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 ΦΕΚ 1872 Β της 8/5/2021 Άρθρο 3 παρ.2 

θ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, αποκλειστικά πεζή 

ή με ποδήλατο, ατομικά ή έως τρία (3) άτομα ή οικογενειών (συζύγων/ συμβιούντων και 

τέκνων), συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης υπαίθριων αρχαιολογικών χώρων, 

ζωολογικών κήπων και φυσικών βιότοπων, καθώς και της μετακίνησης προς τον σκοπό 

ερασιτεχνικής αλιείας με πλωτό μέσο μήκους έως οκτώ 8 μέτρων. 

Κες/Κοι, μετά και την δημόσια εξαγγελία του Υφυπουργού ΓΓΠΠ την Μ.Πέμπτη, για 

άνοιγμα διαδημοτικών μετακινήσεων, ο κάθε λογικός άνθρωπος θα περίμενε αυτή η 

αστειότητα (αποκλειστικά πεζή ή με ποδήλατο) να έχει διαγραφεί. 

Ποιος άνθρωπος με στοιχειώδη λογική απαγορεύει την χρήση  ιδιωτικού μεταφορικού 

μέσου για τις περιγραφόμενες δραστηριότητες ;  

Με τον κωδ.6 επιτρέπεται πλέον  η μετακίνηση για κολύμβηση στην θάλασσα, για  

εστίαση/καφέ κ.α. σε οποιοδήποτε σημείο εντός περιφερειακής ενότητας ή περιφέρειας  

με ΙΧ φυσικά, αλλά απαγορεύεται για απλή βόλτα; για μετάβαση σε φυσικό βιότοπο; για 

διενέργεια αλιείας αναψυχής στην παραλία; για επισκέψεις οικογενειακές σε 

αρχαιολογικούς χώρους και ζωολογικούς κήπους; 

Πως κατά την γνώμη του εμπνευστή της ΚΥΑ θα μεταφερθεί ένα σκάφος έως 8 μέτρα 

από την αυλή στην θάλασσα; Με τα πόδια; Με ποδήλατο; 

Ποιο είναι το σκεπτικό αυτής της φράσης και τι ακριβώς εξυπηρετεί, εκτός φυσικά από τον 

εμπαιγμό εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών;;  

 

 

 

 



Δεν καταλαβαίνεται ότι φέρνεται σε δύσκολη θέση τα ελεγκτικά όργανα στη διενέργεια 

των ελέγχων τους με την εμμονή σας για την μη διόρθωση της ανωτέρω λανθασμένης 

διατύπωσης; 

Παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις σας σε τηλεφωνική επικοινωνία μας με 

υπουργεία και ΓΓΠΠ για διόρθωση του παραπάνω ανθρώπινου λάθους - όπως εσείς το 

χαρακτηρίσατε σε αυτές - εξακολουθεί να υφίσταται και να επανεκδίδεται σε κάθε νέα 

ΚΥΑ !  

Ο λόγος;  

Μία λογικοφανής απάντηση;   

Μία δικαιολογία έστω, για την μη διόρθωση παρά τις διαβεβαιώσεις σας;  

 
Με τιμή 

Για το ΔΣ της ΠΕΕΑ 
      Ο Πρόεδρος                    Ο Γ. Γραμματέας 

                           

 

  Δ. Μπάστας        Π. Μπεκιάρης 
 

 

 

 


