
ΖΩΝΗ Β1

ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΡΤΘΜΙΕΩΝ

Η καλάςςια ηϊνθ 200 μζτρα 

από άκρα ΚΑΛΑΜΟ

μζχρι άκρα ΑΜΜΩΝΚ

ΖΩΝΗ Β2

ΖΩΝΗ ΟΙΚΙΣΙΚΩΝ

ΡΤΘΜΙΕΩΝ 1

Η χερςαία ηϊνθ περιοχισ 

Γζρακα Αλοννιςου

ΖΩΝΗ Β3

ΖΩΝΗ ΟΙΚΙΣΙΚΩΝ

ΡΤΘΜΙΕΩΝ 1

Η ευρφτερθ χερςαία ηϊνθ 

τθσ περιοχισ

ΓΕΡΑΚΑ Αλοννιςου

ΖΩΝΗ Β4

Περιοχι χερςαίου τμιματοσ 

Αλοννιςου κϋ Περιςτζρασ 

κακϊσ και το χερςαίο τμιμα 

των νθςίδων εντόσ περιοχισ 

Βϋ και ο υπόλοιποσ 

καλάςςιοσ χϊροσ τθσ Βϋ

ΖΩΝΗ Α1

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ 

ΦΤΗ ΠΤΡΗΝΑ

Όλθ θ χερςαία περιοχι και θ 

καλάςςια ηϊνθ 3 ν.μ. 

περιμετρικά τθσ νιςου 

ΠΚΠΕΡΚ

ΖΩΝΗ Α2

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ 

ΦΤΗ

Όλθ θ χερςαία επιφάνεια τθσ 

νιςου ΨΑΙΟΤΡΑ

ΖΩΝΗ Α3

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ 

ΦΤΗ

Όλθ θ χερςαία επιφάνεια τθσ 

νιςου ΓΚΟΤΡΑ και θ 

καλάςςια ηϊνθ 0,5 ν.μ από 

τισ ακτζσ του.

ΖΩΝΗ Α4

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ 

ΦΤΗ

Όλθ θ χερςαία επιφάνεια τθσ 

ΚΤΡΑ ΠΑΝΑΓΚΑ και θ 

καλάςςια ηϊνθ 1/3 ν.μ από 

ΠΕΛΕΡΚΑ ζωσ άκρα 

ΚΑΣΕΡΓΟ

ΖΩΝΗ Α5

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ 

ΦΤΗ

Όλθ θ χερςαία επιφάνεια τθσ 

νιςου ΚΑΣΖΟΤΡΑ

ΖΩΝΗ Α6

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ 

ΦΤΗ

Όλθ θ χερςαία επιφάνεια 

βραχονθςίδων ΚΟΡΑΚΑ, 

ΚΑΝΣΗΛΚ, ΠΟΛΕΜΚΚΑ

ΖΩΝΗ Α7

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ 

ΦΤΗ

Όλεσ οι υπόλοιπεσ νθςίδεσ κϋ 

βραχονθςίδεσ τθσ περιοχισ Α

ΖΩΝΗ Α8

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΡΤΘΜΙΕΩΝ

Ο πάγκοσ βόρεια των 

ΓΚΟΤΡΩΝ ςε ςτίγμα 39ο 

26ϋ43ϋϋ

24ο 12ϋ36ϋϋκαι ακτίνα 1 ν.μ 

από ςτίγμα

ΖΩΝΗ Α9

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΡΤΘΜΙΕΩΝ

Ο υπόλοιποσ καλάςςιοσ 

χϊροσ περιοχισ Α

ΕΠΚΣΡΕΠΕΣΑΚ:

- Επιςτθμονικι ζρευνα

- Διαχειριςτικζσ δράςεισ 

- Παράκτια επαγγελματικι 

αλιεία με τουσ τοπικοφσ  

περιοριςμοφσ (άδεια από το 

Φορζα)

- Εραςιτεχνικι αλιεία με ςυρτι κ 

πετονιζσ

- Διζλευςθ παραμονι και 

αγκυροβολία ςκαφϊν με 

ταχφτθτα ζωσ 10 ν.μ/ ϊρα.  

ΕΠΚΣΡΕΠΕΣΑΚ:

- Επιςτθμονικι ζρευνα .

