
Δεν θα πληρώσουµε µε τις ζωές µας το χρέος τους!

Το Ειδικό Τέλος στους λογαριασµούς της ΔΕΗ, 
είναι επαχθές, «παράνοµο» στη συνείδησή 
µας και χειροτερεύει περαιτέρω τους όρους 

της ζωής µας.

  Το Ειδικό Τέλος που καλούµαστε να πληρώσουµε 
µέσω των  λογαριασµών  της ΔΕΗ, αποτελεί ένα ακόµα 
χτύπηµα στο εισόδηµά µας ως εργαζόµενοι,  άνεργοι, 
συνταξιούχοι, νέοι και κατά συνέπεια στους όρους της 
ζωής µας. Η πρακτική της φορολόγησης δύο και τρεις 
φορές, για το ίδιο εισόδηµα ή αγαθό,  αποκαλύπτει, 

περίτρανα, το χαρακτήρα κλοπής που έχει η πολιτική της κυβέρνησης – Ευρωπαϊκής 
Ένωσης – Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Την  ίδια στιγµή που χειροτερεύουν  δραστικά τα 
οικονοµικά µας και καλούµαστε να πληρώνουµε για φάρµακα – ιατρικές εξετάσεις – σχολικά 
βιβλία – κατοικία κλπ, µεγάλες επιχειρήσεις – ισχυρά οικονοµικά συµφέροντα  συνεχίζουν  να 
απαλλάσσονται νοµίµως µε προκλητικές φοροαπαλλαγές,  ενώ οι τράπεζες να εισπράττουν 
συνεχώς αυξανόµενους τόκους.

Μπορώ να αποφύγω την καταβολή του; Αν δεν πληρώσω το Ειδικό Τέλος, τι 
επιπτώσεις θα έχω;

   Μόνο και  για όσο επιτρέπεται  η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στη ΔΕΗ, στην 
ΕΡΤ και στο Δήµο Αθηναίων, µέσω τραπεζικού µηχανήµατος (ΑΤΜ). Τα ταµεία της ΔΕΗ και 
το Ταµείο Παρακαταθηκών  και Δανείων, ΔΕΝ  εισπράττουν  το λογαριασµό χωρίς το Ειδικό 
Τέλος. Ενδεχόµενο διακοπής ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ  για µη καταβολή του Ειδικού 
Τέλους, υπάρχει στην  περίπτωση που αυτό δεν  πληρωθεί, σταλεί σχετική ειδοποίηση και 
βέβαια αφού παρέλθουν  15 µέρες,  από  τη λήξη πληρωµής και της δεύτερης δόσης για 
το 2011. 

Η προσφυγή στη δικαιοσύνη (κατάθεση αγωγής) µπορεί να µας… λυτρώσει 
από την καταβολή του;

   Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας, έχει ήδη προσφύγει στο Συµβούλιο της Επικρατείας 
(ΣτΕ),  κατά της συνταγµατικότητας, του νόµου που επιβάλει το Ειδικό Τέλος. Εκδικάζεται στις 
2 Δεκεµβρίου και θα αναµένεται η απόφαση τους επόµενους µήνες.  Αγωγή κατά του Ειδικού 
Τέλους, µπορεί να επιβληθεί και από κάθε πολίτη. Εκδικάζεται από τα Αστικά Δικαστήρια, 
µας επιβαρύνει οικονοµικά και δεν µας απαλλάσσει ούτε από την καταβολή του Τέλους, 
ούτε από τις επιπτώσεις της µη καταβολής του, µέχρι την έκδοση οριστικής 
απόφασης  η οποία µπορεί να γίνει µετά και  από χρόνια. Εφόσον καταθέσουµε την 
αγωγή, που προαναφέραµε, προκειµένου να αποφύγουµε την  καταβολή του Τέλους και τις 
επιπτώσεις από τη µη καταβολή του,  µέχρι την έκδοση  οριστικής δικαστικής απόφασης, 
µπορούµε να καταθέσουµε στα δικαστήρια αίτηση για την  προσωρινή αναστολή της 
υποχρέωσης καταβολής του Τέλους. ΔΕΝ είναι  δεδοµένη η  θετική έκβασή της. Και αυτή 
µας επιβαρύνει οικονοµικά, εκδικάζεται όµως πολύ πιο άµεσα (εντός µερικών µηνών). 

