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Αξιότιμοι Κύριοι, 
Με έκπληξη και λύπη διαβάσαμε την ανωτέρω  ΚΥΑ στο ΦΕΚ 3832/2020 για «θέσπιση 
εισιτηρίου εισόδου επίσκεψης κλπ στο ΕΘΠΑΒΣ ». 
 
Δια της ανωτέρω ΚΥΑ ανακαλύφθηκε  "ιδιοκτησιακό" καθεστώς σε Εθνικό θαλάσσιο 
πάρκο , "συνιδιοκτησία" και συνεκμετάλλευση με τοπικούς επαγγελματίες αλιείς, 
νομιμοποιήθηκε ο  διαχωρισμός  πολιτών και επαγγελματιών θαλάσσιων 
δραστηριοτήτων  και χρηματοδοτήθηκε το ανύπαρκτο έργο του φορέα διαχείρισης  από 
περιουσιακά στοιχεία και εργασία τρίτων , ήτοι από ιδιωτικά και επαγγελματικά 
ενοικιαζόμενα σκάφη αναψυχής !!. 
 
Πλείστα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα (όπως για παράδειγμα η ελεύθερη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας , η αρχή της ισότητας, η αρχή της ανεμπόδιστης απόλαυσης δημοσίων 
φυσικών αγαθών χωρίς διάκριση), που προστατεύονται από το  Σύνταγμα , το Κοινοτικό 
και Διεθνές Δίκαιο  παραβιάζονται και  καταστρατηγούνται με την παρούσα ΚΥΑ 
κατάφωρα. 
 
Πληροφοριακά η περιήγηση , η αλιεία αναψυχής , όπως και κάθε είδος αναψυχής 
αναφέρονται ρητά ως θεμιτές δραστηριότητες στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό  56/2008 και 
στην Οδηγία ΕΟΚ 43/92 , στο πλαίσιο κοινοτικής δράσης για το θαλάσσιο περιβάλλον και 
στρατηγική  και για την διατήρηση φυσικών οικοτόπων άγριας πανίδας και χλωρίδας 
αντίστοιχα.   
 
Η ανεμπόδιστη διέλευση στην θάλασσα είναι προβλεπόμενη και από το διεθνές ναυτικό 
δίκαιο, όπως και το δικαίωμα των διερχόμενων σκαφών σε ασφαλές καταφύγιο  λόγω  
καιρικών συνθηκών ,ή, άλλων δυσμενών καταστάσεων, οι οποίες προφανώς  αγνοήθηκαν 
κατά την έκδοση της εν λόγω ΚΥΑ.  
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Έχετε αντιληφθεί ότι η Ζώνη Α έχει έκταση   1587 Km2  ;;!! 
Έχετε αντιληφθεί ότι περιλαμβάνει και διεθνή ύδατα ;;!! 
 
Η θέσπιση εισιτηρίου από τον φορέα διαχείρισης , είναι παντελώς αδικαιολόγητη και 
εκτός των σκοπών ύπαρξης του.  
 
Άλλωστε η  υπό όρους και έναντι εισιτηρίου διέλευση  συνιστά  περιορισμό θεμελιώδους 
και συνταγματικά κατοχυρωμένου ατομικού δικαιώματος (δικαίωμα προσωπικότητας και 
ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας κατ΄ άρθρο 5 Συν/τος) , το οποίο δύναται να 
περιορίζεται μόνον με νόμο (τυπικό και ουσιαστικό ) ειδικά  αιτιολογημένο,  ως προς την 
εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, στο οποίο αποσκοπεί ο περιορισμός και όχι 
από υπουργική απόφαση στερούμενης ειδικής νομοθετικής εξουσιοδότησης. 
 
Να επισημανθεί ιδίως ότι δια της εν λόγω αντισυνταγματικής και μη νόμιμης  ΚΥΑ: 
 
-Ουδεμία παροχή δεν πραγματοποιεί προς τους υπόχρεους του εισιτηρίου, με ίδια μέσα , 
έξοδα και υποδομές. 
 
