
 

 

 

ΠΡΟ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΡΥΗ 

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ - ΠΡΟΚΛΗΗ - ΔΗΛΩΗ 

 

Σνπ Οξγαληζκνύ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) κε ηελ επσλπκία ΔΗΜΟ 

ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ, πνπ εδξεύεη ζην Πεξηζηέξη Αηηηθήο, Πιαηεία Γεκνθξαηίαο 

αξηζκόο 1 θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ Γήκαξρό ηνπ Αλδξέα 

Παραηνπξίδε. 

 

ΠΡΟ 

Σελ Αλώλπκε Εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ 

ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε.» θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν «Δ.Ε.Η.», πνπ εδξεύεη ζηελ 

Αζήλα, νδόο Υαιθνθνλδύιε αξηζκόο 30 θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα. 

 

 

 ηνπο ινγαξηαζκνύο πνπ απνζηέιινληαη από ηελ εηαηξεία ζαο ζηνπο 

θαηαλαισηέο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, νη νπνίνη θαηνηθνεδξεύνπλ ζηνλ Γήκν 

Πεξηζηεξίνπ αιιά θαη ζηελ ππόινηπε Διιάδα, αλαγξάθεηαη ζε εηδηθό πιαίζην 

(ακέζσο κεηά ηελ θόθθηλε έλδεημε “ζπλνιηθό πνζό πιεξσκήο” θαη αθνύ έρεη 

πξνεγνπκέλσο ππνινγηζζεί θαη ρξεσζεί “Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. 2011”) επί ιέμεη ην 

εμήο θείκελν : 

«Σύμθωνα με ηο Ν. 4021/11 ε ΔΕΗ Α.Ε. είναι ςποσπεωμένε να 

ζςνειζππάηηει με ηοςρ λογαπιαζμούρ πεύμαηορ ηο Έκηακηο Ειδικό Τέλορ 

Ηλεκηποδοηούμενων Δομεμένων Επιθανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) και ζηεν 

πεπίπηωζε με εξόθλεζερ μέσπι ηεν εμεπομενία λήξερ ηος λογαπιαζμού 

αςηού, να πποβαίνει ζηεν έκδοζε ενηολήρ διακοπήρ πεύμαηορ ζύμθωνα με 

όζα οπίδει ο ανωηέπω νόμορ». 

ρεηηθά κε ην αλσηέξσ θείκελν θαη ηηο γεληθόηεξεο κειινληηθέο 

ελέξγεηεο ηεο εηαηξείαο ζαο, ζαο γλσζηνπνηνύκε ηα αθόινπζα : 



ΕΠΕΙΔΗ θαηά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Ν. 4021/2011 (άξζξν 53) έρνπλ 

εγεξζεί ζνβαξόηαηεο θαη απόιπηα βάζηκεο θαη ηεθκεξηωκέλεο 

ακθηζβεηήζεηο, ζρεηηθά κε ηελ ζπληαγκαηηθόηεηα θαη ηελ ελ γέλεη 

λνκηκόηεηα ησλ ξπζκίζεσλ θαη ησλ δηαηάμεώλ ηνπ θαη έρνπλ ήδε αζθεζεί 

αληίζηνηρα αξθεηέο Αηηήζεηο Αθπξώζεωο ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο, κε πξνεμάξρνπζα ηελ Αίηεζε Αθπξώζεσο πνπ έρεη ππνβιεζεί 

από ηνλ Γηθεγνξηθό ύιινγν Αζελώλ (Γ..Α.). 

ΕΠΕΙΔΗ νη αλσηέξσ Αηηήζεηο Αθπξώζεσο έρνπλ ήδε πξνζδηνξηζζεί 

από ηνλ Πξόεδξν ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, λα εθδηθαζζνύλ ζπλνιηθά, 

κε ηελ δηαδηθαζία ηεο «πξόηππεο δίθεο» θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηεο 2αο 

Γεθεκβξίνπ 2011. 

