
ΑΝΑΦΟΡΑ - ΑΙΤΗΜΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 24 Ν. 4865/2021 (ΦΕΚ Ἀ΄ 238) 

τῶν ἐν τέλει τῆς προκείμενης ἀναφορᾶς νομίμως ἀναφερόμενων καί ὑπογραφό-

ντων πολιτῶν, ἀπευθυνόμενων 

Π Ρ Ο Σ 

τόν κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, μέ τήν ἰδιότητα τοῦ Πρωθυπουργοῦ, Προέδρου τῆς 

Κυβέρνησης καί ἐπί κεφαλῆς τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας, κατοικοεδρεύοντος στήν 

Ἀθήνα. 

------------------------ 

Δια τῆς προκείμενης νόμιμης ἀναφορᾶς μας, τήν ὁποία ἁρμοδίως σᾶς ἀπευθύνουμε 

ὑπό τήν ἰδιότητά σας ὡς πρωθυπουργοῦ, προέδρου τῆς Κυβέρνησης καί κατευθύ-

νοντος, σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα καί τους συνάδοντες πρός αὐτό νόμους, τίς κυ-

βερνητικές ἀποφάσεις σέ ἐφαρμογή τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς, ἐπιθυμοῦμε νά θέ-

σουμε ὑπ' ὄψει σας τ' ἀκόλουθα μέ σκοπό νά προβεῖτε στίς κατ' ἐπιλογή σας ἀπαι-

τούμενες ἐνέργειες γιά τήν ἄμεση κατάργηση τοῦ ἐπαχθούς διοικητικοῦ μέτρου τῆς 

ἐπιβολῆς προστίμου εἰς βάρος μεγάλης κατηγορίας ἐπιλεγμένων πολιτῶν, βάσει ἡλι-

κιακῶν κριτηρίων. Σέ αὐτούς τούς πολῖτες πού ἐπιβαρύνθηκαν καί ἐπιβαρύνονται 

ἀνήκουν πολλοί ἀπό ἐμᾶς τους ἕν προκειμένῳ ἀναφέροντες. 

 

2. Ἐπισημαίνουμε ὅτι ἡ ἀναφορά καί τό αἴτημά μας δικαιολογοῦνται ἐπειδή σύ-

ντρέχει ὡς πρός ἕκαστο ἀπό ἐμᾶς τούς ὑπογράφοντες τό προαπαιτούμενο τοῦ ἀμέ-

σου, ἐνεστῶτος, συγκεκριμένου, ὁρισμένου καί προσωπικοῦ ἐννόμου συμφέροντος 

γιά τήν ἐπιδιωκόμενη ἄρση τοῦ ἐν λόγῳ διοικητικοῦ προστίμου δια τῆς ἀνάληψης 

τῆς ἐπιβαλλόμενης κατάλληλης κυβερνητικῆς πρωτοβουλίας. 

 

3. Σχετικά μέ τήν ἀντισυνταγματικότητα καί τήν ἔλλειψη θεσμικῆς δικαιολόγησης 

τοῦ ἐπιβληθέντος διοικητικοῦ προστίμου - κύρωσης δυνάμει τῆς διάταξης τοῦ ἄρ-

θρου 24 ν. 4865/04.12.2021 (ΦΕΚ Ἀ΄ 238), δέν πρόκειται ν' ἀναφερθοῦμε, ἐπειδή ἡ 

οἰκονομική ἐπιβάρυνση μέγιστου πλήθους πολιτῶν βάσει τῶν θεσπισθέντων κα-

θαρῶς ἡλικιακῶν κριτηρίων ἀποτελεῖ ἀκραιφνῶς πολιτική ἀπόφαση πού μόνο μέ 

ἀντίθετη ὁμοίως πολιτική ἀπόφαση μπορεῖ ν' ἀρθεῖ καί τοῦτο ἐπιδιώκουμε καί 
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αἰτούμαστε γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης στό πλαίσιο τῆς ἀρχῆς 

τοῦ κοινωνικοῦ κράτους δικαίου. Πέραν δέ τούτου, δέν εἶναι πρακτικῶς χρήσιμη ἡ 

νομική καί κοινωνιολογική παράθεση, ἀνάλυση καί ἀνάπτυξη τῶν ἐπιχειρημάτων, 

τῶν ἐκδοχῶν καί τῶν ἀντικειμενικῶν στοιχείων δια τῶν ὁποίων ἀποδεικνύεται ὡς 

ἀνερμάτιστη, ἄδικη, ἀκραία καί κοινωνικῶς βλαπτική ἡ ἐπιβολή τοῦ συγκεκριμένου 

διοικητικοῦ προστίμου - οἰκονομικῆς ποινῆς. 