- Διαχειριςτικζσ δράςεισ 

- Θπιεσ γεωργοκτθνοτροφικζσ 

δραςτθριότθτεσ 

- υντιρθςθ των υφιςτάμενων 

ζργων υποδομισ 

- Λειτουργία του αλιευτικοφ 

καταφυγίου Γζρακα

- Λειτουργία του ερευνθτικοφ 

ςτακμοφ Γζρακα

ΕΠΚΣΡΕΠΕΣΑΚ:

- Επιςτθμονικι ζρευνα 

- Διαχειριςτικζσ δράςεισ 

- υντιρθςθ υφιςτάμενων ζργων

υποδομισ 

- Λειτουργία ερευνθτικοφ

ςτακμοφ Γζρακα

- Θπιεσ γεωργικζσ εργαςίεσ

- Θπιεσ κτθνοτροφικζσ 

- δραςτθριότθτεσ 

- Δόμθςθ με τουσ περιοριςμοφσ 

- Αγροτικζσ κατοικίεσ ζωσ 60 τ.μ. 

και ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν 

όρων  ζργων ΑΚΚ κατθγορίασ 

όπωσ για καταςκευι δεξαμενϊν, 

φρεατίων, αντλθτικϊν και 

ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων. 

ΕΠΚΣΡΕΠΕΣΑΚ:

-Όλεσ οι δραςτθριότθτεσ 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία με τουσ εξισ 

περιοριςμοφσ:

A.  Για όλεσ τισ κατθγορίεσ ζργων 

υποδομισ απαιτείται Μ.Π.Ε. ΑΚΚ 

κατθγορίασ και υποβολι τθσ ςτο 

ΤΠΕΚΑ.

B. Δεν επιτρζπεται θ διζλευςθ 

δεξαμενοπλοίων που 

μεταφζρουν φορτία πετρελαίου 

>  500 τόνων κακϊσ και 

οποιουδιποτε πλωτοφ μζςου 

που μεταφζρει επικίνδυνα  ι 

τοξικά ι ραδιενεργά φορτία ι 

και κατάλοιπα  

Γ Παράκτια επαγγελματικι 

αλιεία (όπωσ προβλζπεται) και 

με ιχκυοπαγίδεσ μζχρι 100 ανά 

ςκάφοσ. (άδεια από το Φορζα)

Δ.  Μζςθ επαγγελματικι αλιεία 

για μθχανότρατεσ 2 ν.μ, για γρι 

γρι 1.5 ν.μ από τισ  ακτζσ (άδεια 

από το Φορζα)                       e. 

Αλιεία με ψαροντοφφεκο από 

τθν παραλία Αγ. Δθμθτρίου 

μζχρι το Ακρ. Απφκμενοσ ςτον 

όρμο παρτίνεσ.  ςτθν Περιςτζρα 

και ςτον Όρμο Κλίμ

ΕΠΚΣΡΕΠΕΣΑΚ:

- Επιςτθμονικι ζρευνα. 

- Διαχειριςτικζσ δράςεισ.

- υντιρθςθ τθσ υπάρχουςασ 

εκκλθςίασ και των υπαρχόντων 

κτιςμάτων. 

- Κτθνοτροφία – βοςκοτόπια 

χωρίσ περαιτζρω αφξθςθ του 

υπάρχοντοσ ηωικοφ κεφαλαίου. 

ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΚ:

Η προςζγγιςθ κάκε ςκάφουσ ςε 

ακτίνα 3 ν.μ. περιμετρικά του 

νθςιοφ. 

ΕΠΚΣΡΕΠΕΣΑΚ:

- Επιςτθμονικι ζρευνα. 

- Διαχειριςτικζσ δράςεισ. 

- Η προςζγγιςθ και αγκυροβολία 

ςκαφϊν αναψυχισ επιτρζπεται 

μεταξφ ανατολισ και δφςθσ του 

θλίου μόνο ςτθν παραλία 

Μαντράκι. Οι επιςκζπτεσ 

επιτρζπεται να κατεβαίνουν 

ςτθν ξθρά και να χρθςιμοποιοφν 

τθν παραλία ςε ηϊνθ 50 μζτρων 

από τθν ακτι.

- Κολφμβθςθ, ελεφκερθ 

κατάδυςθ, υποβρφχια 

παρατιρθςθ, εραςιτεχνικι 

φωτογράφθςθ και 

βιντεοςκόπθςθ, περπάτθμα και 

παρατιρθςθ τθσ άγριασ ηωισ. 

 - υντιρθςθ του υπάρχοντοσ 

φάρου και των ςχετικϊν 

υποδομϊν.

- Η προςζγγιςθ και αγκυροβολία 

ςκαφϊν επαγγελματικισ αλιείασ 

(Μζςθσ και παράκτιασ) και 

διανυκτζρευςθ εντόσ των 

ςκαφϊν ςε κάκε μζροσ γφρω 

από το νθςί, δυνατότθτα 

αποβίβαςθσ για λόγουσ 

αγκυροβολίασ.

