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ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ 

  ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΑΙΤΗΜΑ  

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΗ Α.Ε ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 

1) Του/Της  ________________________________ του __________________,

κατ. _________________, οδός_____________________, αρ.________,Τ.Κ._________, 

ΑΦΜ __________________Αρ. παροχής : _____________________. 

ΚΑΤΑ 

Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη, αρ. 30 και εκπροσωπείται νόμιμα, 

(Εσωτερική διαβίβαση στην ΔΕΔΔΗΕ & Ιδ. Πάροχο_____________________). 

Κοινοποίηση προς: 

1) Την Ομοσπονδία µε την επωνυμία  «ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΛΑ∆ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 

Στουρνάρη, αρ. 73-75 και εκπροσωπείται νόμιμα. 

Αναγκαστική Είσπραξη Καταχρηστικώς Καταλογισθέντων ποσών στο 

τιμολόγιο της ΔΕΗ ._ 

1. Πρόσφατα το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε……  Σήμερα (Ρυθμιζόμενες χρεώσεις, 

Διάφορα(μεταναστευτικό), Δήμος, ΕΡΤ και ΦΠΑ κτλ) παρά τον σκόπιμο 

χαρακτηρισμό τους , αποτελούν στην ουσία ΦΟΡΟΥΣ και όχι για κοινωφελείς 

σκοπούς. Η σκοπιμότητα του χαρακτηρισμού τους, έγινε προς την κατεύθυνση: α) 

η είσπραξη να επιχειρηθεί ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ [βλ. 

νομική σκέψη υπ’ αριθμ. 2] και β) να  παρακαμφθούν τα άρθρα 43 παρ. 2 εδ. β 

και  78 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος [βλ. νομική σκέψη υπ’ αριθμ. 3].  
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2. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η έναρξη αναγκαστικής εκτέλεσης με την ταμειακή βεβαίωση 

καταλογισθέντος ποσού, εάν προηγουμένως ο υπόχρεος δεν έχει λάβει ΠΛΗΡΗ 

γνώση της σε βάρος του καταλογιστικής πράξης, κατόπιν υποχρεωτικής σύνταξης 

φύλλων υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων κατά το 

αντικειμενικό σύστημα και ακολούθως εκκαθαριστικό σημείωμα για κάθε έτος 

ξεχωριστά, υπογραφόμενα από τον Προϊστάμενο της οικείας Δ.Ο.Υ. με παράθεση 

σε αυτό της αξίας καθενός ακινήτου, της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας 

και του υπολογισμού του φόρου, η οποία ΤΟΤΕ ΜΟΝΟ αποτελεί νόμιμο τίτλο 

είσπραξης της οφειλής (Ad hoc 933/2009 ΣΤΕ, ΕΣ Ι Τμ. 574/2008, 1791/2007,1406, 

994/2006, ΣτΕ 1620/2005, 2282/2000). 

 

3.  Το Κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του 

χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης (άρθρο 25 παρ. 4 του 

Συντάγματος),  

 Αρχή της αναλογικότητας (άρθρο  25 παρ. 1 του Συντάγματος) 

  Οι προκλητικές απαλλαγές από το έκτακτο ειδικό «τέλος» 

ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Εκκλησία κ.α.). Άνιση μεταχείριση 

όμοιων περιπτώσεων με την καθιέρωση προνομίων ή εξαιρέσεων από τον γενικό 

κανόνα βασισμένων σε αυθαίρετα κριτήρια κατά τρόπο που προκαλείται το κοινό 

περί Δικαίου Αίσθημα. 

 Το Δικαίωμα στην ιδιοκτησία (άρθρο 17 του Συντάγματος παρ. 1 Σ και 

άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης περί προστασίας 

των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών).  

 Αρχή της απαγορεύσεως της διπλής φορολογίας (άρθρο 17 του 

Συντάγματος). 

 

4. Άρθρα 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος. Παραβίαση της αρχής της 

αναλογικότητας μεταξύ των περιορισμών στα ως άνω δικαιώματα  και του 

επιδιωκομένου με αυτούς σκοπού, και ειδικότερα της επί μέρους έκφανσής της, 

της αναγκαιότητος ή του ηπιωτέρου μέσου (η λήψη του μέτρου αυτού να είναι το 
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μόνο μέσο, κατ` αποκλεισμό κάθε άλλου προβλεπομένου από τις κείμενες 

διατάξεις). 

 

5. Ασφαλιστικά μέτρα και άρθρο 2 παρ. 1 Σ. Ο κανόνας της παρ. 4 του άρθρου 692 

του ΚΠολΔ ("οι αναγκαστικές εκτελέσεις μέτρων δεν πρέπει να συνίστανται στην 

ικανοποίηση του δικαιώματος του οποίου ζητείται η εξασφάλιση ή η διατήρηση") 

ΥΠΟΧΩΡΕΙ μόνο στις ακραίες εκείνες περιπτώσεις που πιθανολογείται κίνδυνος 

σημαντικής προσβολής της αξίας του ανθρώπου η οποία διασφαλίζεται 

συνταγματικώς (αρθρ. 2 παρ. 1 Συντ.), και όχι απλώς περιουσιακών ζημιών. 