 

4. Εἰδικότερα, βάσει τοῦ ἄρθρου 24 ν. 4865/2021, ἀποφασίσατε καί ἐπιβάλλατε ὡς 

σοβαρή οἰκονομική κύρωση - ποινή τήν ἐπιβάρυνση τῶν πολιτῶν (ὅλων τῶν φυ-

σικῶν προσώπων) πού ἔχουν τήν κατοικία ἤ τή συνήθη διαμονή τούς ἐντός τῆς 

Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας καί ἔχουν γεννηθεῖ ἕως καί τήν 31.12.1961. Σκοπός τῆς 

νομοθετικῆς ρύθμισης εἶναι, ὅπως προκύπτει ἐκ τοῦ κειμένου τῆς οἰκείας διάταξης, 

δια τῆς ἀπειλῆς καί τῆς ἐν τέλει ἐπιβολῆς τοῦ διοικητικοῦ προστίμου, ὁ ἐξαναγκα-

σμός τῶν διανυόντων τό ἑξηκοστό καί ἄνω ἔτος της ἡλικίας τους πολιτῶν νά ὑπο-

στοῦν ἐμβολιασμούς "γιά ἐπιτακτικούς λόγους πρό-στασίας τῆς δημόσιας ὑγείας". 

 

5. Κατ' ἀκολουθία τῆς κυβερνητικῆς ἀπόφασης, ἤδη κινήθηκε ὁ εἰσπρακτικός κρα-

τικός μηχανισμός καί προκλήθηκε ἀπερίγραπτη κοινωνική ἀναστάτωση πού ἐπιτεί-

νεται, γεγονός τό ὁποῖο ἀσφαλῶς δέν διέφυγε τήν προσοχή τῆς Κυβέρνησης καί 

προσωπικῶς τή δική σας προσοχή. Ἡ κοινωνική ἀναστάτωση καί ταραχή ὀφείλεται 

στό ὅτι (Ι) ἡ οἰκονομική ἐπιβάρυνση δια τοῦ διοικητικοῦ προστίμου ἐπιβλήθηκε καί 

ἐπιβάλλεται στήν οἰκονομικῶς πλέον ἀδύνατη κοινωνική τάξη πού ἀποτελεῖται ἐπί 

τό πλεῖστον ἀπό συνταξιούχους, μέ ὑποτυπώδη πρόσοδο, πού ὑπέστη οὐσιώδεις 

μειώσεις δια τῶν γνωστῶν ἔκτακτων ἀλλά καί ἀκραίων μέτρων πού ὑπῆρξαν συνέ-

πεια τῶν μνημονίων καί τῆς στήριξης τῶν ἀνωνύμων τραπεζικῶν ἑταιρειῶν μέ ἀνά-

λωση δημοσίου χρήματος, (ΙΙ) οἱ διάγοντες ἡλικία ἑξῆντα ἐτῶν καί ἀνώτερη ἀντί 

ἐπιβαρύνσεων καί ἐπιβολῆς διοικητικῶν οἰκονομικῶν κυρώσεων χρειάζονται τήν 

κρατική οἰκονομική στήριξη καί ἀρωγή βάσει κυρίως τῆς ἀρχῆς τοῦ κοινωνικοῦ 

κράτους δικαίου, κατά τήν οἰκεία συνταγματική πρόβλεψη (25§1 Σ), (ΙΙΙ) οἱ ἡλικιω-