ΕΠΕΙΔΗ κεηαμύ ησλ βαζίκσλ ιόγσλ αθπξώζεσο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 53 ηνπ Ν. 4021/2011 πεξηιακβάλνληαη θαη νη θάησζη : 

α)  Όηη, ηα έζνδα από ηελ επηβνιή ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. εμππεξεηνύλ 

δεκνζηνλνκηθνύο ζηόρνπο θαη ζπλεπώο, σο κε ζπλδεόκελα κε παξνρή εηδηθήο 

σθειείαο ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ αθηλήησλ, ζπληζηνύλ θόξν θαη όρη ηέινο. 

β)  Όηη, θαηά παξάβαζε ησλ θαλόλσλ ησλ άξζξσλ 17 ηνπ πληάγκαηνο 

θαη 1 ηνπ Πξώηνπ Πξνζζέηνπ Πξσηνθόιινπ ηεο Δ..Γ.Α. δεκηνπξγνύληαη 

ππέξκεηξεο θνξνινγηθέο επηβαξύλζεηο ζηνπο θαηόρνπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, 

πνπ δελ αλαινγνύλ ζην εηζπξαηηόκελν εηζόδεκα από απηήλ. 

γ) Όηη, ε θνξνινγηθή βάζε ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. δελ θαζνξίδεηαη από ην Νόκν 

αιιά από ηελ κέζνδν ππνινγηζκνύ γηα ην Σ.Α.Π. ηεο ΓΔΗ θαη ησλ άιισλ 

ελαιιαθηηθώλ πξνκεζεπηώλ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη κάιηζηα όρη από ηελ 

θαλνληζηηθώο δξώζα δηνίθεζε αιιά από Ννκηθά Πξόζσπα Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ, 

θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ πληάγκαηνο. 

δ) Όηη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν. 4021/2011, 

αλαηίζεηαη ζηελ ΓΔΗ θαη ζηνπο ινηπνύο ελαιιαθηηθνύο πξνκεζεπηέο 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ε είζπξαμε ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. θαη ζε πεξίπησζε κε 

θαηαβνιήο ηνπ, ρνξεγείηαη ζηελ ΓΔΗ θαη ζηνπο ινηπνύο πξνκεζεπηέο ην 

δηθαίσκα λα πξνβνύλ ζε δηαθνπή ηεο παξνρήο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, 

θαηά πξόδειε παξαβίαζε ησλ άξζξσλ 26 παξάγξαθνο 2 θαη 1 παξάγξαθνο 

3 ηνπ πληάγκαηνο, αθνύ ε βεβαίσζε θαη ε είζπξαμε θόξνπ επί ηνπ 

θεθαιαίνπ παξόηη απνηειεί έθθαλζε ηεο δεκόζηαο εμνπζίαο θαη ηεο θξαηηθήο 

θπξηαξρίαο, αλαηίζεηαη ζε ηδησηηθέο αλώλπκεο εηαηξείεο (!). 



ε) Όηη ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. επηβάιιεηαη ζηνπο ηδηνθηήηεο όισλ ησλ 

«δνκεκέλσλ επηθαλεηώλ» θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 4, 5 θαη 20 ηνπ 

πληάγκαηνο θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Δ..Γ.Α. ρσξίο ζπλεθηίκεζε άιισλ 

νπζησδώλ παξαγόλησλ, όπσο ηελ παξαγσγή ή όρη εηζνδήκαηνο από ηελ 

δνκεκέλε επηθάλεηα, ηελ δηάγλσζε ηεο πξαγκαηηθήο θνξνδνηηθήο ηθαλόηεηαο 

ηνπ ηδηνθηήηε, ησλ πξνζδηνξηζηηθώλ ζηνηρείσλ δηαθνξνπνίεζεο ηεο αμίαο ηνπ 

αθηλήηνπ (όπσο ζπληειεζηέο νξόθνπ θαη εκπνξηθόηεηαο θιπ.) θαη κάιηζηα κε 

θαζηέξσζε ακαρήηνπ ηεθκεξίνπ ρσξίο ηελ δπλαηόηεηα αληαπόδεημεο από ηνλ 

θνξνινγνύκελν, θαηαξγώληαο έηζη ζηελ νπζία ην θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα 

δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο.  

