
Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής .Κο Υπουργό Κο 

Πλακιωτάκη Γ.  

Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας  

Κο Χαρδαλιά Ν.  

Υπουργείο Δημοσίας Τάξης Προστασίας 

του Πολίτη Κο Υπουργό Κο Χρυσοχοΐδη Μ. 

Υπουργείο ΥΠ.Α.Α.Τ Κο Υπουργό 

Κο Βορίδη Μ.                 

Υφυπουργό. Κα Αραμπατζή Φ.   

  

  

  

  

  

              

Αριθ. Πρωτοκόλλου Νο 0011/2020/11/07/20           Αργυρούπολη 07/11/2020  

 

 

Θέμα: Άρση μέτρων.  
Αποστολή με E-mail 

 

Κες/Κοι  

Aκούσαμε χθες, τις οριζόντιες εξαγγελίες της κυβέρνησης, με θέμα την απαγόρευση κυκλοφορίας των πολιτών 

εκτός ορισμένων συγκεκριμένων εξαιρέσεων.  

Αντιλαμβανόμαστε τους φόβους και την αγωνία της κυβέρνησης για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 

 

Από την στιγμή εκείνη όμως, δεν σταμάτησαν οι τηλεφωνικές διαμαρτυρίες και τα email προς το σωματείο, των 

εκατοντάδων χιλιάδων αλιέων αναψυχής, οι οποίοι εγείρουν εύλογα ερωτήματα τα οποία και σας 

μεταφέρουμε.  

 

Το κύρια επιχειρήματα των ερωτήσεων/διαμαρτυριών τους είναι : 

• "Πώς συμβάλει σε διασπορά του ιού ένας μοναχικός πολίτης ο οποίος κάθεται με το καλάμι του σε μία 
παραλία, έναν μόλο, ένα βραχάκι ή βρίσκεται στην μέση της θάλασσας  με το σκάφος του ή 
διενεργώντας υποβρύχια αλιεία;;"  

• "Τι διαφορά υπάρχει με το να πάρει τον σκύλο του βόλτα στην παραλία της περιοχής του;;" 

• "Οι κάτοικοι της νησιωτικής χώρας και άλλων απομονωμένων περιοχών, που ουσιαστικά ζούν μέσα στην 
θάλασσα και κατοικούν ελάχιστα μέτρα από αυτήν, γιατί δεν μπορούν να ασκήσουν μία αποδεδειγμένα 
ασφαλή δραστηριότητα;;" 

• "Οι κάτοικοι των μεγάλων αστικών κέντρων , οι οποίοι θα μεταβούν σε μία κοντινή παραλία ή θα 
πάρουν το σκάφος τους για να αποφορτιστούν από την υφιστάμενη οικονομική ή άλλη κατάσταση, που 
επηρεάζουν το επιδημιολογικό φορτίο της χώρας;;;"  
 
 

Πειστική απάντηση στην απλή αυτή κοινή λογική, δεν μπορέσαμε να δώσουμε!!!! 

Εσείς;;;;; 

Η αλιεία αναψυχής από την φύση της είναι δραστηριότητα μοναχική, σε ανοιχτό χώρο και ουδέποτε έχει 

παρατηρηθεί δημιουργία προβλημάτων συγχρωτισμού ή άλλα.  

  



Δίνει όμως ψυχική διέξοδο και "αποφόρτιση"  στους πολίτες που ασχολούνται με αυτήν. 

Ελπίζουμε ότι η ψυχική υγεία και η "αποφόρτιση" των πολιτών αυτές τις δύσκολες στιγμές, είναι μέσα στις 

προτεραιότητες σας.  

 

Για αυτό αιτούμαστε:  

Την εξαίρεση της αλιείας αναψυχής και την δημιουργία κωδικού προς αυτήν την κατεύθυνση. 

 
Για το ΔΣ της ΠΕΕΑ 

 

Με τιμή 

 
Ο Πρόεδρος          Ο Γ. Γραμματέας 

  

         

Δ. Μπάστας                       Π. Μπεκιάρης 
 


