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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε.Α.Α.                                                         

Παλλήνη,  16 / 3 / 2017 
 
Αρ. Πρωτ.:   42803 / 2017 
          

ΘΕΜΑ:  ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

‘’ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΑΕ’’, ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΩΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ «ΣΤΕΝΟΥ ΓΑΪΔΟΥΡΟΝΗΣΙΟΥ», ΘΕΣΗ «ΚΑΣΙΔΙΑΡΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ– 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. 

 

Σχετ: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Καλλικράτης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010. 
2. Το ΠΔ 145/27-12-2010 σχετικά με τον «Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 

238/Α/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 44403/2011 Απόφαση (ΦΕΚ 
2494Β/11) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β’/2011) και μετέπειτα με την υπ’αρ. 
109290/39629/29-12-2016 Απόφαση (ΦΕΚ 4251/16) «Έγκριση της υπ’ αριθ.438/2016 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο 
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Το Ν.1650/16-10-86 (ΦΕΚ 160Α) για την προστασία του περιβάλλοντος όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α/25-04-2002) βάσει των οδηγιών 
97/11 ΕΕ, 96/61 ΕΕ «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεως θεμάτων για υδατορέματα και 
άλλες διατάξεις». 

4. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ». 

5. Την υπ’αρ.πρωτ.126995/2016 Απόφαση Επιβολής Διοικητικής Κύρωσης της Περιφέρειας 
Αττικής στην εταιρεία ‘’ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΑΕ’’, λόγω παραβάσεων της Περιβαλλοντικής 
Νομοθεσίας αναφορικά με την πλωτή μονάδα εκτροφής θαλάσσιων ιχθύων στη θαλάσσια 
περιοχή «Στενού Γαϊδουρονησίου», θέση «Κασιδιάρα» του Δήμου Σαρωνικού. 

6. Το υπ’αρ.πρωτ.199089/2016 έγγραφο της Υπηρεσίας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 
ΠΕΙΡΑΙΑ, με θέμα: ‘’Αποστολή Τριπλότυπης Περιληπτικής Κατάστασης βεβαίωσης φόρου 
και Χρηματικού Καταλόγου για την εταιρεία ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΑΕ’’.  

7. Το υπ’αρ.πρωτ.42803/2017 έγγραφο-αίτημα του κου Φραγκόπουλου Άγγελου. 
 

Σε συνέχεια του 7) Σχετικού αιτήματός σας, ως διαχειριστής της ενημερωτικής ιστοσελίδας 
‘’ΑΤΤΙΚΟΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ’’, όπου, όπως αναφέρετε επί λέξει: ‘’..Προκειμένου να ενημερώσουμε 
τους αναγνώστες της ενημερωτικής ιστοσελίδας ΑΤΤΙΚΟΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ, για τα αποτελέσματα της 

επιβολής διοικητικής κύρωσης, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τα ακόλουθα..’’ και αναφορικά με τα 
διαλαμβανόμενα σε αυτό, έχουμε τα κάτωθι: 

I. Σχετικά με το ερώτημα: ΄΄Καταβλήθηκαν τα ποσά των προστίμων που αντιστοιχούν ανά 

παράβαση συνολικού ύψους 5000 € ‘’. 
Βάσει της 5) Σχετικής Απόφασης, στη σελίδα 6 αναγράφεται επί λέξει: ‘’Στην περίπτωση που οι 
οφειλέτες προβούν σε εξόφληση της οφειλής τους με βάση την παρούσα απόφαση και κατόπιν σχετικής 
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δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (οίκοθεν είσπραξη), υποχρεούνται να αποστείλουν στην Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής  καθώς και στην Υπηρεσία μας, αντίγραφα των 
διπλοτύπων είσπραξης προκειμένου να γνωστοποιήσουν την εξόφληση των οφειλών σύμφωνα με το 2 της 
ΚΥΑ. 31404/05 (ΦΕΚ 868/Β/27-6-05) ... Σε διαφορετική περίπτωση θα κινηθεί η διαδικασία αναγκαστικής 
είσπραξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης περί Δημοσίων Εσόδων.’’ 
Η Υπηρεσία μας με το 6) Σχετικό, προέβη στην εφαρμογή της διαδικασίας αναγκαστικής είσπραξης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης περί Δημοσίων Εσόδων. 
II. Σχετικά με το ερώτημα: ΄΄Η εταιρεία συμμορφώθηκε με τις διατάξεις της Περιβαλλοντικής 