-Ουδεμία ασφάλεια του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν προκρίνεται, δεδομένης της 
παγκόσμιας πρώτης για θαλάσσιο πάρκο, ελεύθερης άσκησης επαγγελματικής αλιείας 
εντός αυτού !!! 
 
-Ουδεμία προστασία προς θαλάσσια θηλαστικά (monahus-monahus) δεν μπορεί να 
τεκμηριωθεί, από απαγόρευση αλιείας αναψυχής -με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που ισχύουν- , ενώ ταυτόχρονα επιτρέπεται η επαγγελματική αλιεία.  
 
Η επαγγελματική αλιεία  ευθύνεται κατά συντριπτικό ποσοστό για την θανάτωση τους, με 
οικτρό συνήθως τρόπο,  λόγω καταστροφής των αλιευτικών εργαλείων τους ή της 
αποκομιδής από αυτά θηραμάτων.  
Πληθώρα φωτογραφιών και άρθρων στο διαδίκτυο για θανατώσεις με άκρως βίαιο τρόπο 
από επαγγελματίες αλιείς, σε πλήρη αντίθεση με  την Ευρωπαϊκή οδηγία 43/1992  άρθρο 
12 παρ. 1α,1β, 1δ  
 
Ουδέποτε έχει αναφερθεί θανάτωση από αλιέα αναψυχής και οι πιθανότητες 
τραυματισμού από διερχόμενα σκάφη είναι έως ανύπαρκτες.  
 
Η μείωση της όχλησης των θηλαστικών αυτών από ιδιωτικά σκάφη αναψυχής , ούτε 
τεκμηριωμένη επιστημονικά είναι,  ούτε αληθής, άλλωστε στον ΕΚ 56/2008 άρθρο 3 παρ. 
5β , αναφέρετε σαφώς ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει !! 
 
 
 
 
 
 
 



 
Παγκοσμίως συνυπάρχουν με εμάς και μάλιστα συχνά δείχνουν υπέρμετρη εμπιστοσύνη, 
βλέπε ο διάσημος "Θοδωρής" της Αλοννήσου,  (και εκατοντάδες άλλες φώκιες που 
σχετικά βίντεο κατακλύζουν το διαδίκτυο) , του οποίου η θανάτωση είναι κοινό μυστικό,  
ότι προήλθε από επαγγελματίες αλιείς. (επίσης εκατοντάδες φώτο στο διαδίκτυο από 
δολοφονημένες φώκιες με πυροβόλα όπλα, τσεκούρια κλπ, που συνηγορούν στους 
ισχυρισμούς μας). 
 
Η μείωση τροφής , όχι μόνον για τα συμπαθέστατα θηλαστικά , αλλά για όλη σχεδόν την 
θαλάσσια τροφική αλυσίδα , καλό θα είναι να αποδίδεται στους κυρίως υπεύθυνους που 
είναι τα δυναμικά και τα κυκλικά εργαλεία και όχι στον αλιέα αναψυχής με το καλάμι του, 
ή, τον απλό περιστασιακό επισκέπτη με κάποιο ιδιωτικό πλωτό μέσο.  
 
Μπορείτε απλά να διαβάσετε τα επίσημα στατιστικά στοιχεία από την Διευθ. Αλιείας για 
την συλλογή (και όχι παραγωγή, ΔΕΝ παράγουν τίποτα απολύτως) χιλιάδων τόνων 
αλιευμάτων που αποτελούν την κυρίως τροφή θαλάσσιων θηλαστικών και ανώτερων 
θηρευτών. 
 
Περιέργως οι ιθύνοντες του Φορέα Διαχείρισης  επιτρέπουν και τα δυναμικά εργαλεία 
μέσης αλιείας , την διανυκτέρευση τους κλπ με αντάλλαγμα ένα εισιτήριο, το οποίο 
φυσικά έχει μηδενικό αντίκτυπο στην "καλάδα" των χιλιάδων ευρώ, που θα 
αποκομίσουν. 
 
