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ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ 

ΕΞΩ∆ΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

O.T.A. α’ βαθµού µε τη επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ο οποίος εδρεύει στο Μαρούσι 

Αττικής, οδός Βασ. Σοφίας αρ. 9, όπως νόµιµα εκπροσωπείται. 

 

ΠΡΟΣ 

την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία  «∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού» και το 

διακριτικό τίτλο «∆.Ε.Η. Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 30, 

όπως νόµιµα εκπροσωπείται. 

 

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στους λογαριασµούς που αποστέλλονται από την εταιρεία σας 

στους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύµατος, τόσο στο ∆ήµο µας όσο και στην υπόλοιπη 

Ελλάδα, αναγράφεται σε ειδικό πλαίσιο (αµέσως µετά την κόκκινη ένδειξη “συνολικό ποσό 

πληρωµής” και αφού έχει προηγουµένως υπολογισθεί και χρεωθεί το “Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. 2011”) 

επί λέξει το εξής κείµενο: «Σύµφωνα µε το ν. 4021/11 η ∆.Ε.Η. Α..Ε. είναι υποχρεωµένη να 

συνεισπράττει µε τους λογαριασµούς ρεύµατος το Έκτακτο Ειδικό Τέλος 

Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.) και στην περίπτωση µη 

εξόφλησης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης του λογαριασµού αυτού, να προβαίνει στην 

έκδοση εντολής διακοπής ρεύµατος σύµφωνα µε όσα ορίζει ο ανωτέρω νόµος». 

Σχετικά µε το ανωτέρω κείµενο και τις γενικότερες µελλοντικές ενέργειες της εταιρείας σας, 

σας γνωστοποιούµε τα ακόλουθα: 

ΕΠΕΙ∆Η κατά του ανωτέρω ν. 4021/2011 έχουν εγερθεί σοβαρότατες και απόλυτα 

βάσιµες και τεκµηριωµένες αµφισβητήσεις, σχετικά µε την συνταγµατικότητα και την εν 

γένει νοµιµότητα των ρυθµίσεων και των διατάξεών του και έχουν ήδη ασκηθεί αντίστοιχα 

αρκετές Αιτήσεις Ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε προεξάρχουσα 

την Αίτηση Ακυρώσεως που έχει υποβληθεί από τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (∆.Σ.Α.). 

ΕΠΕΙ∆Η οι ανωτέρω Αιτήσεις Ακυρώσεως έχουν ήδη προσδιορισθεί από τον Πρόεδρο του 

Συµβουλίου της Επικρατείας, να εκδικασθούν συνολικά, µε την διαδικασία της «πρότυπης 

δίκης» κατά την συνεδρίαση στις 02 ∆εκεµβρίου 2011. 

ΕΠΕΙ∆Η µεταξύ των βάσιµων λόγων ακυρώσεως των διατάξεων του ν. 4021/2011 

περιλαµβάνονται και οι ακόλουθοι: 
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α) Ότι τα έσοδα από την επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. εξυπηρετούν δηµοσιονοµικούς στόχους 

και συνεπώς, ως µη συνδεόµενα µε παροχή ειδικής ωφελείας στους ιδιοκτήτες των 

ακινήτων, συνιστούν φόρο και όχι τέλος. 

β) Ότι κατά παράβαση των κανόνων των άρθρων 17 του Συντάγµατος και 1 του Πρώτου 

Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.∆.Α., δηµιουργούνται υπέρµετρες φορολογικές 

επιβαρύνσεις στους κατόχους ακίνητης περιουσίας, που δεν αναλογούν στο εισπραττόµενο 

εισόδηµα από αυτήν. 

γ) Ότι η φορολογική βάση του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. δεν καθορίζεται από το Νόµο, αλλά από την 

µέθοδο υπολογισµού για το Τ.Α.Π. της ∆.Ε.Η. και των άλλων εναλλακτικών προµηθευτών 

ηλεκτρικού ρεύµατος και µάλιστα, όχι από την κανονιστικώς δρώσα διοίκηση, αλλά από 

Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 78 του 

Συντάγµατος. 

δ) Ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, ανατίθεται στην ∆.Ε.Η. 

