
1 

EΝΧΠΙΟΝ ΠΑΝΣΟ ΑΡΜΟΓΙΟΤ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΙ ΠΑΗ ΑΡΥΗ 

ΒΑΔΙ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 120 ΣΟΤ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ 

ΜΗΝΤΣΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ 

ΑΠΔΙΛΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ-ΓΗΛΧΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΟΡΦΧΗ - 

ΑΦΑΛΙΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ 

 ΣΟΤ 

Όλνκα.: ...............................Δπώλπκν.: ..........................Όλ. Παηξόο.: .............. 

Όλ. Μεηξόο.: ..................Γηεύζπλζε: .........................Σ.Κ………..ηει…………………….. 

      ΚΑΣΑ 

Σνπο Πξνέδξνπο ησλ ΓΔΗ Α.Δ. & ΓΔΓΓΗΔ ( Ννκηθό Σκήκα ), Σ. Γηεύζπλζε 

(ΥΑΛΚΟΚΟΝΓΤΛΗ αξ.30 Σ.Κ. 10432 ΑΘΗΝΑ) &  

Σ. Γηεύζπλζε (Λεσθόξνο πγγξνύ αξ. 47 Σ.Κ, 11743 ΑΘΗΝΑ).

info@dei.com.gr & infodeddie@deddie.gr πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη θαη ν ίδηνο, όινπο 

ηνπο ππαιιήινπο ΓΔΗ ΚΑΙ ΓΔΓΓΗΔ, ησλ λνκηθώλ ζπκβνύισλ ηεο , όισλ ησλ 

ππαιιήισλ ηεο θαη ησλ δηθεγόξσλ ηεο._  

ΚΑΙ ΚΑΣΑ 

1) Σσλ Δθάζηνηε Δηαηξηώλ Γ. Γηθαίνπ Παξόρσλ - Πξνκεζεπηώλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο._

2) Σσλ Δηαηξηώλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Πξνκήζεηαο Φπζηθνύ Αεξίνπ :_________________

Κνηλνπνίεζε πξνο 

Σνλ δηεπζπληή ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ……………………………………….. 

...................................................... θαη πξνο ελεκέξσζε όισλ ησλ λνκηθώλ ζπκβνύισλ ηεο, 

όισλ ησλ ππαιιήισλ ηεο θαη ησλ δηθεγόξσλ πνπ ηελ εθπξνζσπνύλ.

Ολ/κν Γηεπζπληή ή Τπ/ληή _______________________________________ 

Καηάζηεκα___________________________________________________ 

ΝΑ ΓΙΑΒΙΒΑΘΔΙ ΑΡΜΟΓΙΩ ΣΟ Γ. ΣΗ YΠΗΡΔΙΑ Α – ΚΔΝΣΡΙΚΑ 
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Γηα Απόπεηξα θαη πλέξγεηα ζε: 

Βίαηε θαηάιπζε ηνπ πληάγκαηνο, εζράηε πξνδνζία θαη θαηαπάηεζε αλζξσπίλσλ  

Γηθαησκάησλ, κε πεξηζηνιή ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο εθάζηνπ Έιιελνο πνιίηνπ, κε βάλαπζε 

πξνζβνιή ηεο ηεξήο αμίαο θαη αμηνπξεπείαο ηνπ αλζξώπνπ, κε θαζηζηηθό, θαηαλαγθαζηηθό, 

θαηαπηεζηηθό εγθιεηζκό, θαη’ νίθνλ πεξηνξηζκό θαη εθθνβηζκό ησλ Διιήλσλ πνιηηώλ. 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΓΓΔΛΙΑ - ΓΗΛΧΗ, 

ΠΡΟ 

ΣΟ ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ........................... . . . . . . . . . θ α η  

ΠΡΟ ΠΑΑ ΑΡΜΟΓΙΑ ΔΙΑΓΓΔΛΙΑ θαη ΑΡΥΗ, ΣΟΝ ΑΡΜΟΓΙΟ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟ ΔΙΑΓΓΔΛΔΑ,  

ΠΡΟ 

 Όια ηα ώκαηα Αζθαιείαο, ην Ληκεληθό ώκα πξνο ηνλ θάζε Πνιίηε, πξνο πάζα εζληθή θαη  

