
Προς: Υπουργό Δημόσιας Τάξης : 

Αξιότ. Κο Υπουργό Κο Χρυσοχοΐδη Μ.  

Υπουργείο Υγείας: Αξιοτ.Κο Υπουργό 

Κο Κικίλια. 

Υπουργείο Εσωτερικών: Αξιοτ. Κο. 

Υπουργό Κο Θεοδωρικάκο.  
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής Αξιοτ. Κο Υπουργό Κο 

Πλακιωτάκη Ι. 

Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας: Αξιοτ. 

Κο Υφυπουργό Κο Χαρδαλιά Ν. 

 

 

 

 
 

 
      

       

Αριθ. Πρωτοκόλλου Νο 0006/2020/09/05/20       Αργυρούπολη 09/05/2020 
 

Θέμα: Αίτημα απελευθέρωσης όλων των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής  
Αποστολή με E-mail 

 

Κες/Κοι  

Με ανάμικτα συναισθήματα υποδεχθήκαμε με το ΦΕΚ 1698/2020, την εν μέρει 

αναθεώρηση, της παράτασης απαγόρευσης απόπλου/κατάπλου των ιδιωτικών σκαφών 

αναψυχής. 

Από την μία, επικροτούμε την απελευθέρωση των μικρών σκαφών -και σας 

ευχαριστούμε- , από την άλλη παραμένουμε με την απορία του λόγου  παράτασης 

απαγόρευσης, για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής άνω των 7m. 

Όπως είμαστε βέβαιοι ότι παρατηρήσατε, οι αλιείς αναψυχής της χώρας, αλλά και όσοι 

απλά χρησιμοποιούν ένα ιδιωτικό σκάφος για βόλτα και κολύμβηση, δεν έδωσαν κανένα 

δικαίωμα στην πολιτεία και την επιστημονική κοινότητα να προβληματιστεί για την 

απόφαση της απελευθέρωσης τους. 

Οι άνθρωποι της θάλασσας δεν επιθυμούν την πολυκοσμία και τον συγχρωτισμό. 

 Ο όρος "ιδιωτικό" προσδιορίζει την επιθυμία της απομόνωσης , των προσωπικών 

στιγμών χαλάρωσης / ηρεμίας  και της επιθυμίας του κατόχου ενός  σκάφους αναψυχής , 

να απολαύσει την φύση, την θάλασσα και τον ήλιο είτε μόνος του, είτε με επιλεγμένη 

ολιγομελή παρέα, όπως η οικογένειά του και οι πολύ στενοί φίλοι του. 

Εμείς δεν μεταφέρουμε τουρίστες ή άλλα άτομα. 

Άλλωστε έχετε ήδη μειώσει τον μέγιστο αριθμό επιβατών στο 50% , έχετε απαγορεύσει 

την προσέγγιση σε νησιά / άλλες Περιφέρειες  και την διανυκτέρευση!! Το τελευταίο, 

εντελώς άνευ λόγου πιστεύουμε. 

Ουδέποτε κινδύνευσε, ούτε ποτέ θα κινδυνεύσει η νησιωτική χώρα από εμάς . 

https://peea.com.gr/%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%8c%ce%bb%cf%89%ce%bd-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%b9/


Αντιθέτως έχει μόνον ωφεληθεί  από την τεράστια οικονομική μας ενίσχυση. 

Ακόμα και ΑΝ επιτρέψετε την προσέγγιση στην κατοικημένη νησιωτική χώρα, όπως και 

ανεπιφύλακτα σας προτείνουμε , να είστε βέβαιοι ότι κανένα απολύτως πρόβλημα δεν 

θα δημιουργηθεί. 

Τα καταστήματα εστίασης, τα καφέ, τα ξενοδοχεία κλπ. είναι ούτως ή άλλως κλειστά. 

Η τροφοδοσία των μεγαλύτερων σκαφών (με χώρους ενδιαίτησης),  σε τρόφιμα, καύσιμα, 

νερό κλπ, μπορεί κάλλιστα να γίνεται με ένα απλό τηλέφωνο στον μόλο.   

Δώστε στην μικρο-οικονομία των νησιών μας την "ανάσα" που τόσο έχει ανάγκη. 

Δεν υπάρχει καμία λογική και καμία επιστημονική τεκμηρίωση για φόβο εξάπλωσης του 

covid-19 από την απελευθέρωση απόπλου/κατάπλου όλων των ιδιωτικών σκαφών. 

Παρακαλούμε να αναθεωρήσετε και να προβείτε στην άμεση απελευθέρωση απόπλου/ 

κατάπλου όλων των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής. 
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