και στους λοιπούς εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος η είσπραξη του 

Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. και σε περίπτωση µη καταβολής του, χορηγείται στην ∆.Ε.Η. και στους 

λοιπούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος το δικαίωµα να προβούν σε διακοπή της 

παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος, κατά πρόδηλη παραβίαση των άρ. 26 παρ. 2 και άρ. 1 

παρ. 3 του Συντάγµατος, αφού η βεβαίωση και είσπραξη φόρου επί του κεφαλαίου, παρότι 

αποτελεί έκφανση της δηµόσιας εξουσίας και της κρατικής κυριαρχίας, ανατίθεται σε 

ιδιωτικές ανώνυµες εταιρείες. 

ε) Ότι το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες όλων των «δοµηµένων επιφανειών» 

κατά παράβαση των άρ. 4, 5 και 20  του Συντάγµατος και του άρ. 6 της Ε.Σ.∆.Α. χωρίς 

συνεκτίµηση άλλων ουσιωδών παραγόντων, όπως την παραγωγή ή όχι εισοδήµατος από 

την δοµηµένη επιφάνεια, την διάγνωση της πραγµατικής φοροδοτικής ικανότητας του 

ιδιοκτήτη, των προσδιοριστικών στοιχείων διαφοροποίησης της αξίας του ακινήτου (όπως 

συντελεστές ορόφου και εµπορικότητας κ.λπ.) και µάλιστα. µε καθιέρωση αµάχητου 

τεκµηρίου χωρίς την δυνατότητα ανταπόδειξης από τον φορολογούµενο, καταργώντας 

έτσι στην  ουσία το κατοχυρωµένο δικαίωµα δικαστικής προστασίας.  

στ) Ότι το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. αποτελεί δεύτερη φορολογική επιβάρυνση (µετά τον Φ.Α.Π. 

σύµφωνα µε τα άρ. 27 επόµενα του ν. 3842/2011) της κατοχής ακίνητης περιουσίας εντός 

του ίδιου οικονοµικού έτους (ήτοι του 2011), κατά παράβαση της αρχής απαγόρευσης της 

διπλής φορολόγησης, δηλαδή της φορολόγησης της ίδιας φορολογητέας ύλης για την ίδια 

αιτία. 

ζ) Ότι η διακοπή της παροχής του κοινωνικού αγαθού του ηλεκτρικού ρεύµατος, που 

επαπειλείται ως µέσο καταναγκασµού προς καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., αποτελεί µορφή 
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άσκησης ψυχολογικής βίας και µάλιστα κατά ατόµων που µπορεί να είναι οικονοµικά 

εξαθλιωµένα ή να έχουν αντικειµενικούς λόγους αδυναµίας καταβολής (π.χ. ασθενείς, 

ανήµποροι, άνεργοι κλπ.) και συνεπώς προσβάλλεται απ’ ευθείας η ίδια η αξία του 

ανθρώπου, αφού µε τον τρόπο αυτό της στέρησης ενός ζωτικού αγαθού υποβιβάζεται το 

επίπεδο διαβίωσης του ανθρώπου κάτω των ορίων του στοιχειωδώς ανεκτού και τίθεται σε 

κίνδυνο η υγεία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια του ατόµου. 

η) Ότι η ιδιαίτερα επαχθής κύρωση της διακοπής της ηλεκτροδότησης θεσπίζεται µε 

συνταγµατικώς ανεπίτρεπτη επέµβαση της Πολιτείας στην ιδιωτικής φύσεως συµβατική 

σχέση µεταξύ της ∆.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προµηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος και των 

καταναλωτών, που µπορεί να µην είναι υπόχρεοι, αλλά να εξαναγκάζονται προς καταβολή 

του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. (π.χ. µισθωτές).  

ΕΠΕΙ∆Η σύµφωνα µε τα ανωτέρω, είναι βέβαιη η διάγνωση της αντισυνταγµατικότητας 

των διατάξεων του ν. 4021/2011. 