 

6. Ο κοινωφελής  χαρακτήρας  της  Δημοσίας  Επιχειρήσεως  Ηλεκτρισμού η οποία 

λειτουργεί χάριν του Δημοσίου συμφέροντος και ειδικότερα της  «καλυτέρας 

δυνατής  εξυπηρετήσεως  του  δημοσίου  συμφέροντος». 

ΔΕΝ είναι συνταγματικά επιτρεπτή η καθιέρωση από το φορολογικό 

νόμο δυσμενέστερης μεταχείρισης των εγγάμων έναντι των αγάμων 

(Σ.τ.Ε 1154/1983). Ομοίως, ΔΕΝ θα μπορούσε να είναι συνταγματικά 

επιτρεπτή η καθιέρωση από το φορολογικό νόμο δυσμενέστερης 

μεταχείρισης των ιδιοκτητών ακίνητης ηλεκτροδοτούμενης 

περιουσίας έναντι των ιδιοκτητών μη ηλεκτροδοτούμενης περιουσίας, 

αφού, με τις συνταγματικές αυτές διατάξεις επιβάλλεται η ικανοποίηση των 

κοινωνικών δικαιωμάτων, χωρίς  αντίθετες προς το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος 

διακρίσεις σε βάρος των υποκειμένων του δικαιώματος, σε σύγκριση με άλλα 

υποκείμενα του ίδιου δικαιώματος, αλλιώς, εκτός των άλλων, αντί να παρέχεται η 

επιβαλλόμενη προστασία, θίγεται το κοινωνικό δικαίωμα, όπως συμβαίνει στην 

προκείμενη περίπτωση. 

Και ναι μεν έχει κριθεί ότι  κατά την  έννοια των ως άνω συνταγματικών διατάξεων, 

ο φόρος δεν αποκλείεται να βαρύνει ορισμένο μόνο κύκλο προσώπων ή 

πραγμάτων, εφόσον πλήττει ορισμένη φορολογητέα ύλη, η οποία, κατ` αυτό τον 

τρόπο, επιτρέπει την επιβάρυνση του  συγκεκριμένου αυτού κύκλου 
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φορολογουμένων βάσει γενικών και αντικειμενικών  κριτηρίων που τελούν σε 

συνάφεια με το ρυθμιζόμενο θέμα (Σ.τ.Ε. 2469-  2471/2008 Ολομ.), πλην όμως, η εν 

λόγω διάταξη, αντίκειται στις προαναφερθείσες συνταγματικές διατάξεις και 

αρχές, διότι η επιβολή του ένδικου τέλους ΔΕΝ βαρύνει τους υπόχρεους με γενικό 

και αντικειμενικό κριτήριο, όπως το ύψος της καταβολής του τέλους από τους 

βαρυνόμενους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στο ΣΥΝΟΛΟ της ακίνητης 

περιουσίας τους (όπως συμβαίνει με το Τ.Α.Π.), από το οποίο θα τεκμαίρονταν, 

κατά την κοινή πείρα, η ύπαρξη αντίστοιχης οικονομικής δύναμης και, επομένως, 

φοροδοτικής ικανότητας των εν λόγω ιδιοκτητών ανεξαιρέτως, αλλά διαχωρίζει 

την κατά τα άλλα ΟΡΙΣΜΕΝΗ φορολογητέα υλη της ακίνητης περιουσίας, σε 

ηλεκτροδοτούμενη και μη, με αποκλειστικό σκοπό την παράνομη 

εκμετάλλευση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων που τηρεί η ΔΕΗ για τα 

ακίνητα που έχουν μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε η 

βεβαίωση και είσπραξη του εν λογω τέλους να επιχειρηθεί ΒΙΑΙΑ και ΓΡΗΓΟΡΑ 

από τη ΔΕΗ, λογω της εκτίμησης του κυβερνητικού επιτελείου περί ανικανότητας 

–λευκής κατ’ άλλους απεργίας- του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και συνεπώς 

αδυναμίας είσπραξης των φόρων…   

Αυτό ακριβώς ομολόγησε με δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος και υπουργός των 

Οικονομικών της κυβερνήσεως, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να δικαιολογήσει την 

επαίσχυντη μεθόδευση της επιχειρούμενης βίαιης και γρήγορης είσπραξης του εν 

λόγω δήθεν τέλους από τη ΔΕΗ (υπό την ψυχολογική βία της διακοπής της 

ηλεκτροδότησης), με το σκεπτικό ότι  το μέτρο πρέπει «ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΑΜΕΣΑ, ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ και ΝΑ ΜΗΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»!!! (βλ. από 2:20 εως 3:00 του βίντεο 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.youtube.com/watch?v=ZBrzsrrFy2U ) .   

