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Θέμα: Επιβολή προστίμου για παράβαση των μέτρων που αφορούν τον περιορισμό 
κυκλοφορίας, σχετικά με τη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού. 
 

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,  
 

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερευνά την με αρ. φακ. 290059/10.12.20 αναφορά 
του κου … με την οποία διαμαρτύρεται για την επιβολή προστίμου, ως προς τον 
περιορισμό της κυκλοφορίας, που σχετίζεται με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη 
μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού και με το παρόν έγγραφο, θα θέλαμε 
να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:   

 
Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1 του Ν. 3094/2003 (ΦΕΚΑ΄/10/22.01.03), ο 

Συνήγορος του Πολίτη έχει ως αποστολή τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και 
των δημοσίων υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και 
των Ν.Π.Ι.Δ., όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 3, παρ. 1 του ίδιου νομοθετήματος 
για την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, την καταπολέμηση της 
κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας.  

Σύμφωνα δε, με το άρθρο 3, παρ. 3 του ίδιου Νόμου ερευνά ατομικές 
διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των δημοσίων 
υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώματα ή προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα 
φυσικών ή νομικών προσώπων. 

    
Όπως προέκυψε από το περιεχόμενο της αναφοράς και τα συνημμένα σε αυτήν 

έγγραφα, ο πολίτης διαμένει στην περιοχή … και στις 06.12.20 και ώρα 12.45 μ.μ. 
είχε συμπληρώσει δήλωση κυκλοφορίας για σωματική άσκηση. Στις 12.59 μ.μ. του 
έγινε έλεγχος από αστυνομικά όργανα στην οδό Πατησίων  και στο πλαίσιο του 
ελέγχου, ο πολίτης ρωτήθηκε τον λόγο για τον οποίο κινείται σε εξωτερικό χώρο και 
ο ίδιος επικαλέστηκε τη σωματική άσκηση, επιδεικνύοντας στα όργανα και τη 
σχετική δήλωση. Ωστόσο, του επιβλήθηκε διοικητική  κύρωση ύψους 300 €, επειδή 
κρίθηκε ότι κινείται άσκοπα και ο πολίτης υπέβαλε ηλεκτρονικά την από 11.12.20 
έγγραφη ένστασή του προς το Γραφείο Παραβάσεων της Διεύθυνσης Άμεσης 
Δράσης, η οποία δεν έχει κριθεί ακόμη από την τριμελή επιτροπή της Υπηρεσίας σας.  
Με την αναφορά του ο … ζήτησε τη συνδρομή της Αρχής, προκειμένου να ακυρωθεί 
το διοικητικό πρόστιμο, επειδή ο ίδιος δεν παραβίασε τη νομοθεσία περί περιορισμού 
της κυκλοφορίας.   

 
Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 1 της με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ.: 76629 (ΦΕΚ Β 

5255/28.11.2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
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περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 
διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 
2020», περί «Περιορισμού της κυκλοφορίας», ορίζεται ότι «1. Για επιτακτικούς 
λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη 
μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλεται ως 
μέτρο πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, περιορισμός 
της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
παρόντος. … 2. Από τις 5:00 έως τις 21:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των 
πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών 
τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες 
επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους 
λόγους: …. θ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, 
ατομικά ή έως τρία (3) άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή 
περίπτωση της ελάχιστης απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου.» 
 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1 της ίδιας Απόφασης, περί 
«Μετακινήσεων εκτός Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας», ορίζεται ότι 
«Απαγορεύεται η μετακίνηση, με οποιοδήποτε μέσο, εκτός των ορίων της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας, ή εξαιρετικά στην περίπτωση της Αττικής εκτός των 
ορίων της Περιφέρειας, …» 
 

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 9 περί «Διαδικασιών ελέγχων - πιστοποίησης 
παραβάσεων» ορίζεται ότι «Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 
επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, ο 
ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στον 
Προϊστάμενο της υπηρεσίας ή της αρχής στην οποία ανήκει το όργανο το οποίο 
διαπίστωσε την παράβαση. Η υποβολή αντιρρήσεων πραγματοποιείται μόνον 
ηλεκτρονικά στη σχετική διεύθυνση που αναγράφεται υποχρεωτικά στο έντυπο της 
Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας. Με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), όπου εκδίδεται 
αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας επί των αντιρρήσεων 
εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, στις υπόλοιπες αρχές της παρ. 1 του άρθρου 8, με 
απόφαση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας ή της αρχής, συγκροτείται τριμελής 
επιτροπή, η οποία εξετάζει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών τις αντιρρήσεις και 
με αιτιολογημένη αναφορά για τα συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία, τις 
αποδέχεται ή τις απορρίπτει.  

 
Εν όψει των ανωτέρω εκτεθέντων και δεδομένου ότι σύμφωνα με την παραπάνω 

Απόφαση προβλέπεται η εξέταση της ένστασης εντός δυο εργάσιμων ημερών από την 
υποβολή της, θα σας παρακαλούσαμε να απαντήσετε στην ένσταση του πολίτη και να 
μας αποστείλετε το αντίγραφο του πρακτικού της Επιτροπής που εξέτασε την 
ένσταση.  

Σε αναμονή της έγγραφης ανταπόκρισής σας για το θέμα, ευχαριστούμε εκ των 
προτέρων για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση 
επί της υπόθεσης.  

   Με τιμή 
          

                                                                         Ευανθία Σαββίδη  
   Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 


