόμενες περιοχές, στη βάση της ανταποδοτικότητας, 

αποτελεί αφενός βέλτιστη διεθνή πρακτική και αφετέρου ένα χρήσιμο εργαλείο 

προστασίας και αποτελεσματικής διαχείρισης των μοναδικών μας οικοσυστημάτων. Στην 

πραγματικότητα το εισιτήριο αποτελεί θέσπιση δημόσιου ανταποδοτικού πόρου: «πόρου 

του φορέα διαχείρισης», κατ’ εφαρμογή της αρχής ‘ο ρυπαίνων πληρώνει’, η οποία 

αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αρχές και το παλαιότερο ρυθμιστικό εργαλείο για την 

προστασία του περιβάλλοντος. Η περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς με το 

καθιερωμένο εισιτήριο για 30 και πλέον χρόνια, το επιβεβαιώνει, ενώ ανάλογο εισιτήριο 

έχει θεσπιστεί και για την είσοδο στην Α΄ Ζώνη του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου των 

Βορείων Σποράδων. 

 

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 
του  Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 
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