ΕΠΕΙ∆Η η διακοπή της ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα σε ακίνητα των οποίων οι ιδιοκτήτες ή 

οι χρήστες αποδεδειγµένα αδυνατούν να καταβάλλουν το κατά τα προαναφερόµενα 

αντισυνταγµατικό Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., συνιστά όλως αυθαίρετη, καταχρηστική και αντισυµβατική 

συµπεριφορά και συντελεί στην διάπραξη ποινικών αδικηµάτων από πλευράς των 

εντεταλµένων υπαλλήλων της ∆.Ε.Η. και των άλλων εναλλακτικών προµηθευτών 

ηλεκτρικού ρεύµατος, όπως έκθεση σε κίνδυνο, παράβαση καθήκοντος, απιστία κ.λπ. 

 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ 

καθώς και µε ρητή επιφύλαξη όλων των νοµίµων δικαιωµάτων µας 

και των κατοίκων και δηµοτών του ∆ήµου Αµαρουσίου 

 

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ έντονα για την αναγραφή στους λογαριασµούς ηλεκτρικού 

ρεύµατος της ∆.Ε.Η. του κειµένου που αναφέρεται στην 1η σελίδα του παρόντος, σχετικά 

µε την εντολή διακοπής ηλεκτροδότησης και την αντισυµβατική συµπεριφορά της 

εταιρείας σας. 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να απόσχετε από κάθε αντισυµβατική, αυθαίρετη και καταχρηστική 

ενέργεια διακοπής ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα των ιδιοκτητών και χρηστών που 

αποδεδειγµένα αδυνατούν να καταβάλλουν το αντισυνταγµατικό Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., µέχρι και 

την οριστική και τελεσίδικη απόφαση των Ανωτάτων ∆ικαστηρίων περί της 

συνταγµατικότητας των διατάξεων του ν. 4021/2011. 



 4

∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι, σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης οιασδήποτε δοµηµένης 

επιφάνειας, που ανήκει σε κάτοικο ή δηµότη του ∆ήµου µας, για τον λόγο της µη 

καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. πριν την οριστική και τελεσίδικη απόφαση των Ανωτάτων 

∆ικαστηρίων περί της συνταγµατικότητας των διατάξεων του ν. 4021/2011, ο ∆ήµος 

Αµαρουσίου θα συµπαρασταθεί µε όλα τα νόµιµα µέσα σε κάθε δηµότη ή κάτοικο, που θα 

υποστεί την αντισυµβατική, αυθαίρετη και καταχρηστική συµπεριφορά της ∆.Ε.Η., ενώ όλα 

τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας σας και οι εντεταλµένοι για την διακοπή 

ηλεκτροδότησης υπάλληλοί σας, θα ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως αστικώς και 

ποινικώς, θα υπέχουν δε την υποχρέωση να αποκαταστήσουν κάθε θετική και αποθετική 

ζηµία που θα προκληθεί από την εν λόγω διακοπή ηλεκτροδότησης και να καταβάλλουν 

όλες τις σχετικές αποζηµιώσεις.  

 

Η παρούσα Εξώδικη διαµαρτυρία, πρόσκληση και δήλωση συντάχθηκε και επιδίδεται στην 

∆.Ε.Η. και κοινοποιείται προς τον αρµόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, προς 

διερεύνηση τυχόν µελλοντικών ποινικών αδικηµάτων από πλευράς των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και εντεταλµένων υπαλλήλων της ∆.Ε.Η. σχετικά µε 

αντισυµβατική, αυθαίρετη και καταχρηστική διακοπή ηλεκτροδότησης ακινήτων, που 

ανήκουν σε δηµότες και κατοίκους του ∆ήµου Αµαρουσίου. 

Αρµόδιος ∆ικαστικός Επιµελητής παραγγέλλεται όπως νόµιµα και εµπρόθεσµα επιδώσει την 

παρούσα προς την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία  «∆ηµόσια Επιχείρηση 

Ηλεκτρισµού» και το διακριτικό τίτλο «∆.Ε.Η. Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός 

Χαλκοκονδύλη αρ. 30, όπως νόµιµα εκπροσωπείται, προς γνώση της και για τις νόµιµες 

συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει. 

 

Μαρούσι, 08 Νοεµβρίου 2011 

Ο εξωδίκως δηλών 

 

 