Με αποφάσεις των  Δηµοτικών  Συµβουλίων,  πολλοί δήµοι (Ελληνικού,  Αµαρουσίου, 
Περιστερίου, Νίκαιας κ.ά) τις τελευταίες µέρες δηλώνουν  την  πρόθεσή τους να στηρίξουν 
την  κατάθεση αγωγών  από τους δηµότες κατά του Ειδικού Τέλους, όπως επίσης να 
παράσχουν  βοήθεια µε τις τεχνικές τους υπηρεσίες στην  περίπτωση διακοπής 
ηλεκτροδότησης.  
   

Και όµως µπορούµε…
   Η άρνηση πληρωµής είναι νόµιµη πράξη για ανέργους,  συνταξιούχους, νέους, 
χαµηλόµισθους, που δεν  έχουν  να πληρώσουν  τα χαράτσια. Είναι πράξη αντίστασης στη 
πολιτική γενίκευσης της φτώχειας και αλληλεγγύης, για όσους έχουν  ακόµα… Η ντροπή 
και ο φόβος, είναι για αυτούς που επιβάλουν  τα χαράτσια και µας οδηγούν  στην 
απόγνωση.

ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ.

   Με την οργάνωσή µας στο Γκύζη, στο Πολύγωνο, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πολυκατοικία:
•ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την  κατάργηση του χαρατσιού της ΔΕΗ και όλων  των  χαρατσιών  – έκτακτων 
εισφορών. 
•ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ, συνελεύσεις – συναντήσεις σε κάθε γειτονιά και πολυκατοικία.
•ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ, µε ανακοινώσεις – παρεµβάσεις σε κάθε γειτονιά – συνοικία.
•ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ µε την  Οµοσπονδία Εργαζοµένων  στη ΔΕΗ, ζητώντας ενηµέρωση για 
τις προθέσεις της επιχείρησης, δηλώνοντας τις προθέσεις µας να µην  επιτρέψουµε να 
µείνει κανένας χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα.
•ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ την  πρόθεσή µας να µην  καταβάλουµε το Ειδικό Τέλος,  µε 
ανακοινώσεις στις εισόδους των πολυκατοικιών και πανό στα µπαλκόνια µας.
•ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΜΕ,  µε κάθε τρόπο (συγκεντρώσεις, αποκλεισµό ρολογιών  κ.ά) τις 
προσπάθεια διακοπής της ηλεκτροδότησης
•ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΟΥΜΕ,  µε ευθύνη της Λαϊκής Συνέλευσης,  τις παροχές που διακόπηκαν 
είτε λόγω µη καταβολής του Ειδικού Τέλους, αλλά και του λογαριασµού στο σύνολό του.
•ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από το Δήµο Αθηναίων  και το Διαµερισµατικό Συµβούλιο του 7ου 
Διαµερίσµατος, να σταθεί στο πλευρό των  πολιτών  του 7ου Διαµερίσµατος,  παρέχοντας 
κάθε νοµική και τεχνική υποστήριξη.
•ΚΑΛΟΥΜΕ τους εργαζόµενους στη ΔΕΗ,  αλλά και σε εργολάβους,  που ενδεχοµένως 
κληθούν να εκτελέσουν εργασίες διακοπής ηλεκτροδότησης, να µην τις εκτελέσουν…

Στο Γκύζη και στο Πολύγωνο κανένας δεν θα µείνει χωρίς ρεύµα!

Λαϊκή Συνέλευση Γκύζη
Κάθε Τετάρτη 18:30 λαϊκή συνέλευση Γκύζη στο Πνευµατικό Κέντρο της Νορντάου 

(κάτω από την παιδική χαρά της πλατείας Γκύζη)

Τηλ επικοινωνίας:	  6947004333, 6932190370

email:gyzi@espiv.net   http://gyzi.espivblogs.net/	  	  	  	  	  	  

mailto:gyzi@espiv.net%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:gyzi@espiv.net%22%20%5Ct%20%22_blank
http://gyzi.espivblogs.net/
http://gyzi.espivblogs.net/