Ομολογία που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δηλώσεις του ίδιου  αυτού 

ανθρώπου (ο οποίος ενώ κατά τα άλλα τυγχάνει εξαίρετος συνταγματολόγος, υπό 

το βάρος όμως των δανειστών μας, εξαναγκάζεται σε δημόσιο διασυρμό του 

Συντάγματος κατά τρόπο που ευτελίζεται διεθνώς ο νομικός πολιτισμός μας, ή εν 

πάση περιπτώσει ότι απέμεινε από αυτόν), ο οποίος την 23η  Ιουνίου, ως  

http://www.youtube.com/watch?v=ZBrzsrrFy2U
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αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δήλωνε εμφατικά ότι μετά την επιβολή των φόρων 

που είχαν αποφασιστεί για τα ακίνητα δεν θα χρειαζόταν άλλη παρέμβαση και 

ειδικά μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ με το σκεπτικό  ότι  “Δεν είναι οι 

λογαριασμοί της ΔΕΗ ο μοχλός για να εισπράττεις τέλη ή φόρους και ιδίως 

φόρους, διότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ένα κοινωνικό αγαθό θεμελιώδες και δεν 

μπορείς να συνδέεις την εκπλήρωση άλλων υποχρεώσεων με τους μηχανισμούς 

αυτούς που έχουν άλλο σκοπό”… (βλ. βίντεο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.youtube.com/watch?v=WERICDPPwgc ) 

 

 Οι προκλητικές απαλλαγές από έκτακτες ειδικές χρεώσεις 

ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών. Άνιση μεταχείριση όμοιων 

περιπτώσεων με την καθιέρωση προνομίων ή εξαιρέσεων από τον γενικό κανόνα 

βασισμένων σε αυθαίρετα κριτήρια κατά τρόπο που   προκαλείται το κοινό περί 

Δικαίου Αίσθημα. 

Οι απαλλαγές από έκτακτες ειδικές χρεώσεις ηλεκτροδοτούμενων δομημένων 

επιφανειών  ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Α.Π. που προβλέπει ο ν. 

2130/1993 (άρθ. 24, παρ. 7), για τα ακίνητα  που ανήκουν: 

α)  Στο Ελληνικό Δημόσιο στα Ν.Π.Δ.Δ. στους Ο.Τ.Α.  και στις δημοτικές και 

κοινοτικές επιχειρήσεις  ή εκμεταλλεύσεις. 

β)  Στους Ναούς στις Ιερές Μονές, στο Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, στην Ιερά 

Μονή του `Ορους Σινά, στον `Αγιον `Ορος, στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας 

της Ελλάδος και στα θρησκευτικά γενικά ιδρύματα. 

γ) Στα αναγνωρισμένα ξένα θρησκευτικά και δόγματα, που τα χρησιμοποιούν 

αποκλειστικά για την άσκηση  δημόσιας λατρείας και την διεξαγωγή υπηρεσιών 

θρησκευτικής φύσεως. 

δ)  Στα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα. 

ε)  Στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή θα συσταθούν και δεν έχουν 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και οι περιουσίες του άρθρου 96 του α.ν. 

http://www.youtube.com/watch?v=WERICDPPwgc
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2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α`) "Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως  και 

κωδικοποιήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων 

κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών", εφόσον επιδιώκονται από αυτά 

αποδεδειγμένα σκοποί εθνωφελείς  ή θρησκευτικοί ή σε ευρύτερο κύκλο 

φυλανθρωπικοί ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς ή εκκλησιαστικοί, 

καθώς και ξένα που επιδικώκουν τους ίδιους σκοπούς, με τον όρο της 

αμοιβαιότητας. 

στ) Στα αθλητικά σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες που έχουν νόμιμα αναγνωρισθεί 

από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τα οποία  χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεως για την 

πραγματοποίηση των αθλητικών  τους σκοπών. 

ζ)  Στα ξένα κράτη όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και 
προξενείων αυτών με τον όρο της αμοιβαιότητας. 

Απαγορεύει άρα το Σύνταγμα την πρόβλεψη  περί  απαλλαγής  από το έκτακτο 

ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών της εκκλησίας, των 

πρεσβειών κλπ, αφού αυτό αποτελεί άνιση μεταχείριση όμοιων περιπτώσεων με 

την καθιέρωση προνομίων ή εξαιρέσεων από τον γενικό κανόνα βασισμένων σε 

αυθαίρετα κριτήρια (απαλλαγή εκκλησίας κλπ. βάσει των διατάξεων επιβολής του 

Τ.Α.Π., το οποίο όμως είναι τέλος και όχι φόρος). Περαιτέρω, η υποχρέωση 

καταβολής του εν λόγω τέλους από ευπαθείς ομάδες όπως άνεργοι κλπ. αποτελεί 

περίπτωση που ουσιαστικά διάφορες, ανόμοιες ή άνισες καταστάσεις υπάγονται 

στην ίδια ρύθμιση κατά τρόπο που παραβιάζει ευθέως το άρθρο 4 παρ. 1 και 5 

του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου 

και συνεισφέρουν αδιακρίτως στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους. 

