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ΠΡΟ ΣΟΝ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ  

θ. Υρήζηο ηαϊθούρα 

 

Θέκα: Παξόρζηα δώλε, Γηνηθεηηθά πξόζηηκα θαη παξεπόκελεο πνηλέο. 

 

 

Αμηόηηκε θύξηε Τπνπξγέ 

 

Σν άξζξν 27 ηνπ Ν.2791/2001 σο ηζρύεη κε ηίηιν «Πξνζηαζία αηγηαινύ, παξαιίαο, 

όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ, ππζκέλα θαη ππεδάθνπο ηνπ ππζκέλα 

ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο, ιίκλεο θαη θνίηεο πιεύζηκνπ πνηακνύ» πξνβιέπεη έλα 

ζύλνιν δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ θαη δηαδηθαζηώλ πνπ εθαξκόδνληαη ζε βάξνο 

νπνηνηδήπνηε θαηέρεη ή θάλεη ρξήζε ή θάλεη  βξαρπρξόληα θαηάιεςε γηα επνρηαθή 

ρξήζε  αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο, παξόρζηαο δώλεο, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ, ππζκέλα θαη 

ππεδάθνπο ηνπ βπζνύ ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο, ιίκλεο θαη θνίηεο πιεύζηκνπ 

πνηακνύ. 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ ιακβάλνληαη ππόςε νη ηδηαίηεξεο 

πεξηζηάζεηο ηεο παξάβαζεο, ηδίσο δε ην είδνο θαη ε έθηαζε ηνπ θαηαιεθζέληνο 

ρώξνπ, ε επ’ απηνύ αζθνύκελε δξαζηεξηόηεηα, θαζώο θαη ε ππνηξνπή ηνπ ππνρξένπ. 

 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ζεσξείηαη ππόηξνπνο ην πξόζσπν θαηά ηνπ νπνίνπ 

εθδίδεηαη Πξάμε Άκεζεο Απνκάθξπλζεο, ζηε πεξίπησζε πνπ έρεη ήδε εθδνζεί 

πξνγελέζηεξα θαηά ηνπ ηδίνπ πξνζώπνπ ηέηνηα Πξάμε θαη θαηά ηνπ/ηεο ζπδύγνπ ηνπ. 

 

Δπηπιένλ  ν ππόηξνπνο απζαίξεηνο θάηνρνο θαη ν/ε ζύδπγόο ηνπ, θαζώο θαη 

νκόξξπζκεο ή εηεξόξξπζκεο εηαηξείεο ή ηδησηηθέο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο, ζηηο 

νπνίεο ηα αλσηέξσ πξόζσπα είλαη εηαίξνη, αποθιείοληαη από οποηαδήποηε 

παρατώρεζε αηγηαιού, παραιίας, ότζες, παρότζηας δώλες, σδάηηλοσ ζηοητείοσ, 

πσζκέλα θαη σπεδάθοσς ηοσ βσζού ηες ζάιαζζας, ιηκλοζάιαζζας, ιίκλες θαη ηες 

θοίηες πιεύζηκοσ ποηακού γηα τροληθό δηάζηεκα ελός (1) έηοσς. 
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Η ιίκλε ηεο Καζηνξηάο είλαη κία θαη’ εμνρήλ αζηηθή ιίκλε αθνύ πεξηθιείεη όιε ηελ 

πόιε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Παλδεκίαο,  ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο εζηίαζεο 

ζηελ παξόρζηα δώλε ηεο ιίκλεο ηεο Καζηνξηάο επιήγε αλεπαλόξζσηα κε απνηέιεζκα 

ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία ή θαη ην θιείζηκν πνιιώλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαπηύζζνπλ 

εθεί ηξαπεδνθαζίζκαηα.  Η απξόνπηε απηή κεηαβνιή ζπλζεθώλ είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ αδπλακία πνιιώλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηα νηθνλνκηθά βάξε ηκήκα ησλ νπνίσλ 

απνηεινύλ θαη ηα σο άλσ πεξηγξαθόκελα δηνηθεηηθά πξόζηηκα κε ηελ παξεπόκελε 

πνηλή ηνπ απνθιεηζκνύ από ηελ παξαρώξεζε παξόρζηαο δώλεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα 

ελόο (1) έηνπο. 

 

Κύξηε Τπνπξγέ 

 

θνπεύεηε λα πξνβείηε ζηελ αλαζηνιή ησλ σο άλσ δηνηθεηηθώλ κέηξσλ (πξνζηίκσλ 

θαη απνθιεηζκνύ ελόο έηνπο από ηελ παξαρώξεζε ρξήζεο παξόρζηαο δώλεο)  γηα όζν 

δηάζηεκα δηαξθεί ε Παλδεκία ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο θαηείραλ 

λόκηκα θαη κε ζπλέπεηα, σο κε ππόηξνπνη θαηά ηε δηάηαμε, άδεηεο ρξήζεο ηεο 

παξόρζηαο δώλεο κέρξη ηελ έλαξμε ηεο Παλδεκίαο;  

 

Θεσξείηε όηη ε αλαζηνιή απηή ππαγνξεύεηαη από ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, ηεο 

ρξεζηήο Γηνίθεζεο ζηελ απξόνπηε κεηαβνιή ζπλζεθώλ πνπ επέθεξε ε παλδεκία θαη 

θξίλεηαη επηβεβιεκέλε γηα έλα θιάδν πνπ έρεη πιεγεί αλεπαλόξζσηα, όπσο ε 

εζηίαζε; 

 

  

      Ο Ερωηώλ Βοσιεσηής 

 

Ζήζες Σδεθαιάγηας 