- Παράκτια επαγγελματικι 

αλιεία με δίχτυα και παραγάδια 

χωρίσ εποχιακοφσ περιοριςμοφσ 

(άδεια από Φορζα)

ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΚ:

-Εραςιτεχνικι αλιεία

-Διανυκτζρευςθ  τουριςτικϊν 

ςκαφϊν και ςκαφϊν αναψυχισ

ΕΠΚΣΡΕΠΕΣΑΚ:

- Επιςτθμονικι ζρευνα.

- Διαχειριςτικζσ δράςεισ.

- υντιρθςθ των υπαρχόντων 

κτιρίων και των ςχετικϊν 

υποδομϊν που ανικουν ςτο 

Δαςαρχείο.

- Δραςτθριότθτεσ του Τπ. 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 

Σροφίμων για τθ διατιρθςθ των 

αποκεμάτων του νθςιοφ.

- Παράκτια επαγγελματικι 

αλιεία με δίχτυα και παραγάδια 

χωρίσ εποχιακοφσ περιοριςμοφσ. 

(άδεια από το Φορζα)

- Η προςζγγιςθ, αγκυροβολία και 

διανυκτζρευςθ (εντόσ των 

ςκαφϊν) ςκαφϊν 

επαγγελματικισ αλιείασ (μόνο 

παράκτιασ) ςε κάκε μζροσ γφρω 

από το νθςί, εκτόσ από τον όρμο 

του Πνιγμζνου. Δυνατότθτα 

αποβίβαςθσ για ςκοποφσ 

αγκυροβολίασ. 

ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΚ:

-Εραςιτεχνικι αλιεία

-Προςζγγιςθ ςε ακτίνα 0,5 ν.μ. 

γφρω από το νθςί και 

διανυκτζρευςθ τουριςτικϊν 

ςκαφϊν και ςκαφϊν αναψυχισ.    

ΕΠΚΣΡΕΠΕΣΑΚ:

- Επιςτθμονικι ζρευνα.

- Διαχειριςτικζσ δράςεισ.

- Αγροτικζσ καλλιζργειεσ με 

παραδοςιακζσ μεκόδουσ

- Κτθνοτροφικζσ δραςτθριότθτεσ 

με το υπάρχον ηωικό κεφάλαιο. 

- Παράκτια επαγγελματικι 

αλιεία με δίχτυα και παραγάδια 

χωρίσ εποχιακοφσ περιοριςμοφσ 

(άδεια από το Φορζα)

- Προςζγγιςθ και αγκυροβολία 

ςκαφϊν παράκτιασ αλιείασ, 

διανυκτζρευςθ ςτο ςκάφοσ, με 

δυνατότθτα αποβίβαςθσ για 

ςκοποφσ αγκυροβολίασ εκτόσ του 

τμιματοσ τθσ ακτισ από 

Βρομοπθγάδα ζωσ Πελζριςςα

- Διζλευςθ και αγκυροβολία 

ςκαφϊν μζςθσ αλιείασ και 

διανυκτζρευςθ ςτουσ όρμουσ 

Άγιοσ Πζτροσ και Πλανιτθσ.

 -Προςζγγιςθ  και αγκυροβολία 

τουριςτικϊν ςκαφϊν ςτουσ 

όρμουσ Πλανιτθσ και Άγιοσ 

Πζτροσ. Διανυκτζρευςθ εντόσ 

των ςκαφϊν, κολφμβθςθ, 

ελεφκερθ κατάδυςθ δυνατότθτα 

αποβίβαςθσ για ςκοποφσ 

αγκυροβολίασ. 

- υντιρθςθ των υπαρχόντων 

Μοναςτθριϊν και κτιρίων και 

τθσ ςχετικισ υποδομισ.

- Εραςιτεχνικι αλιεία (μόνο με 

πετονιζσ) εκτόσ του τμιματοσ τθσ 

ακτισ από Βρομοπθγάδα ζωσ 

Πελζριςςα ςε απόςταςθ 1/3 του 

μιλίου.

ΕΠΚΣΡΕΠΕΣΑΚ:

- Επιςτθμονικι ζρευνα.

- Διαχειριςτικζσ δράςεισ.

- Αγροτικζσ καλλιζργειεσ με 

παραδοςιακζσ μεκόδουσ 

- Κτθνοτροφικζσ δραςτθριότθτεσ 

με το υπάρχον ηωικό κεφάλαιο.

