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                                                                                                                             ΕΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ       /0  /2021   

                                                        

                                                                                                                                                                   

ΕΝΩΠΙΟΝ  ΠΑΝΤΟΣ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΙ  ΠΑΣΗΣ  ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΜΕ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) - 2016/679. 

 

ΤΟΥ 

   ………………………………………………………………………  του ………………………….. ……και της …………………………….,  

 

  Κάτοικο : ………………………………………, Οδός : ……………..…………………………………..αρ. …….., Τ.Κ.: ……………. 

 

ΠΡΟΣ 

 

Ον/μο  Δι/ντή ή Υπ/ντή ________________________Δ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ__________________ 

Κατάστημα_______________Διεύθυνση______________________________________ 

ΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΩΣ ΣΤΟ Δ.Σ  ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΑΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ 

 
Σας ενημερώνω ότι  :  ΚΑΤΕΘΕΣΑ, «ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ», ήτοι,  Την Ιερή Δήλωση 

ενεργοποίησης και εφαρμογής του Άρθρου 120 του Συντάγματος και Καταγγελία κατά των εις 

βάρος του Λαού και του Έθνους Διαπραχθέντων Κακουργημάτων : 

 

1.Της βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος. 

2.Της από 24/11/2011 και έκτοτε, κακουργηματικής παράλειψης διώξεων του εγκλήματος της 

εσχάτης προδοσίας και της καταπάτησης του όρκου.  

3.Της από κοινού απόπειρας με δόλο και πρόθεση των πολιτικών και του κάθε υπεύθυνου, να 

προχωρήσουν σε αλλαγή και Αναθεώρηση του Συντάγματος κατεχόμενης χώρας (της Ελλάδος). 
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4.Της εκ μέρους τω πολιτικών και κάθε υπευθύνου απόπειρας νομιμοποίησης της τέλεσης 

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ του Ελληνικού Λαού και του διαμελισμού της χώρας. 

 

ΩΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΎΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

 

Με την παραλαβή της παρούσας, ΡΗΤΑ ΔΗΛΩΝΩ, ότι  δεν επιτρέπω στην εταιρεία σας ή τους 

εκπροσώπους σας, ή την δημόσια υπηρεσία σας την μεταβίβαση των προσωπικών μου 

δεδομένων σε  οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο. Κυρίως σε ΤΡΑΠΕΖΕΣ, Τραπεζικά 

Ιδρύματα, Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς εντός και εκτός Ελλάδος, σε Συνδίκους, σε 

εισηγητές , σε γραμματείς,  σε Δικηγόρους ή Δικηγορικές Εταιρίες, σε Δικαστές, σε Δικαστικούς 

Επιμελητές, σε Συμβολαιογράφους, σε Υποθηκοφυλακεία, σε  Εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών 

και σε οιονδήποτε άλλον.  

Καλείστε άμεσα να ανακαλέσετε τα προσωπικά μου δεδομένα από οποιαδήποτε εταιρεία ή 

τρίτο τα έχετε παραχωρήσει.   Αν τα προσωπικά μου δεδομένα  παρεχωρήθησαν σε σας από 

μένα ή από τρίτους είτε ρητά είτε με οιοδήποτε άλλο τρόπο,  με την παρούσα ΑΝΑΚΑΛΩ 

ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

σε οιονδήποτε και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΩ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ  ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ._! 

Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται, το όνομα και το επίθετο μου με Κεφαλαία ή Πεζή γραφή 

σε οποιαδήποτε γλώσσα, ο αριθμός της Αστυνομικής Ταυτότητας, ο Αριθμός Φορολογικού 

Μητρώου, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, οι τηλεφωνικοί αριθμοί , η κινητή και  

ακίνητη περιουσία, η διεύθυνση  κατοικίας  και οτιδήποτε άλλο προσδιορίζεται ως προσωπικό 

δεδομένο. Κατά της ως άνω παραβίασης των προσωπικών μου δεδομένων και  κατά 

παρέκκλιση οποιουδήποτε νόμου, για κάθε παραβίαση  η οποία θα εμπεριέχει  απαίτηση , 

συμφωνία , ρύθμιση, ενημέρωση, μεταβίβαση, είσπραξη ή άλλο, ΡΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΚΑΙ 

ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ δια της χρήσεως των προσωπικών μου δεδομένων να μου καταβάλλετε ως 

Φυσικό Πρόσωπο (είτε ενεργείτε για λογαριασμό σας ή ως εκπρόσωπος – αντιπρόσωπος 

τρίτου),  αποζημίωσης  ανερχομένης στο δεκαπλάσιο της  χρηματικής  αξίας της απαίτησής σας  

ή της ζημίας, μη συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης (η οποία θα κοστολογηθεί όταν  
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επέλθει η βλάβη). Με το ίδιο ποσό θα επιβαρύνεται  και ο τρίτος που του παραχωρήσατε τα 

προσωπικά μου δεδομένα.   