μένοι ἐξ ἡμῶν ἔχουμε προσφέρει πλεῖστες ὑπηρεσίες στήν Κοινωνία καί στή Χώρα 

καί κατορθώσαμε νά ἐπιβιώσουμε ὑπό ἀντίξοες συνθῆκες καί σέ δύσκολες περιό-

δους, κοινωνικές, οἰκονομικές καί πολιτικές, μέ ἐνδεικτικό το ὅτι οἱ ἀπό  ἐμᾶς 

πλεῖστοι, πού ἔχουμε ὑπερβεῖ τό ἑξηκοστό ἔτος τῆς ἡλικίας μας, ὑπηρετήσαμε στρα-

τιωτική θητεία σχεδόν τριῶν ἐτῶν καί ἀγωνιστήκαμε σκληρά γιά νά στηρίξουμε την 
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οἰκογένειά του ἕκαστος καί τή Χώρα μας μέ καθημερινό ἀγῶνα καί ἐργασιακό μό-

χθο, πού ἀπαγορεύουν τήν περαιτέρω οἰκονομική καί κοινωνική μας ὑποβάθμιση 

καί (IV) πάντοτε συμμορφωθήκαμε πρός τίς πολιτικές ἀποφάσεις τῶν νομίμως 

ἐκλεγμένων κυβερνήσεων καί διατηροῦμε μέχρι σήμερα τό δικαίωμα ν' ἀποφασί-

ζουμε γιά τήν τύχη, τή ζωή, τήν ὑγεία καί τήν ἀξιοπρεπῆ διαβίωσή μας. 

 

6. Ἀκόμη, τήν ἀναφορά καί το δι' αὐτῆς τεκμηριωμένο αἴτημά μας στηρίζουμε στήν 

ἀποδειχθεῖσα καί ἀποδεικνυόμενη ἀστοχία τῆς ἐξαναγκασμένης ἐπιβολῆς ἐμβολια-

σμῶν σέ ἀντίθεση μέ τά διεθνῶς καί κατά τό Σύνταγμα ἰσχύοντα, μέ ἀποτέλεσμα 

ἤδη νά αἴρονται παγκοσμίως τά περιοριστικά τῶν ἐλευθεριῶν μᾶς μέτρα, ὁπότε ἡ 

διατήρηση τοῦ ἐκβιαστικοῦ, ἀδικαιολογήτως τιμωρητικοῦ καί ἀκραίου μέτρου τῆς 

ἐπιβολῆς τοῦ διοικητικοῦ προστίμου ἀντίκειται σέ κάθε ἔννοια καλῆς διακυβέρνη-

σης ἀλλά καί πρακτικῆς χρησιμότητας. 

 

7. Κατ' ἀκολουθία των εὐσυνόπτως ἐκτεθέντων, αἰτούμαστε νά προβεῖτε στήν 

ἄμεση ἄρση τῆς ἐπιβολῆς τοῦ ἐπίμαχου ἀνερμάτιστου διοικητικοῦ προστίμου εἰς 

βάρος των ἀπό ἐμᾶς διανυόντων τό ἑξηκοστό καί ἄνω ἔτος τῆς ἡλικίας μᾶς ὡς πράξη 

δικαιοσύνης καθώς καί ὡς κυβερνητική ἀπόφαση πού θά ἔχει θετική κοινωνική 

ἀλλά καί πολιτική ἀποδοχή, ὥστε ν' ἀποφευχθεῖ ὁ κοινωνικός στιγματισμός, νά 

μειωθοῦν οἱ εἰς βάρος μας ἄδικες διακρίσεις, νά διευκολυνθεῖ στό ἑξῆς ἡ ζωή μας 

ὅπως προβλέπεται καί ἐπιβάλλεται ἀπό τά θεσμικῶς ἰσχύοντα σύμφωνα μέ τίς ἀρχές 

τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης καί τῆς εὐδικίας καθώς καί γιά ν' ἀποφευχθεῖ ἡ ἐπίταση 

τῆς κοινωνικῆς ἀναταραχῆς πού ἀσφαλῶς θ' ἀποτυπωθεῖ, ἐκτός τῶν ἄλλων, στό 

πλαίσιο τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας. 

 

Ἀθήνα. 9η Μαρτίου 2022, 

 

Οἱ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΕΣ 

 

 

 