δηεζλή αξρή αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηνλ Ο.Η.Δ θαη πάζα ελδηαθεξόκελε δηεζλή αξρή  

ΒΑΔΙ ησλ ΑΡΘΡΩΝ 36 θαη 40 ηνπ ΚΧΓΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗ ΓΙΚΟΝΟΜΙΑ, 45, 46, 134, 135, 136, 137,  138, 139, 140, 141, 

142 ηνπ ΠΟΙΝΙΚΟΤ ΚΧΓΙΚΑ θαη ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 120 ηνπ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ. 

 

Πξνο θαη δηα ηνπ Αζηπλνκηθνύ Σκήκαηνο ………………….. 

Τπόςηλ όισλ ησλ αμησκαηηθώλ θαη ηνπ δηνηθεηή θ. ……………………… 

Ηκεξνκελία: ...../..../2021. (εκ. Έθδνζεο 22/5/2021). 

                                                          ΔΠΔΙΓΗ 

ΣΟ ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ Η ΤΠΟΥΡΔΩΗ ΑΝΣΙΣΑΗ ΜΔ ΚΑΘΔ ΜΔΟ ΠΟΤ ΔΙΝΑΙ ΘΔΜΔΛΙΩΓΗ ΤΠΟΥΡΔΩΗ  ΓΙΚΗ ΜΟΤ 

ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΠΟΤ ΔΒΟΜΑΣΔ ΣΟ ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΠΟΤ ΤΜΦΩΝΟΤΝ  ΜΔ 

ΑΤΣΟ ΚΑΙ Η ΑΦΟΙΩΗ ΣΗΝ ΠΑΣΡΙΓΑ ΜΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗ,  

                                                              ΑΡΝΟΤΜΑΙ  ΝΑ  

ΑΝΑΓΝΧΡΙΧ, ΤΠΑΚΟΤΧ Δ ΑΝΣΙΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΟΤ ΝΟΜΟΤ, ΟΠΧ  ΚΑΘΔ  ΔΙΓΟΤ  ΤΠΟΣΙΘΔΜΔΝΗ 

ΟΦΔΙΛΗ ΜΟΤ ΠΡΟ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΔΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΚΔΣΑΙ ΤΠΟ ΚΑΣΟΥΗ. 

Η Αναφορά –Διλωςθ τοφτη, υποβάλλεται πρωτίςτωσ προσ το Α.Τ ….......................  προκειμζνου ο Διοικητήσ κ 

.......................................... και όλοι οι Αξιωματικοί του τμήματοσ να λάβουν γνώςη του περιεχομζνου τησ, 

ώςτε να διαπιςτώςουν και οι ίδιοι, ότι οφείλουν να μου προςφζρουν απρόςκοπτα και βάςει του όρκου που 

ζδωςαν προσ το Σφνταγμα, την βοήθειά τουσ ςτην περίπτωςη που χρειαςτεί να ενεργήςω αυτοδικώντασ 

βάςει του Άρθρου 120Σ κατά όςων προςπαθοφν να καταλφςουν το Σφνταγμα με τη βία, ή ακόμα να 

παρεμποδίςουν το ζργο μου ΌΤΑΝ ΑΥΤΟ καταλφεται, καθώσ επιβάλλει ςτουσ πολίτεσ να ενεργοφν  

προκειμζνου να αποκαταςταθεί η ομαλή του λειτουργία. 
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ΚΤΡΙΔ – ΚΤΡΙΟΙ 

 

Η οριηόμενθ εν καιρώ κατοχισ δια του άρκρου 120 παρ.2 και 4 ωσ κεμελιώδθσ νομικι 

υποχρζωςθ όλων των Ελλινων αποτελεί μια υποχρζωςθ εναςκιςεωσ Κακικοντοσ μζχρι  

αυτοκυςίασ, για τθν προςταςία του Συντάγματοσ, τθσ πατρίδασ και τθσ ελευκερίασ.  