Είναι από αυτά προφανές, ότι οι ευπαθείς ομάδες όπως οι άνεργοι, κατά την έννοια 

των διατάξεων αυτών δεν συνεισφέρουν ανάλογα με τις δυνάμεις τους σε σχέση 

με τη φορολογική επιβάρυνση τους, παραβιάζεται συνεπώς η αρχή της 

ομοιόμορφης μεταχείρισης από το νομοθέτη ανόμοιων καταστάσεων από άποψη 

φοροδοτικής ικανότητας, η οποία είναι στην περίπτωση των ανέργων είναι  

ανύπαρκτη… 
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*Παραβίαση του άρθρο 17 του Συντάγματος  παρ. 1 και άρθρο 1 του Πρώτου 

Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης περί προστασίας των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (δικαίωμα στην ιδιοκτησία)*. 

Περαιτέρω κατά το άρθρο 17 παρ. 2 του ισχύοντος Συντάγματος ("κανένας 

δεν στερείται την ιδιοκτησία του, παρά για δημόσια ωφέλεια ... και πάντοτε αφού 

προηγηθεί πλήρης αποζημίωση"),  στέρηση της ιδιοκτησίας, κατά την έννοια της 

διατάξεως αυτής, αποτελεί όχι μόνο η αφαίρεση της κυριότητας αλλά και ο 

ουσιώδης περιορισμός των εξουσιών του ιδιοκτήτη που απορρέουν από αυτή, 

αφού χωρίς αυτές η ιδιοκτησία καθίσταται αδρανής και κενή ουσιαστικού 

περιεχομένου [ΟλΑΠ 21/2005, Δ/νη 2005/714]. Ορίζεται, όμως στο άρθρο 18 παρ. 

5 του ίδιου Συντάγματος ότι "μπορεί να προβλεφθεί με νόμο και κάθε άλλη 

στέρηση της ελεύθερης χρήσεως και καρπώσεως της ιδιοκτησίας, που απαιτείται 

από τις περιστάσεις". Toιουτοτρόπως, δεν αποκλείεται η θέσπιση από το νομοθέτη 

περιορισμών, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και για λόγους εξυπηρετήσεως του 

γενικότερου δημόσιου συμφέροντος, αναγόμενους ιδίως στο δικαίωμα της 

αποκλειστικής χρήσεως ή απόλυτης καρπώσεως της ιδιοκτησίας, καθώς  και στον 

περιορισμό του δικαιώματος σε αυτή , υπό την προϋπόθεση πάντως ότι με αυτούς 

τους περιορισμούς δεν αχρηστεύεται ουσιαστικά το δικαίωμα της ιδιοκτησίας 

[ΟλΑΠ 226/1999, ΟλΑΠ 37/1988]. 

Ανάλογες ρυθμίσεις περιλαμβάνει, ως προελέχθη, και το άρθρο 1 του Πρώτου 

Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της από 4.11.1950 Ευρωπαϊκής σύμβασης για την 

προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου (ΕΣΔΑ), στο οποίο ορίζεται ότι κάθε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του και κανένας 

δεν μπορεί να στερηθεί της ιδιοκτησίας του παρά μόνο για λόγους δημόσιας 

ωφέλειας. Από τη διάταξη αυτή  προκύπτει ότι θεσπίζεται κατ΄ αρχήν γενικός και 

απόλυτος κανόνας, σύμφωνα με τον οποίο κατοχυρώνεται ο σεβασμός της εν 

γένει ακίνητης ή άλλης φύσεως περιουσίας και ότι δεν αποκλείεται μεν για λόγους 

δημόσιου συμφέροντος η παρέμβαση του κράτους στο δικαίωμα αυτό του 

προσώπου με την έννοια του περιορισμού ή της αφαίρεσης της ιδιοκτησίας ή άλλου 

εμπραγμάτου δικαιώματος [π.χ με τη διαδικασία της αναγκαστικής 

απαλλοτριώσεως  - βλ. αποφάσεις του Ε.Δ.Α.Δ κατά της Ελλάδος, από 19.2.2002 

http://www.kostasbeys.gr/articles.php?s=4&mid=1479&mnu=3&id=23799#_ftn2
http://www.kostasbeys.gr/articles.php?s=4&mid=1479&mnu=3&id=23799#_ftn2
http://www.kostasbeys.gr/articles.php?s=4&mid=1479&mnu=3&id=23799#_ftn2
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(υπόθεση Αζά),1.3.2002 (Μάλαμα), 9.12.1994 (Ιερών Μονών).], πάντοτε όμως με 

την προϋπόθεση ότι υπάρχει λογική αναλογική σχέση μεταξύ της ενέργειας αυτής 

και του επιδιωκόμενου σκοπού, προϋπόθεση που δεν υφίσταται, όταν με αυτό 

τον τρόπο το άτομο στερείται ή περιορίζεται το δικαίωμα  στην ιδιοκτησία του 

χωρίς να του καταβληθεί αποζημίωση [ΑΠ 257/2004] 

Η έννοια εξάλλου της περιουσίας σύμφωνα και με τη νομολογία των Οργάνων της 

ΕΣΔΑ είναι ευρύτατη και περιλαμβάνει κάθε ιδιωτικό δικαίωμα, το οποίο 

αναλύεται σε μια κληρονομίσιμη αξία, ή ακόμα και απλά οικονομικά 

συμφέροντα, όπως αυτά που σχετίζονται με την ηλεκτροδότηση της ακίνητης 

περιουσίας . 