- Η προςζγγιςθ και αγκυροβολία 

επιβατικϊν ςκαφϊν επιτρζπεται 

μεταξφ ανατολισ και δφςθσ του 

θλίου ςτον όρμο Λιμάνι. Οι 

επιςκζπτεσ επιτρζπεται να 

κατεβαίνουν ςτθ ςτεριά και να 

χρθςιμοποιοφν τθν παραλία. Η 

κολφμβθςθ, ελεφκερθ 

κατάδυςθ, θ υποβρφχια 

παρατιρθςθ, εραςιτεχνικι 

φωτογράφθςθ και 

βιντεοςκόπθςθ και θ 

παρατιρθςθ τθσ άγριασ ηωισ.

 - υντιρθςθ του υπάρχοντοσ 

Μοναςτθριοφ.

- Παράκτια επαγγελματικι 

αλιεία με δίχτυα και παραγάδια 

χωρίσ εποχιακοφσ περιοριςμοφσ. 

(άδεια από το Φορζα)

- Προςζγγιςθ, αγκυροβολία και 

διανυκτζρευςθ (εντόσ ςκάφουσ) 

ςκαφϊν παράκτιασ αλιείασ  ςε 

κάκε μζροσ γφρω από το νθςί.

- Εραςιτεχνικι αλιεία (μόνο με 

πετονιζσ).

ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΚ:

- Διανυκτζρευςθ τουριςτικϊν 

ςκαφϊν και ςκαφϊν αναψυχισ.    

ΕΠΚΣΡΕΠΕΣΑΚ:

- Επιςτθμονικι ζρευνα.

- Διαχειριςτικζσ δράςεισ.

- Η προςζγγιςθ, αγκυροβολία και 

διανυκτζρευςθ (εντόσ ςκάφουσ) 

επαγγελματικϊν ςκαφϊν αλιείασ 

(μζςθσ και παράκτιασ) ςε κάκε 

μζροσ γφρω από το νθςί. 

Δυνατότθτα αποβίβαςθσ για 

ςκοποφσ αγκυροβολίασ.

ΑΠΑΓΟΡΕΤΕ-ΣΑΚ:

- Διανυκτζρευςθ τουριςτικϊν 

ςκαφϊν και ςκαφϊν αναψυχισ.    

ΕΠΚΣΡΕΠΕΣΑΚ:

- Επιςτθμονικι ζρευνα.

- Διαχειριςτικζσ δράςεισ.

- Αγροτικζσ καλλιζργειεσ με 

παραδοςιακζσ μεκόδουσ. 

- Κτθνοτροφικζσ 

δραςτθριότθτεσ.

- Προςζγγιςθ – αγκυροβολία 

ςκαφϊν παράκτιασ αλιείασ, 

διανυκτζρευςθ ςτο ςκάφοσ, 

δυνατότθτα αποβίβαςθσ για 

ςκοποφσ αγκυροβολίασ.

- υντιρθςθ των υφιςτάμενων 

υποδομϊν.

 - Προςζγγιςθ – αγκυροβολία 

ςκαφϊν αναψυχισ και 

αποβίβαςθ επιςκεπτϊν  από τθν 

ανατολι ωσ τθ δφςθ του θλίου, 

χριςθ των παραλιϊν και 

επίςκεψθ ςτθν εκκλθςία τθσ 

νθςίδασ Παπποφσ.

- Εραςιτεχνικι αλιεία (μόνο με 

πετονιζσ).

ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΚ:

- Διανυκτζρευςθ τουριςτικϊν 

ςκαφϊν και ςκαφϊν αναψυχισ.    

ΕΠΚΣΡΕΠΕΣΑΚ:

- Επιςτθμονικι ζρευνα.

- Διαχειριςτικζσ δράςεισ.

- Παράκτια επαγγελματικι 

αλιεία με δίχτυα και παραγάδια 

χωρίσ εποχιακοφσ περιοριςμοφσ. 

(άδεια από το Φορζα)

ΕΠΚΣΡΕΠΕΣΑΚ:

- Επιςτθμονικι ζρευνα.

- Διαχειριςτικζσ δράςεισ.

- Διζλευςθ όλων των ςκαφϊν 

κακ’ όλο το ζτοσ υπό τον όρο ότι 

όταν διζρχονται ςε απόςταςθ 

μικρότερθ του 0,5 νμ. από τισ 

ακτζσ ανϊτατο όριο ταχφτθτασ 

κα είναι τα 10νμ./ϊρα. 

Απαγορεφεται θ διζλευςθ ςτα 

πετρελαιοφόρα άνω των 500 

τον.

- Παράκτια επαγγελματικι 

αλιεία με δίχτυα και παραγάδια 

χωρίσ εποχιακοφσ περιοριςμοφσ. 