Μια υποχρζωςθ με αυξθμζνθ νομικι ιςχφ που δεν μπορεί να ανακοπεί από καμιά μορφι 

εξουςίασ και καμία διάταξθ ι νόμο._ 

 
Με ηελ παξνύζα ηεξή δήισζε-αλαθνξά-θαηαγγειία εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 120 ηνπ 

πληάγκαηνο ( ζρεηηθό 1 ), ηελ νπνία ε Διιεληθή Γηθαηνζύλε έρεη ΑΠΟΓΔΥΘΔΙ, ζαο ζπληζηώ 

λα ιάβεηε ππ όςηλ ζαο, όπσο από ζήκεξα θαη επηζήκσο άπαληεο είζηε ελεκεξσκέλνη, όηη: 

1. Σεινύκε ππό Δρζξηθή Καηνρή 

2. Όηη ην ύληαγκα από ηηο 24\11\2011 ΔΥΔΙ ΚΑΣΑΛΤΘΔΙ  θαη  θαηαιύεηαη βίαηα θαη΄ 

επαλάιεςε θαη θαη΄ εμαθνινύζεζε. 

3. Όηη κέρξη θαη ζήκεξα, εηο βάξνο ηεο ππεξεζίαο ζαο, ησλ ηξηώλ εμνπζηώλ ηνπ θξάηνπο 

Ννκνζεηηθήο, Γηθαζηηθήο , Δθηειεζηηθήο θαζώο θαη ησλ πνιηηηθώλ θπβεξλήζεσλ πνπ ηηο 

απαξηίδνπλ, ΔΥΔΙ ΑΠΟΙΧΠΗΘΔΙ - ΓΙΑΠΡΑΥΘΔΙ ΚΑΚΟΤΡΓΗΜΑΣΙΚΑ Παξάιεηςε 

Γηώμεσλ ηνπ Δγθιήκαηνο ηεο Δζράηεο Πξνδνζίαο. 

4. Σελ εθ κέξνπο ησλ Πνιηηηθώλ θαη θάζε ππεπζύλνπ απόπεηξαο λνκηκνπνίεζεο ηεο 

Σέιεζεο ΓΔΝΟΚΣΟΝΙΑ ηνπ Διιεληθνύ Λανύ θαη ηνπ Γηακειηζκνύ ηεο ρώξαο._ 

ΔΠΔΙΓΗ 

Δζείο επσθεινύκελνη ηεο θαηνρήο ηεο ρώξαο θαη ηεο βίαηεο θαηάιπζεο ηνπ πληάγκαηνο 

ζπλερίδεηε αλεμέιεγθηα θαη πξνπάλησλ αληηζπληαγκαηηθά θαη πέξαλ ηεο ρξέσζεο ησλ θηινβαηώξσλ 

πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ κεηξεηή λα κε ρξεώλεηε κε άιιεο δηαθνξεηηθήο θύζεσο θαηνρηθέο θαη 

νινέλα απμαλόκελεο ρξεώζεηο απεηιώληαο ηαπηόρξνλα κε δηαθνπή ηεο παξνρήο ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο εάλ δελ ηηο πιεξώζσ, ζαο ελεκεξώλσ όηη όρη κόλνλ ζηακαηώ λα ζαο πιεξώλσ, αιιά θαη 

όηη ζαο επηηάζζσ λα κνπ παξέρεηε ξεύκα , θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο ηεο ρώξαο θαη ηεο 

βίαηεο θαηάιπζεο ηνπ πληάγκαηνο. Καη όηη ζα ελεξγήζσ απηνδηθώληαο ελαληίνλ ηνπ όπνηνπ εζηθνύ 

θαη θπζηθνύ απηνπξγνύ, πνπ ζα απνπεηξαζεί ηνύηε ηελ πεξίνδν θαηνρήο ηεο ρώξαο, λα δηαθόςεη 

παξνρή ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζε ειεθηξνδνηνύκελεο ηδηνθηεζίεο κνπ. 