Συνάγεται από τα ανωτέρω, ότι η διακοπή της ηλεκτροδότησης και μάλιστα 

κατόπιν εκβιαστικής άσκησης ψυχολογικής βίας (ή πληρώνεις το χαράτσι ή σου 

κόβω το ρεύμα), αποτελεί  στέρηση ουσιαστικά της ιδιοκτησίας, κατά την έννοια 

της διατάξεως του άρθρου 17 παρ. 2 του ισχύοντος Συντάγματος, αφού με την 

έννοια «στέρηση» δεν νοείται  η αφαίρεση μόνο της κυριότητας αλλά και ο 

ουσιώδης περιορισμός των εξουσιών του ιδιοκτήτη που απορρέουν από αυτή, 

όπως στην προκείμενη περίπτωση είναι η παρά το νόμο βίαιη διακοπή της 

ηλεκτροδότησης, αφού χωρίς αυτή (ηλεκτροδότηση) η ιδιοκτησία καθίσταται 

αδρανής και κενή ουσιαστικού περιεχομένου (πρβλ. ΟλΑΠ 21/2005, Δ/νη 

2005/714). 

Άρθρα 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος. Παραβίαση της αρχής της 

αναλογικότητας μεταξύ των περιορισμών στα ως άνω δικαιώματα  και του 

επιδιωκομένου με αυτούς σκοπού, και ειδικότερα  της  επί μέρους έκφανσής της, 

της αναγκαιότητος ή του ηπιωτέρου μέσου (η λήψη του μέτρου αυτού να είναι το 

μόνο μέσο, κατ’ αποκλεισμό κάθε άλλου προβλεπομένου από τις κείμενες 

διατάξεις).  

Η προσωπικότητα, δηλαδή το σύνολο των εκφάνσεων, που συνθέτουν την αξία του 

ανθρώπου και αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της ανθρώπινης ιδιότητας, αλλά 

και των συντελεστών εκείνων που καθορίζουν την ατομικότητα του προσώπου ως 

πνευματικού και κοινωνικού όντος, προστατεύεται στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου 
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από τις παράνομες προσβολές εκ μέρους τρίτων, κυρίως με τη γενική διάταξη του 

άρθρου 57 ΑΚ. Προσβολή της προσωπικότητας δημιουργείται με οποιαδήποτε 

πράξη ή παράλειψη τρίτου με την οποία διαταράσσεται η κατάσταση που υπάρχει 

σε μια ή περισσότερες εκδηλώσεις της σωματικής, ψυχικής, πνευματικής και 

κοινωνικής ατομικότητας του βλαπτόμενου κατά τη στιγμή της προσβολής. 

Οι διατάξεις αυτές κυρίως του άρθρου 57 ΑΚ, συνιστούν και αποτελούν 

συγκερασμό στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 1 

του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του 

ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας και 5 παρ. 1 

αυτού, το οποίο ορίζει ότι καθένας μπορεί να αναπτύσσει ελεύθερα την 

προσωπικότητα του, προς εκπλήρωση της υποχρεώσεως της Πολιτείας, όχι μόνο 

να σέβεται αλλά και να προστατεύει την αξία του ανθρώπου από προσβολές 

τρίτων. 

Έτσι με το άρθρο 2 του Συντ. διακηρύσσεται, ότι ο σεβασμός και η προστασία της 

αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας, υπό την 

έννοια ότι η πολιτεία οφείλει να σέβεται την αξία του ανθρώπου, ως ατόμου και 

μέλους του κοινωνικού συνόλου, αλλά και να την προστατεύει δηλ. να μεριμνά για 

την αποτροπή της προσβολής της, εκ μέρους των φορέων της εξουσίας, αλλά και εκ 

μέρους ιδιωτών (Αρ. Μάνεση, Ατομικές ελευθερίες, εκδ. 1982, σελ. 110). Με βάση 

την κεντρική αυτή αντίληψη για την αξία του ανθρώπου έχουν περιληφθεί στο 

δεύτερο μέρος του Συντάγματος υπό τον τίτλο «Ατομικά και Κοινωνικά 

δικαιώματα», μεταξύ των άλλων, οι διατάξεις του άρθρου 5 για την ελεύθερη 

ανάπτυξη της προσωπικότητας. 

 

Η διάταξη του άρθρο 2 παρ.1 με την οποία θεσπίζεται η υποχρέωση της πολιτείας 

όχι μόνο να σέβεται και να μη θίγει, με ενέργειές της, την αξιοπρέπεια του 

ανθρώπου, αλλά και να την προστατεύει, με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, 

από κάθε προσβολή είτε αυτή προέρχεται από ιδιώτες, είτε από την άσκηση 

κρατικής εξουσίας, αποτελεί τον πυρήνα των ατομικών δικαιωμάτων και 

ταυτόχρονα το όριο οποιουδήποτε περιορισμού τους. Όμως, ενόψει της 

γενικότητάς της, εφαρμόζεται επικουρικά μόνο έναντι των ειδικών διατάξεων που 
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κατοχυρώνουν τα ατομικά δικαιώματα, στις περιπτώσεις δηλαδή που δεν 

καλύπτονται από τις ειδικές διατάξεις. 