(άδεια από το Φορζα)

 - Εραςιτεχνικι αλιεία ςε όλθ τθ 

ηϊνθ εκτόσ από: 

 α) τθν καλάςςια περιοχι 

περιμετρικά τθσ Ψακοφρασ και 

ςε ακτίνα 1,5 ν.μ. από τισ ακτζσ, 

β) τθν περιοχι γφρω από τθ 

νιςο Γιοφρα ςε απόςταςθ 0,5 

ν.μ. από τισ ακτζσ.

-Μζςθ αλιεία, ςε απόςταςθ 

μεγαλφτερθ των 3 ν.μ. από το 

Πιπζρι και μεγαλφτερθ των 2 ν.μ. 

από όλα τα υπόλοιπα νθςιά για 

τισ μθχανότρατεσ και 3 ν.μ. και 

1,5 ν.μ. για τα γρι γρι αντίςτοιχα.   

ΠΕΡΚΟΧΗ Β ΑΕΖΗΑ ΠΕΡΚΟΧΗ Α ΑΒΓΔΕΑ

Απαγορεφεται θ οςτρακoαλιεία, θ ςπογγαλιεία, και θ χριςθ οποιαςδιποτε μορφισ παροχισ οξυγόνου για παρατιρθςθ και αλιεία. Επίςθσ απαγορεφεται θ ελεφκερθ καταςκινωςθ, θ χριςθ φωτιάσ και το κυνιγι ςε όλθ τθ χερςαία ζκταςθ του Ε.Ι.Π.Α.Β..

Δεν επιτρζπεται θ διζλευςθ δεξαμενόπλοιων που μεταφζρουν φορτία πετρελαίου άνω των 500 τόνων, κακϊσ και θ διζλευςθ οποιουδιποτε πλωτοφ μζςου που μεταφζρει επικίνδυνα ι τοξικά ι ραδιενεργά φορτία ι κατάλοιπά τουσ.

Σα αςτακόδιχτα πρζπει να ζχουν άνοιγμα ματιοφ μεγαλφτερο από 220 χιλιοςτόμετρα, μετροφμενο κατά τθ διαγϊνιο και δεν επιτρζπεται να παραμζνουν πάνω από μία νφχτα. Απαγορεφεται θ αλιεία του αςτακοφ από 15/8 ζωσ 31/12 κάκε ζτουσ.

Σα δίχτυα των ςκαφϊν Παράκτιασ Αλιείασ πρζπει να παραμζνουν ςτθ κάλαςςα μόνο κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ και πρζπει να ςτινονται  ζωσ και 2 ϊρεσ πριν τθ δφςθ και να ςθκϊνονται ζωσ και 2 ϊρεσ μετά τθν ανατολι.

Απαγορεφεται θ υποβρφχια αλιεία με τθ χριςθ ψαροντοφφεκου ςε όλθ τθν Αϋ και Βϋ Ζϊνθ εκτόσ από τα ςθμεία τθσ Β4ϋ ηϊνθσ όπωσ αυτά ζχουν οριςτεί με απόφαςθ του Δ.. του Φορζα ςφμφωνα με τθν Τ.Α. Αρικμ. ΤΠΠΟΣ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/ 60806/2748 ΦΕΚ 1741/3-8-2011.

Ιαλάςςια κϋ χερςαία ηϊνθ

Α  39ο 30ϋ      24ο 10ϋ

Β  39ο 34ϋ      24ο 10ϋ

Γ  39ο  22ϋ      24ο 27ϋ

Δ  38ο 59ϋ      24ο 09ϋ

Ε  38ο 59ϋ      24ο  01ϋ

Ζ  39ο 03ϋ      23ο 49ϋ

Η  39ο 20ϋ      23ο 49ϋ

Ι  39ο 30ϋ      24ο 01’  

Ε.Ι.Π.Α.Β..                                                          
(Εκνικό Ιαλάςςιο Πάρκο Αλοννιςου Βορείων ποράδων)

Απαγορεφεται ςτα ςκάφθ Μζςθσ Αλιείασ (γρι- γρι, ανεμότρατεσ) να αλιεφουν ςε απόςταςθ μικρότερθ του 2 ν.μ., για τισ μθχανότρατεσ και του 1,5 ν.μ. για τα γρι-γρι, από κάκε ακτι νιςου ι βραχονθςίδασ ςε όλθ τθν ζκταςθ του Ε.Ι.Π.Α.Β..

Σο άνοιγμα του ματιοφ των διχτυϊν των ςκαφϊν Παράκτιασ Αλιείασ πρζπει να είναι μεγαλφτερο των 44 χιλιοςτόμετρων, μετροφμενο κατά τθν διαγϊνιο.


