
Αναµενόµενα αποτελέσµατα 
Στις θαλάσσιες προστατευόµενες περιοχές, διασφαλίζεται η δοµή και λειτουργία 
των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων καθώς και οι υπηρεσίες που προσφέρουν στην 
τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες στην περιοχή. Η φύλαξη διαφυλάσσει τα αλιευ-
τικά αποθέµατα από την παράνοµη επαγγελµατική και ερασιτεχνική αλιεία και τον 
βυθό από την παράνοµη αγκυροβολία. Οι µόνιµες χωρικές απαγορεύσεις συµβά-
λουν στην προστασία ντόπιων ψαριών όπως ο µπακαλιάρος, το σκαθάρι, η κουτσο-
µούρα και ο ροφός, καθώς και την προστασία βενθικών οικοσυστηµάτων όπως τα 
λιβάδια ποσειδωνίας.   Παράλληλα, διασφαλίζεται υψηλότερη βιοµάζα και µεγαλύτε-
ρα σωµατικά µεγέθη για τα θαλάσσια είδη ιχθύων και ασπόνδυλων.  

Μια δυναµική οµάδα µαθητών του Λυκείου Αλοννήσου, αναγνωρίζοντας την αξία του και 
θέλοντας να προστατεύσουν το Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ., επιστράτευσαν τις γνώσεις και το µεράκι τους και 
δηµιούργησαν έναν εύχρηστο, διαδραστικό χάρτη για το καθεστώς περιορισµών του 
Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. που θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://alonissosmarinepark.blogspot.com/ 
και ως εφαρµογή για κινητά τηλέφωνα µε την ονοµασία ThalassioParko  
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Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου -  
Βορείων Σποράδων (Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.) ιδρύθηκε 
µε Προεδρικό Διάταγµα το 1992 και αποτελεί 
µια από τις µεγαλύτερες θαλάσσιες προστα-
τευόµενες περιοχές στην Ευρώπη, µε έκταση 
2.315 km². Στα όριά του βρίσκεται ένας από 
τους σηµαντικότερους πληθυσµούς της υπό 
εξαφάνιση Μεσογειακής Φώκιας (Monachus 
monachus) και δεκάδες ακόµα προστατευόµε-
να είδη χλωρίδας και πανίδας, αλλά και σηµα-
ντικά αρχαιολογικά και ιστορικά µνηµεία. 
Σκοποί της ίδρυσης της διεθνούς σηµασίας 
προστατευόµενης περιοχής είναι:

η προστασία, η διατήρηση και διαχείριση 
της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κλη-
ρονοµιάς και πολύτιµου εθνικού φυσικού 
πόρου.

η προστασία ενός από τους σηµαντικότε-
ρους βιοτόπους της Μεσογειακής φώκιας, 
Monachus monachus, θηλαστικού από τα 
περισσότερο απειλούµενα µε εξαφάνιση 
στον κόσµο.

η αποτελεσµατική προστασία του οικοσυ-
στήµατος των Β. Σποράδων, µοναδικού για 
την πολύπλευρη αξία του (βιολογική, οικο-
λογική, αισθητική, επιστηµονική, γεωµορ-
φολογική, παιδαγωγική). 
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Ο Φορέας Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. ιδρύθηκε το 
2003 αλλά η ουσιαστική λειτουργία του ξεκίνησε το 
2007 όταν στελεχώθηκε για πρώτη φορά µε προσω-
πικό και στη συνέχεια απέκτησε γραφεία, στα οποία 
στεγάζεται µέχρι σήµερα. Διαθέτει επιστηµονικό 
εξοπλισµό παρακολούθησης και αντιρύπανσης και 
εκπαιδευµένα στελέχη, παράλληλα δε χρησιµοποιεί 
πλωτά και χερσαία µέσα φύλαξης προκειµένου να 
επιτελεί µε επάρκεια τη βασική του αποστολή που 
είναι η προστασία, παρακολούθηση και φύλαξη του 
Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Β. Σποράδων 
καθώς και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας 
και των επισκεπτών.

©
M

O
m

/Π
. Δ

ενδρινός



Ν. Μανώλα

Ν. Πιπέρι

Ν. Ψαθούρα

Ν. Ψαθονήσι

Ν. Γιούρα

Ν. Κυρά Παναγιά

Ν. Γράμμιζα

Ν. Κουμπί
Ν. Παππούς

Ν. Σφήκα

Ν. Φαγκρού (Πελέρισσα)
Ν. Άγιος Πέτρος

Ν. Μούλες

Ν. Λεχούσα

Ν. Περιστέρα

Μικρό Αδέρφι

Μεγάλο Αδέρφι Μ. Λαχανού

Μ. Πολεμικά

Μ. Στρογγυλό

Ν. Πράσο

Ν. Σκαντήλι

Κόρακας

Ν. Σκάντζουρα

Ν. Αλόννησος
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Το Θαλάσσιο Πάρκο δεν αποτελεί µία “κλειστή” 
προστατευόµενη περιοχή, αλλά είναι µία εκτετα-
µένη θαλάσσια περιοχή 2315 km², όπου ο επισκέ-
πτης µπορεί να περιηγηθεί σεβόµενος πάντα τους 
κανονισµούς που έχουν θεσπιστεί για την 
προστασία του µοναδικού αυτού οικοσυστήµατος.