Ταυτόχρονα δε ισοσκελίζουν το κέρδος αυτό, με το δικαίωμα ενός απλού Έλληνα πολίτη 
να απολαύσει το δημόσιο φυσικό τοπίο ,ή, να προστατευθεί σε ένα Εθνικό δημόσιο 
θαλάσσιο χώρο, με δεδομένο το ανύπαρκτο πρόβλημα, που αυτός δημιουργεί, αλλά και 
το αναφαίρετο δικαίωμα του να πραγματοποιεί ελεύθερα αυτό.   
 
Η αναστάτωση και η δικαιολογημένη οργή που έχει προκαλέσει η δημοσίευση της  άνω 
ΚΥΑ στο ΦΕΚ , στους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και στα μέλη μας  σε  όλη την Ελλάδα , 
χρίζει άμεσης κατάργησης άρθρων αυτού και τουλάχιστον τροποποίησής τους , ώστε οι 
ρυθμίσεις να είναι  εύλογες και σύμφωνες με το Σύνταγμα και τους νόμους. 
 
Κατ΄ ακολουθία των ανωτέρω και λοιπών βάσιμων και νόμιμων λόγων , που εάν 
χρειαστεί (ευχόμαστε όχι) θα αναπτυχθούν ενώπιον ανώτερων διοικητικών 
δικαστηρίων, αιτούμαστε: 
 

1) Διαγραφή των λέξεων "διέλευση" , "επίσκεψη" , "επίσκεψη με σκάφος η 
ερασιτεχνική η/και η αγωνιστική αλιεία" του άρθρου 2 (ορισμοί) παρ.2 της ΚΥΑ με 
αρ.φύλλου 3832 της 9/9/2020 
 

2) Διαγραφή της παρ.6 του άρθρου 2 της ΚΥΑ με αρ.φύλλου 3832 της 9/9/2020 
 

3) Διαγραφή της παρ. 10 του άρθρου 2 της ΚΥΑ με αρ.φύλλου 3832 της 9/9/2020 
 

4) Διαγραφή της παρ.11 του άρθρου 2 της ΚΥΑ με αρ.φύλλου 3832 της 9/9/2020 
 



Φυσικά, διαγραφή όλων των χρεώσεων ιδιωτών, που αφορούν οι παραπάνω 
παράγραφοι του άρθρου 2 και συγκεκριμένα οι χρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρο 3 
παρ. 4α, 4ε, 4στ, 4ζ καθώς και στο άρθρο 4 παρ. 1,2,3,4,6,8 της ιδίας ΚΥΑ. 
 
Αιτούμαστε  επίσης την άνευ ουδεμίας χρέωσης προς όλους, ελεύθερης αγκυροβολίας 
και διανυκτέρευσης στους όρμους "Πλανήτης" και "Αγ. Πέτρος" , βόρειο και νότιο τμήμα 
νήσου Κυρά Παναγιάς, προς ασφάλεια των διερχόμενων σκαφών, επισκεπτών και 
πληρωμάτων, όπως υποχρεωτικά θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί. 
 
Το αίτημα μας για διαγραφή ,ή, τροποποίηση συγκεκριμένων άρθρων της άνω ΚΥΑ δεν 
σημαίνει την από μέρους μας αποδοχή ,ή,  νομιμοποίηση των υπολοίπων άρθρων 
αυτής ,ή, του σκεπτικού της , απλά  εναπόκειται σε άλλους φορείς η προσβολή τους.   
 
Προσδοκούμε την εκ μέρους σας άμεση και θετική έμπρακτη ανταπόκριση στα νόμιμα 
και εύλογα αιτήματά μας. 
 
Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος  
 

Για το ΔΣ της ΠΕΕΑ 
 
 

Με τιμή 
 

 
Ο Πρόεδρος          Ο Γ. Γραμματέας 

  

         

Δ. Μπάστας                       Π. Μπεκιάρης 
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