 

Έτσι, σε περίπτωση κατά την οποία όργανο της εκτελεστικής λειτουργίας πολλώ δε 

μάλλον η ΔΕΗ  η οποία  λειτουργεί με  μεθόδους της ιδιωτικής επιχειρηματικής 

οικονομίας, εκδίδει «πράξη» (!), κατ’ επίκληση διατάξεως νόμου, η οποία της 

αναθέτει την είσπραξη Φόρου Ακίνητης Περιουσίας όμως, η πράξη αυτή έχει και 

αντανάκλαση την άσκηση ατομικού δικαιώματος, κατοχυρωμένου 

συνταγματικώς, ενός η περισσοτέρων προσώπων, θίγοντας το ή ρυθμίζοντας την 

άσκηση του, τότε η πράξη αυτή, έχοντας απολέσει τον αμιγή "κυβερνητικό" της 

χαρακτήρα, επανέρχεται στον κανόνα της «εκτελεστικής διοικητικής πράξεως»  

και είναι ελεγκτή κατ’ αρχήν από τον ακυρωτικό δικαστή αλλά και από τα 

δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας (παρεμπίπτων χαρακτήρας 

του  ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, ως το βασικότερο γνώρισμα του 

ημέτερου συστήματος «διάχυτου» ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων) .  

 

Τούτο δε διότι δεν νοείται, κατά τα προεκτεθέντα, «διοικητική πράξη» (όπως 

προκλητικά επιχειρείται να αναβαθμιστεί ο λογαριασμός κατανάλωσης της ΔΕΗ με 

παράνομη ενσωμάτωση σε αυτόν ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ), με την οποία 

(πράξη)  γίνεται επέμβαση στην άσκηση ατομικών δικαιωμάτων, τα οποία 

κατοχυρώνει και ρυθμίζει κανόνας δικαίου συνταγματικής τάξεως, να μην είναι 

ελεγκτή από την δικαστική εξουσία. Η υιοθέτηση της αντίθετης εκδοχής, της 

εκδοχής δηλαδή, ότι οι πράξεις της εκτελεστικής λειτουργίας πολλω δε μάλλον μιας 

εισηγμένης στο Χρηματιστήριο εταιρίας, οι οποίες επιδιώκουν, ως εκ του σκοπού 

των, την εξυπηρέτηση των αναγκών διαχειρίσεως της οικονομικής πολιτικής 

εξουσίας εκφεύγουν, ως εκ της φύσεως τους, παντός δικαστικού ελέγχου, θα 

οδηγούσε στο άτοπο, συνταγματικές διατάξεις, που επιβάλλουν υποχρεώσεις της 

Πολιτείας υπέρ των διοικούμενων, χωρίς κανένα περιορισμό και επιφύλαξη, όπως 

είναι, μεταξύ άλλων, η διάταξη του άρθρου 2 § 1 του Συντάγματος, που ορίζει ότι ο 

σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν πρωταρχική 

υποχρέωση της Πολιτείας, να μπορούν να περιορισθούν από το νομοθέτη (και, 

ακολούθως, με δική του εξουσιοδότηση σε μια εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 
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εταιρία!!!) κατ’ επίκληση της ανάγκης διατηρήσεως των στόχων του 

προϋπολογισμού και τούτο χωρίς κανένα δικαστικό έλεγχο…  

 

Περαιτέρω, στις περιπτώσεις που το Σύνταγμα θεσπίζει ατομικά δικαιώματα, τα 

οποία μπορούν να υπαχθούν σε ρυθμιστική επέμβαση και περιορισμούς από το 

νομοθέτη, όπως είναι το δικαίωμα σε συνεχή και απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση,  

μπορεί να υποστεί περιορισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι οι περιορισμοί αυτοί: α) 

επιδιώκουν θεμιτούς και συμβατούς με την έννομη τάξη σκοπούς, β) ότι δεν θίγεται 

ο πυρήνας του δικαιώματος, και γ) υπάρχει εύλογη σχέση αναλογικότητας μεταξύ 

των περιορισμών και του επιδιωκομένου με αυτούς σκοπού, οποιαδήποτε 

επέμβαση επιχειρείται, κατά νομοθετική εξουσιοδότηση από «διοικητική» δράση 

στην ενάσκηση τους (πόσο μάλλον από τη «διοικητική» δράση μιας  εταιρίας που 

λειτουργεί με όρους της ιδιωτικής επιχειρηματικής οικονομίας), επιβάλλεται να 

είναι ελεγκτή από τον δικαστή, προκειμένου να ελέγχεται, κάθε φορά, αν, κατά την 

θέσπιση της περιοριστικής αυτής στο οικείο δικαίωμα επεμβάσεως, τηρήθηκαν οι 

τρεις ως άνω προϋποθέσεις. 