ζη)  Όηη ην Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. απνηειεί δεύηεξε θνξνινγηθή επηβάξπλζε (κεηά 

ηνλ Φ.Α.Π. ζύκθσλα κε ηα άξζξα 27 επόκελα ηνπ Ν. 3842/2011) ηεο θαηνρήο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζην ίδην νηθνλνκηθό έηνο (2011), θαηά παξάβαζε ηεο 

αξρήο απαγόξεπζεο ηεο δηπιήο θνξνιόγεζεο, δειαδή ηεο θνξνιόγεζεο ηεο 

ίδηαο θνξνινγεηέαο ύιεο γηα ηελ ίδηα αηηία. 

δ)  Όηη ε δηαθνπή ηεο παξνρήο ηνπ θνηλσληθνύ αγαζνύ ηνπ ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο, πνπ επαπεηιείηαη σο κέζν θαηαλαγθαζκνύ πξνο θαηαβνιή ηνπ 

Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., απνηειεί κνξθή άζθεζεο ςπρνινγηθήο βίαο θαη κάιηζηα θαηά 

αηόκσλ πνπ κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθά εμαζιησκέλα ή λα έρνπλ 

αληηθεηκεληθνύο ιόγνπο αδπλακίαο θαηαβνιήο (π.ρ. αζζελείο, αλήκπνξνη, 

άλεξγνη θιπ.) θαη ζπλεπώο πξνζβάιιεηαη απ’ επζείαο ε ίδηα ε αμία ηνπ 

αλζξώπνπ, αθνύ κε ηνλ ηξόπν απηό ηεο ζηέξεζεο ελόο δωηηθνύ αγαζνύ 

ππνβηβάδεηαη ην επίπεδν δηαβίωζεο ηνπ αλζξώπνπ θάηω ηωλ νξίωλ ηνπ 

ζηνηρεηωδώο αλεθηνύ θαη ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε πγεία θαη ε αλζξώπηλε 

αμηνπξέπεηα ηνπ αηόκνπ. 

ε)  Όηη ε ηδηαίηεξα επαρζήο θύξσζε ηεο δηαθνπήο ηεο ειεθηξνδόηεζεο 

ζεζπίδεηαη κε ζπληαγκαηηθώο αλεπίηξεπηε επέκβαζε ηεο Πνιηηείαο ζηελ 

ηδησηηθήο θύζεσο ζπκβαηηθή ζρέζε κεηαμύ ηεο ΓΔΗ θαη ησλ θαηαλαισηώλ 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, πνπ κπνξεί λα κελ είλαη ππόρξενη αιιά λα 

αλαγθάδνληαη πξνο θαηαβνιή ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. (π.ρ. κηζζσηέο).  

ΕΠΕΙΔΗ, ζύκθωλα κε ηα αλωηέξω, είλαη βέβαηε ε δηάγλωζε ηεο 

αληηζπληαγκαηηθόηεηαο ηωλ ζρεηηθώλ δηαηάμεωλ ηνπ Ν. 4021/2011. 

ΕΠΕΙΔΗ ε δηαθνπή ηεο ειεθηξνδόηεζεο, ηδηαίηεξα ζε αθίλεηα ησλ 

νπνίσλ νη ηδηνθηήηεο ή νη ρξήζηεο απνδεδεηγκέλα αδπλαηνύλ λα θαηαβάιινπλ 



ην αληηζπληαγκαηηθό Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., ζπληζηά όιωο απζαίξεηε, θαηαρξεζηηθή 

θαη αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζπληειεί ζηελ δηάπξαμε πνηληθώλ 

αδηθεκάηωλ από πιεπξάο ησλ εληεηαικέλσλ ππαιιήισλ ηεο ΓΔΗ θαη ησλ 

άιισλ ελαιιαθηηθώλ πξνκεζεπηώλ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, όπσο έθζεζε ζε 

θίλδπλν, παξάβαζε θαζήθνληνο, απηζηία θιπ. 

ΓΙΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΑΝΩΣΕΡΩ ΛΟΓΟΤ 

Γηα ινγαξηαζκό θαη κε ξεηή επηθύιαμε όιωλ ηωλ λνκίκωλ 

δηθαηωκάηωλ ηωλ θαηνίθωλ θαη δεκνηώλ ηνπ Δήκνπ Πεξηζηεξίνπ, 

ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΟΜΑΣΕ έληνλα γηα ηελ αλαγξαθή ζηνπο 

ινγαξηαζκνύο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ηεο ΔΕΗ ηνπ θεηκέλνπ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ 1ε ζειίδα ηνπ παξόληνο, ζρεηηθά κε ηελ εληνιή 

δηαθνπήο ειεθηξνδόηεζεο θαη ηελ αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο 

εηαηξείαο ζαο. 