 

Καζώο όπσο βιέπεηε ζην ζρεηηθό 1 ην νπνίν έρεη δερζεί θαη ε δηθαηνζύλε, ε παξεκπόδηζε 

ηνπ έξγνπ πνπ ην ύληαγκα όηαλ θαηαιύεηαη αλαζέηεη θαη επηβάιιεη ζηνλ θάζε πνιίηε πξνο 

ηελ επίηεπμε ηεο νκαιήο ηνπ ιεηηνπξγίαο, είλαη θαθνύξγεκα δηαξθέο. Γελ παξαγξάθεηαη θαη 

ζπληζηά εθ ησλ πξαγκάησλ απόπεηξα θαη ηνπιάρηζηνλ, άκεζε ζπλέξγεηα ζε βίαηε θαηάιπζε  
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ηνπ πληάγκαηνο θαη ζε εζράηε πξνδνζία. Καη ζε πεξηόδνπο θαηνρήο όπσο εηνύηε πνπ 

δηαλύνπκε ηώξα ζηελ Διιάδα, ηηκσξείηαη αθόκε θαη αθαξηαία κε απηνδηθία από ηνπο ίδηνπο 

ηνπο πνιίηεο κε ηελ πνηλή ηεο εθηέιεζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ζα πξνβείηε ζε δηαθνπή παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζε ηδηνθηεζία κνπ, ε 

πξάμε ζαο απηή ζα ζπληζηά εθηόο ησλ άιισλ θαη ερζξηθή ελέξγεηα πξνο ηελ Παηξίδα θαη ην 

ύληαγκα ην νπνίν εγώ θαη νη ζπκπνιίηεο κνπ δηαθπιάηηνπκε (βιέπε ζρεηηθό 1) , έρνληαο 

επηζήκσο Δλεξγνπνηήζεη θαη Δθαξκόδνληαο ζηελ πξάμε ην άξζξν 120 ηνπ πληάγκαηνο όπσο 

απηό καο ππνρξεώλεη. Καη σο ερζξόο ζα αληηκεησπηζηείηε από εκέλα θαη ηνπο ζπκπνιίηεο κνπ, 

κεηά ησλ πληαγκαηηθώλ κνπ Γηθαησκάησλ θαη Τπνρξεώζεσλ! 

Όζν αθνξά ηνλ Κώδηθα Πξνκήζεηαο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΦΔΚ Β' 832 / 09.04.2013) 

εζείο εμαθνινπζείηε θαη ππαθνύεηε ζε αληηζπληαγκαηηθνύο λόκνπο, πνπ επίνξθνη πνιηηηθνί 

λνκνζεηνύλ, ελώ σο πνιίηεο ηνύηεο ηεο ρώξαο, νθείιαηε λα γλσξίδεηε όηη νη λνκνζέηεο όρη 

κόλνλ είλαη θαηεγνξνύκελνη από ηελ Διιεληθή Γηθαηνζύλε γηα ην θαθνύξγεκα ηεο Δζράηεο 

Πξνδνζίαο, αιιά είλαη θαη ελ δπλάκεη δησθόκελνη από ην άξζξν 120 ηνπ πληάγκαηνο γηα 

ζπλαπηνπξγία ζε θαθνπξγεκαηηθή παξάιεηςε άζθεζεο εηζαγγειηθώλ θαζεθόλησλ κε ζθνπό 

ηελ λνκηκνπνίεζε ηεο θαηνρήο ηεο ρώξαο από ερζξηθέο δπλάκεηο (βιέπε ζρεηηθό 1 ) θαη όηη 

είλαη έλνρνη ήδε βάζεη ηνπ Άξζξνπ 120 ηνπ πληάγκαηνο γηα ηελ δηάπξαμε ησλ παξαθάησ 

εγθιεκάησλ: 

1) Δγθιεκαηηθή παξάιεηςε άζθεζεο ησλ εηζαγγειηθώλ θαζεθόλησλ ηεο Βνπιήο ζηελ εμέηαζε

ηεο δηθνγξαθίαο γηα Δζράηε Πξνδνζία θαηά ησλ κειώλ ηεο, πνπ εθθξεκεί ζηελ Βνπιή από ηελ 

24-11-2011 (ΠΚ 239 παξ.β) θαη ζπλέξγεηαο -εθ παξαιείςεσο- ζε Δζράηε Πξνδνζία (ΠΚ 45, 

46,134, 120 παξ.3 πλη), θαηά πιαζκαηηθή ζπξξνή, ππέξ ηεο ηειεπηαίαο. 