Η ποινή φυλάκισης που προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας θα επιβάλλεται  σε όλα τα Φυσικά 

Πρόσωπα. 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ 

 

Η παρούσα κυβέρνηση αποσιωπεί ή αγνοεί το Υπερισχύον κατά Κράτος Διεθνές Δίκαιο και την 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών του 

ανθρώπου, Το Ενωτικό, Κοινοτικό Δίκαιο και τον αυδιθέντα  Κανονισμό της Ευρωπαϊκής 

Ένώσεως ν.2016/679 ενδελεχώς, δίκαιο AD SUMMAΜ που εφίσταται και Κατισχύει της 

Ελληνικής νομοθεσίας, της Εθνικής Εννόμου τάξεως, κοντολογής το Έλληνικό  Σύνταγμα, τις 

αρχές του σεβασμού  της ανθρώπινης Προσωπικότητος, της  ιδιωτικής και οικογενειακής  Ζωής, 

της Δημοκρατίας, του Κράτους δικαίου, της τηρήσεως των νόμων, που απαγορεύουν 

διαρρήδην την διαδρώμενη διαβίβαση των προσωπικών μου δεδομένων από τους 

εναγόμενους «SUPRA ET IBIDEM». 

Το προϊμιο της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ή 

οποία έξετελέσθη με νομοθετικό διάταγμα, αριθμός  53/1974, LEX SPECIALIS. 

Εν κατακλείδι ή παραβίαση των δικαιωμάτων, έλευθεριών και της άξιοπρέπειας του άνθρώπου 

(βιάζονται με την διαβίβαση των  προσωπικού χαρακτήρος δεδομένων) άποτελεί έγκλημα κατά 

της άνθρωπότητος, SCELERA ET CRIMINA JURIS GENTIUM, άρμονικώς με το κρατύνον διεθνές 

δίκαιο και την διακήρυξη της γενικής συνελεύσεως του ΟΗΕ (ν.2462/1977)._ 

Άγνοια νόμου δεν συγχωρείται, «INGNORATIA LEGIS NON EXCUSANT».! 

 

Το δίκαιο διαγορεύει αναφαίρετο δικαίωμα του πολίτου όρίζεται ή προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρος και ή προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της διαχειρίσεως και 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρος.  

Η συγκατάθεση του πολίτου έπιτάσσει να είναι έλεύθερη, σαφής, θετική και ένεργής και 

κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρος και του  
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ενεργούντος τέτοια επεξεργασία και να γνωρίζη το υποκείμενο της επεξεργασίας τους, τους 

σκοπούς, για τους οποίους γίνεται και να εκδηλούται και να πραγματώνεται με γραπτή  

δήλωσή του υποκειμένου (πολίτου), αρμονικώς με τα άρθρα 6, 7, 9 του κανονισμού 

ν.2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένώσεως. 

 

ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΙ  

ΟΤΙ : 

Από σήμερα και μέχρι να Τελεσιδικήσει η εν λόγω Εσχάτη Προδοσία, η οποία συντελέσθηκε το 

2011 και έχει ανακοινωθεί από την έδρα της Βουλής, αλλά και μέχρι την πλήρη επαναφορά της 

Συνταγματικής Ομαλότητας, της Έννομης Τάξης και της Αποτίναξης της Κατοχής της χώρας, 

Καθίσταται Επίσημα Εχθρός της Πατρίδος, ο οποιοσδήποτε εφαρμόζει νόμους 

αντισυνταγματικούς, προπαγανδίζει υπέρ της αναθεωρήσεως ή αλλαγής του Συντάγματος,  

Ορκίζομαι ότι θα τον πολεμήσω με κάθε μέσον, έτσι όπως το Σύνταγμα ορίζει σε τέτοιες 

περιόδους βίαιης κατάλυσης του και κατοχής και επιβάλλει σε όλους τους πολίτες να 

πράξουμε. (Άρθρο 120Σ). 

Σε περίπτωση που υπάρχει ενεργή Σύμβαση μεταξύ μας – Υποτιθέμενο χρέος μου,  το οποίο 

δεν έχω εξοφλήσει, και δεν είναι προϊόν απάτης, ισχύουν μόνο οι όροι και όσα αναφέρονται   

στην  σύμβαση  επιφυλασσόμενος  της παρακάτω  παραγράφου :   

Ως απάτη εννοείται οποιαδήποτε απαίτηση - ενοχή ΑΠΟΚΤΗΣΑΤΕ στο πρόσωπο μου, ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΑΣ με την ιδιότητα : 1) του Θεματοφύλακα, 2) της Εταιρίας 

παροχής κοινωφελών υπηρεσιών, 3) Πιστωτικών ιδρυμάτων - Εταιριών, 4) Χρησιμοποιείτε ή 

Εκμεταλλεύεστε δικό μας Εθνικό πράγμα , κινητό ή ακίνητο.  

 

Το γνήσιο της υπογραφής 

 

 

 

 

 

 