 

Ειδικότερα, οι τρεις επί μέρους εκφάνσεις της αρχής της αναλογικότητος είναι α) η 

αρχή της καταλληλότητος (δια του χαρακτηρισμού του μέτρου ως πρόσφορου), β) 

η αρχή της αναγκαιότητος ή του ηπιωτέρου μέσου ήτοι η λήψη του μέτρου αυτού 

είναι το μόνο μέσο, κατ’ αποκλεισμό κάθε άλλου προβλεπομένου από τις 

κείμενες διατάξεις και γ) η αρχή της αναλογικότητος υπό στενή έννοια (δια του 

χαρακτηρισμού του μέτρου ως αναγκαίου). Σημειωτέον δε, ότι οι  τρεις ως άνω επί 

μέρους εκφάνσεις της αρχής της αναλογικότητος, απορρέουν από τις θεμελιούσες 

του Κράτος Δικαίου συνταγματικές διατάξεις (άρθρα 4 επ. περί κατοχυρώσεως των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων, 20 § 1 περί του δικαιώματος δικαστικής προστασίας, 20 

§ 2 περί του δικαιώματος της ακροάσεως πριν από κάθε δυσμενή για το 

διοικούμενο διοικητική ενέργεια, 26 περί της αρχής της διακρίσεως των 

λειτουργιών, 87 περί του δικαιώματος ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, 95 § 1 εδ. α’ 

και 50 περί της αρχής της νομιμότητος της διοικήσεως). 
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Ο κοινωφελής χαρακτήρας της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού η οποία 

λειτουργεί χάριν του Δημοσίου συμφέροντος και ειδικότερα της «καλυτέρας 

δυνατής εξυπηρετήσεως του δημοσίου συμφέροντος»… 

 

Με τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν 1468/1950 "Περί ιδρύσεως Δημοσιάς 

Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού" ορίζει "Ιδρύεται Οργανισμός υπό την επωνυμίαν 

"Δημόσια Επιχείρησις Ηλεκτρισμού", σκοπόν έχων την κατασκευήν και 

εκμετάλλευσιν υδροηλεκτρικών και θερμοηλεκτρικών εργοστασίων καθ` άπασαν 

την χώραν, την εγκατάστασιν εθνικού δικτύου προς μεταφοράν της παραγομένης 

ηλεκτρικής ενέργειας και την διάθεσιν αυτής" (παρ. 1), "ο Οργανισμός ούτος 

αποτελεί δημοσίαν επιχείρησιν ανήκουσα εξ ολοκλήρου εις το Ελληνικόν Δημόσιον, 

λειτουργούσαν χάριν του Δημοσίου συμφέροντος, αλλά κατά τους κανόνας της 

ιδιωτικής οικονομίας, απολαμβάνουσαν διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, 

τελούσαν όμως υπό την ανωτάτην εποπτείαν και τον έλεγχο του Κράτους. Τα της 

οργανώσεως και λειτουργίας αυτής, θέλουσι ρυθμισθή δια ΒΔ/τος εφ` άπαξ 

εκδιδομένου προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου και εισηγήσει του Υπουργού 

Συντονισμού". Σε εκτέλεση αυτού εκδόθηκε το από 28/28.1.1951 ΒΔ με το άρθρο 1 

παρ. 1 του οποίου ορίζονται τα εξής: "Η Δημοσία Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) 

ασκεί τα δια του Ν 1468/1950 αναγνωριζόμενα εις αυτήν προνόμια και δικαιώματα 

επί τω τέλει της καλυτέρας δυνατής εξυπηρετήσεως του δημοσίου συμφέροντος, 

εφαρμόζει δε ως μέσον προς επιτυχίαν του σκοπού τούτου τας μεθόδους της 

ιδιωτικής επιχειρηματικής οικονομίας", και τέλος, το άρθρο 36 παρ. 1 του ιδίου 

διατάγματος ορίζει "η ΔΕΗ απολαύει απάντων των δικαστικών προνομίων, ως εάν 

είναι το Δημόσιον". 

 

Συνάγεται από τα ανωτέρω, ότι προορισμός της Δημοσίας Επιχειρήσεως 

Ηλεκτρισμού είναι η απρόσκοπτη και συνεχής αφενός παροχή ηλεκτρικού 

ρεύματος, αφετέρου,  η αποτροπή του  άμεσου κίνδυνου μερικής ή ολικής  

διακοπής  παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, με συνέπεια να υπάρχει  ενδεχόμενο  

να  τεθούν  σε  κίνδυνο  και  οι στοιχειώδεις και ζωτικές ανάγκες του κοινωνικού 

συνόλου,  να  βλαφθεί  η  εθνική  μας οικονομία, λόγω των μεγάλων ζημιών που 

είναι ενδεχόμενο να υποστούν από τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος η 
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βιομηχανία και οι ζωτικές επιχειρήσεις, καθώς  και η οικονομική υπόσταση των 

καταναλωτών. Επίσης, η αποτροπή του  κίνδυνου μερικής διακοπής, πράγμα που  

ενέχει κίνδυνο  να  προκύψει προσωπικός κίνδυνος  ζωών  πολιτών ή κίνδυνος σε 

εγκαταστάσεις,  όπως  αεροδρόμια,  νοσοκομεία, κλπ. 