Νομοθεσίας, τις οποίες παραβίασε και προκάλεσε τα πρόστιμα που επιβάλλατε ‘’. 
Βάσει της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας περί προστασίας Περιβάλλοντος, καθώς του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής: 

� Στο άρθρο 30, παράγραφος 4, του Ν.1650/1986, αναφέρεται επί λέξει: ‘’Η διαδικασία 
επιβολής διοικητικών κυρώσεων .. αρχίζει με τη βεβαίωση της παράβασης από το όργανο που τη 
διαπιστώνει, το οποίο συντάσσει σχετική έκθεση, η οποία κοινοποιείται μαζί με έγγραφη κλήτευση 
προς τον παραβάτη να υποβάλει τις απόψεις του μέσα σε 5 ημέρες από την κοινοποίηση της 
κλήτευσης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, για 5 
ημέρες. ‘’. 

� Στο άρθρο 21, παράγραφος 1, του Ν.4014/2011, αναφέρεται επί λέξει: ΄΄Σε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή 
παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος,…, ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη, 

επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιμο..΄΄. 
� Στην υπ’αρ.44403/04-11-2011 Απόφαση σχετικά με την «Έγκριση τροποποίησης του 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011) 
[όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 109290/39629/29-12-2016 Απόφαση (ΦΕΚ 4251/16) 
2) Σχετικό], άρθρο 25 παράγραφος 2, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, επί λέξει: ‘’ Τα Τμήματα 
Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων …. Ανατολικής Αττικής, είναι 
αρμόδια ιδίως για: … την εισήγηση επιβολής κυρώσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις 
ισχύουσες διατάξεις, άρθρο 30 του Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/Α/1986) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α/25−4−2002), .. Την εισήγηση επιβολής προστίμου για τη μη εμπρόθεσμη 
ανανέωση περιβαλλοντικών όρων ή παραβάσεις περιβαλλοντικών όρων όπως προκύπτουν από τα 
στοιχεία των τηρούμενων φακέλων Περιβαλλοντικής Έκθεσης…’’ 

Επομένως, καθίσταται σαφές ότι η Υπηρεσία μας σε κάθε έλεγχο τον οποίο διενεργεί, σε καμία 
περίπτωση δεν δύναται να έχει επιτελικό ή εκτελεστικό ρόλο σε θέματα αστυνόμευσης μετά 
συστάσεων-υποδείξεων, ούτε και να πραγματοποιεί οιαδήποτε άρση παρεμβάσεων, αλλά 
κατ’ακολουθία του όποιου ελέγχου και εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις είναι υποχρεωμένη να 
εφαρμόσει τη διαδικασία την οποία ορίζει το άρθρο 30 του Ν 1650/1986 (ΦΕΚ160Α/1986), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α΄/25-04-02), ήτοι να εισηγηθεί Απόφαση 
Επιβολής Διοικητικής Κύρωσης (3) Σχετικό). 
Εκ των ως άνω και λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη επιβληθείσα Απόφαση Επιβολής 
Διοικητικής Κύρωσης στην εν θέματι επιχείρηση, καταδεικνύεται ότι η Υπηρεσία μας, βάσει 
των αρμοδιοτήτων της, έπραξε τα δέοντα προκειμένου να επιτευχθεί στο μέτρο του δυνατού 
συμμόρφωση και εγρήγορση των υπευθύνων και να τεθούν σε εφαρμογή οι αρχές της 
προφύλαξης και της πρόληψης τυχόν δυσμενών επιπτώσεων από την εν λόγω δραστηριότητα. 
Ωστόσο, εν γένει, είναι επιβεβλημένη η παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος προκειμένου το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο να προβεί στις προβλεπόμενες 
ενέργειες συμμόρφωσης. 
Σε κάθε περίπτωση και εφόσον περιέλθει στην Υπηρεσία μας νέα καταγγελία, θα διενεργηθεί 
επανέλεγχος στην εν θέματι επιχείρηση και σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις, θα γίνει 
εκ νέου εφαρμογή των προβλεπόμενων βάσει του 3) Σχετικού Νόμου. 

 
                                                                                     Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
                                                                                                                          Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  

                                                                  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ   
 
 
       
                                                      Α.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ                            

Εσωτερική Διανομή 

1. Χρ. αρχείο (Κ2/105, Φ20/1232) 
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