Α ΚΑΛΟΤΜΕ λα απέρεηε από θάζε αληηζπκβαηηθή, απζαίξεηε 

θαη θαηαρξεζηηθή ελέξγεηα δηαθνπήο ειεθηξνδόηεζεο, ηδηαίηεξα ησλ 

ηδηνθηεηώλ θαη ρξεζηώλ πνπ απνδεδεηγκέλα αδπλαηνύλ λα θαηαβάιινπλ ην 

αληηζπληαγκαηηθό Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ., κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή θαη ηειεζίδηθε απόθαζε 

ησλ Αλσηάησλ Γηθαζηεξίσλ, πεξί ηεο ζπληαγκαηηθόηεηαο ησλ ζρεηηθώλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4021/2011. 

ΔΗΛΩΝΟΤΜΕ όηη, ζε πεξίπηωζε δηαθνπήο ειεθηξνδόηεζεο 

νηαζδήπνηε δνκεκέλεο επηθάλεηαο, πνπ αλήθεη ζε θάηνηθν ή δεκόηε ηνπ 

Δήκνπ Πεξηζηεξίνπ, γηα ηνλ ιόγν ηεο κε θαηαβνιήο ηνπ Δ.Δ.Σ.Η.Γ.Δ. πξηλ 

ηελ απόθαζε ησλ Αλσηάησλ Γηθαζηεξίσλ πεξί ηεο ζπληαγκαηηθόηεηαο ησλ 

ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4021/2011 : 

1.  Ο Δήκνο Πεξηζηεξίνπ είλαη αιιειέγγπνο θαη ζα ζπκπαξαζηαζεί κε 

όια ηα κέζα ζε θάζε δεκόηε θαη θάηνηθν, πνπ ζα ππνζηεί ηελ 

αληηζπκβαηηθή, απζαίξεηε θαη θαηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο ΔΕΗ.  

2.  Όια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο ζαο θαη νη 

εληεηαικέλνη γηα ηελ δηαθνπή ειεθηξνδόηεζεο ππάιιεινί ζαο 

επζύλνληαη πξνζωπηθώο, αζηηθώο θαη πνηληθώο, ππέρνπλ δε ηελ 

ππνρξέωζε λα απνθαηαζηήζνπλ θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία πνπ 

ζα πξνθιεζεί από ηελ ελ ιόγω δηαθνπή ειεθηξνδόηεζεο θαη λα 

θαηαβάιινπλ όιεο ηηο ζρεηηθέο απνδεκηώζεηο.  



Η παξνύζα θνηλνπνηείηαη πξνο ηνλ αξκόδην Δηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ 

Αζελώλ, πξνο δηεξεύλεζε ηπρόλ κειινληηθώλ πνηληθώλ αδηθεκάησλ από 

πιεπξάο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη εληεηαικέλσλ 

ππαιιήισλ ηεο ΓΔΗ ζρεηηθά κε αληηζπκβαηηθή, απζαίξεηε θαη θαηαρξεζηηθή 

δηαθνπή ειεθηξνδόηεζεο αθηλήησλ, πνπ αλήθνπλ ζε δεκόηεο θαη θαηνίθνπο 

ηνπ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ. 

Αξκόδηνο Γηθαζηηθό Δπηκειεηήο εληέιιεηαη λα επηδώζεη λόκηκα ηελ 

παξνύζα ζηελ ΓΔΗ Α.Δ., γηα γλώζε ηεο θαη γηα ηηο λόκηκεο ζπλέπεηεο θαζώο 

θαη ζηνλ θ. Δηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Αζελώλ. 

 

Πεξηζηέξη 04 Ννεκβξίνπ 2011 

ΜΔ ΔΝΣΟΛΗ ΣΟΤ ΓΗΜΑΡΥΟΤ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 

Ο ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΑΝΣΩΝΗ Γ. ΒΟΤΓΟΤΡΗ 
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