Για την αποτελεσµατικότερη προστασία της, η περιοχή εποπτεύεται από ταχύπλοα σκάφη του Λιµενι-
κού Σώµατος και από 2 σκάφη που έχει παραχωρήσει το Ίδρυµα THALASSA για αυτόν τον σκοπό, 
το σκάφος ΚΙΜΩΛΟΣ και το σκάφος ΝΗΡΗΙΣ, καθώς και µε την πιλοτική λειτουργία καµερών νέας 
τεχνολογίας 3G για την εξ αποστάσεως επιτήρηση του νησιού Πιπέρι. Το πρόγραµµα φύλαξης και 
ενηµέρωσης πραγµατοποιείται από τον Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ., σε  συνεργασία µε τις 
Λιµενικές Αρχές και τη ΜΟm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας και 
χρηµατοδοτείται από το Ίδρυµα THALASSA ενώ κρίσιµο ρόλο στην όλη προσπάθεια έχει διαδραµα-
τίσει η ενεργός συµµετοχή και στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Σε συνδυασµό µε την οικοσυστηµική 
έρευνα που υλοποιείται στο Θαλάσσιο Πάρκο, συνθέτουν µια ολιστική προσέγγιση που µπορεί να 
λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά, ως καλό παράδειγµα βέλτιστης διαχείρισης Θαλάσσιων Προστατευ-
όµενων Περιοχών.

Η προσέγγιση στο νησί Πιπέρι, που είναι ο πυρήνας του Θαλασσίου Πάρκου, δεν επιτρέπε-
ται σε απόσταση  µικρότερη των 3 ναυτικών µιλίων από τις ακτές του.

Η προσέγγιση στο νησί Γιούρα επιτρέπεται σε απόσταση µέχρι 0,5 ναυτικό µίλι από τις ακτές 
του.

Η διανυκτέρευση σκαφών στην Α’ Ζώνη του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. επιτρέπεται µόνο στους γραφικούς 
όρµους Πλανήτης και Άγιος Πέτρος του νησιού Κυρά Παναγιά, οι οποίοι και αποτελούν τα 
ασφαλέστερα αγκυροβόλια της περιοχής.

Η προσέγγιση, η αγκυροβολία καθώς και η διανυκτέρευση επιτρέπεται σε όλη την έκταση 
της Β’ Ζώνης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.

Το άναµµα φωτιάς στην ακτή δεν επιτρέπεται σε κανένα σηµείο του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
 
Η ερασιτεχνική αλιεία στην Α’ Ζώνη επιτρέπεται µόνο στην περιοχή Α9 (υπόλοιπο θαλάσσι-
ας περιοχής Α’ εκτός των περιοχών  A1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7 και Α8) και µόνο µε συρτή 
και πετονιές (καθετή), εξαιρουµένης της περιοχής που βρίσκεται σε απόσταση 1,5 ναυτικού 
µιλίου γύρω από το νησί Ψαθούρα.

Η ερασιτεχνική αλιεία επιτρέπεται σε όλη την περιοχή της Β’ Ζώνης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. µόνο 
µε συρτή και πετονιές (καθετή) ενώ η ερασιτεχνική αλιεία µε ψαροντούφεκο επιτρέπεται 
µόνο σε συγκεκριµένες περιοχές της Β’  Ζώνης.

Η αυτόνοµη κατάδυση επιτρέπεται µόνο σε συγκεκριµένες περιοχές της Β’ Ζώνης.

Η κολύµβηση και η ελεύθερη κατάδυση επιτρέπονται σε όλη τη Β’ Ζώνη ενώ στην Α’ Ζώνη 
επιτρέπονται α) στην Ψαθούρα (στην παραλία Μανδράκι), β) στην Κυρά Παναγιά (στους 
όρµους Αγ. Πέτρο και Πλανήτη), γ) στα Σκάτζουρα (στον όρµο Λιµάνι) και δ) σε όλες τις 
νησίδες και βραχονησίδες της Α’ Ζώνης, εξαιρουµένων των περιοχών, A1 (Πιπέρι), Α3 
(Γιούρα), Α6 (Κόρακας, Σκαντήλι, Πολεµικά) και Α8 (περιοχή του Πάγκου, 39ο 26΄43΄΄ Β 
24ο 12΄36΄΄ Α).

Σεβόµενος τις προστατευτικές ρυθµίσεις της περιοχής.

Μην αφήνοντας πίσω ούτε ένα σκουπίδι.

Αποφεύγοντας να αγκυροβολείς πάνω σε λιβάδια Ποσειδωνίας (φυκιάδες).

Ειδοποιώντας άµεσα τις αρµόδιες αρχές και τους φορείς σε περίπτωση που 
αντιληφθείς φωτιά στην στεριά ή περιστατικό ρύπανσης στη θάλασσα.

Ειδοποιώντας άµεσα τις αρµόδιες αρχές και του φορείς όταν αντιληφθείς 
θαλάσσιο θηλαστικό (φώκια ή δελφίνι) ή θαλασσοπούλι νεκρό ή τραυµατισµένο.

Χρήση µε… όρια
Oι κυριότερες προστατευτικές ρυθµίσεις 
που ισχύουν στην περιοχή  είναι οι εξής:

Για περισσότερες 
λεπτοµέρειες όσον αφορά 

στις επιτρεπόµενες 
δραστηριότητες στην περιοχή 

του Πάρκου µπορείς να 
απευθύνεσαι:

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου 
Βορείων Σποράδων: 
http://alonissos-park.gr
24240 66378 / 66388 / 66419

Λιµενικό Σταθµό Αλοννήσου:  
2424065595

MOm
https://www.mom.gr
2424066350

Ίδρυµα Thalassa: 
http://thalassafoundation.com
0030 6946502135

Μπορείς και εσύ να συµβάλεις 
στην προστασία της πλούσιας 
βιοποικιλότητας της περιοχής:

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΥΠΕΡΟΧΗ ΦΥΣΗ

ΤΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ!