      

             Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, τυχόν διακοπή στην πρόσβαση ηλεκτρικής 

ενέργειας είναι παράνομη και καταχρηστική, δεδομένου ότι αντιβαίνει  προφανώς 

στα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο  κοινωνικός και 

οικονομικός σκοπός του δικαιώματος στην πρόσβαση του εν λόγω κοινωνικού 

αγαθού. 

               Σεβόμενος πάντα τους πολίτες, εμάς δηλαδή που αντιστεκόμαστε στον 

εχθρό, που δεν συγκαλύπτουμε εις βάρος της Πατρίδας και της Δικαιοσύνης  την 

εσχάτη προδοσία (24/11/2011), δεν καταπατήσαμε το Άρθρο 120 του 

Συντάγματος και που βρισκόμενοι σε διαρκή ετοιμότητα, καταθέσαμε εγκαίρως 

και εμπρόθεσμα,  την Ιερή Δήλωση της εφαρμογής του άρθρου 120, την οποία 

επικαλούμαστε και εφαρμόζουμε και προπάντων σεβόμενοι το άρθρο 120Σ 

παράγραφος 2 και ότι αυτό ΕΠΙΤΑΣΣΕΙ.     

 Επειδή αρνούμεθα να καταβάλουμε τις για τους ως άνω λεπτομερώς 

αναφερόμενους λόγους, παρανόμως επιβαλλόμενες ΧΡΕΩΣΕΙΣ στα ανωτέρω 

ακίνητά μας, προτιθέμεθα όμως να προβούμε σε κατάθεση στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων του ποσού που αντιστοιχεί σε κατανάλωση 

ηλεκτρικού ρεύματος, τμηματικά ή εφ άπαξ  εξόφληση του καθαρού 

χρησιμοποιημένου ρεύματος,  το δε γραμμάτιο κατάθεσης θα σας κοινοποιηθεί 

αρμοδίως. 

Επειδή στην περίπτωση που προβείτε σε διακοπή της ηλεκτροδότησης, θα 

μας προκαλέσετε ανυπολόγιστη υλική ζημία και μέγιστη ηθική βλάβη, καθώς θα 

τεθούν σε άμεσο κίνδυνο στοιχειώδεις και ζωτικές ανάγκες της καθημερινότητάς 

μας (διατροφή, υγιεινή, επικοινωνία, φροντίδα παιδιών, ασθενών και ηλικιωμένων)       

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ  ΑΥΤΟΥΣ 

και με τη ρητή επιφύλαξή μας για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας 
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ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ 

Να μην περιληφθεί στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 

ουδεμία  άλλη  χρέωση  πέραν  της «καθαρής  χρήσης  ηλεκτρικής  ενέργειας».  

 

Μέχρι τότε δεν υποχρεούμεθα να καταβάλουμε ουδεμίαν άλλη χρέωση. Τούτο  

σύμφωνα με τις οικονομικές  δυνατότητες  του κάθε  Έλληνος  πολίτη  και την 

ακραία  οικονομική  δυσχέρεια  λόγω  της  υποτιθέμενης  πανδημίας (τμηματικά) 

από  τον  Μάρτιο  του  2020 και μέχρι την  Αποκατάσταση  του  Κράτους  

Δικαίου._ 

Προσκομίζονται τα κάτωθι σχετικά με την εξώδικο-δήλωση :  
 
1) ΔΕΔΔΗΕ_ΚΛΟΠΗ_Ν.4001-2011,  
2) Μονομερής Διακοπή ρεύματος από την ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ, συνιστά Κλοπή (ΠΚ 372), 
3) Η ΔΕΗ κλέβει όλο τον κόσμο,  
4) ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΜΕ ΠΟΣΑ ΑΛΛΑ 
5) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΛΕΕΙ «ΕΤΣΙ ΚΛΕΒΕΙ Η ΔΕΗ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» 
6) Πατρινός ξεσκεπάζει τον τρόπο με τον οποίο… «κλέβει» η ΔΕΗ 
7) Ενδείξεις υπεξαίρεσης λόγω παράνομου συμψηφισμού από τη ΔΕΗ 
8) Πλήθος καταγγελιών για τις εισπρακτικές και δικηγορικές εταιρείες 
9) ΕΝΤΟΛΗ  4_2012 ΙΩΑΝΝΗ ΤΕΝΤΕ – (Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου) 

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την 
Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη, αρ. 30 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς 
γνώσιν της και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση 
επίδοσής του. 
 

Επικολλήθηκε Τ.Ν. 1,15 € 

                          Εν                                 ,        ,       , 2021 

                                                                      

  Ο  Εξωδίκως  Δηλών 

 

Ον.  