2) Άζθεζε πνηληθήο δίσμεο γηα εζράηε πξνδνζία, ζηα πιαίζηα ηεο από 27-05-2010

κήλπζεο πνπ εθθξεκεί ζηελ βνπιή, από ηνλ εηζαγγειέα ηεο ηαθηηθήο δηθαηνζύλεο ,θαηά 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97. Με ηελ παξάιεηςε ησλ θαη ηελ (επί ζρεδόλ 9 ρξόληα) 

θαθνπξγεκαηηθή απηή ζησπή ησλ 300ζίσλ ηεο βνπιήο, νη ελ ιόγσ θαηεγνξνύκελνη 

ζπλερίδνπλ λα εθαξκόδνπλ ηηο πξνδνηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 1νπ , 2νπ, θαη 3νπ 4νπ 

Μλεκνλίνπ (ΠΚ 134), θαη θαηαδηθάδνληαο έηζη ηελ Διιάδα ζε κηα νπζηαζηηθή θαη δηαξθή 

θαηάζηαζε Δζράηεο Πξνδνζίαο θαη Καηνρήο ηεο θαη ηνλ Λαό ζε έλαλ αξγό βαζαληζηηθό 

βηνινγηθό, εζηθό θαη εζληθό ζάλαην. 
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πλεπώο, νθείιεηε όρη κόλνλ λα κελ εθαξκόδεηε ηελ θαηνρηθή λνκνζεζία εηο 
βάξνο πνιηηώλ, πνπ επηζήκσο ελεξγνύλ θαηά ηεο θαηνρήο θαη ηεο θαηάιπζεο ηνπ 
πληάγκαηνο, αιιά θαη λα ηελ θαηαγγείιεηε. 

αο γλσζηνπνηώ, όηη ζηνπο κεηξεηέο  ειεθηξνδόηεζεο κε αξηζκνύο : 

1)……………..……………………………………………………………… 

2)……………..……………………………………………………………… 

3)……………………………………………………………………………… 

ζα ζπλερίδσ λα θάνω ΧΡΗΣΗ ην απαξαίηεην ειεθηξηθό ξεύκα ( οικιακό - βιοτεχνικό - 

επαγγελματικό ) σο ζπλήζηδα, ρσξίο λα ππεξβώ ηηο απαηηνύκελεο KWH γηα ηελ 

επηβίσζε κνπ, ηεο νηθνγέλεηαο κνπ θαη ηεο επηρείξεζεο κνπ, αιιά θαη γηα ηηο ηπρόλ 

αλάγθεο ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ ην ύληαγκα όηαλ θαηαιύεηαη, επηβάιιεη πξνο ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο ηνπ ιεηηνπξγίαο (απηό εμάιινπ θαίλεηαη από ηελ κέρξη ηώξα 

θαηαλάισζε πνπ εκθαλίδεηαη από ηνλ αξηζκό κεηξεηή) θαη Μόλν όηαλ ζα επηζηξέςεη ε 

πληαγκαηηθή νκαιόηεηα θαη επαλέιζεη ε έλλνκε ηάμε ηεο Υώξαο καο, ηόηε θαη κόλν 

θαη όζν κνπ αληηζηνηρεί θαη ρσξίο ηηο παξάλνκεο, θαηνρηθέο θαη αληηζπληαγκαηηθέο 

ρξεώζεηο-θόξνπο ζα πξνβώ ζε πιεξσκή.! 

Η όπνηα αληηζπληαγκαηηθή ελέξγεηα ζαο εηο βάξνο κνπ θαη εηο βάξνο ηεο νηθνγέλεηαο κνπ αιιά θαη 

ε όπνηα απεηιή είηε δηαθνπή ηεο ειεθηξνδόηεζεο ησλ αθηλήησλ κνπ, ζα ζεσξεζεί άθξσο ερζξηθή 

απέλαληη ζηελ Παηξίδα ην ύληαγκα θαη όιν ηνλ Διιεληθό ιαό θαζώο από ζήκεξα ζαο 

γλσζηνπνηείηαη όηη ε νηθία κνπ, ε επηρείξεζή κνπ, είλαη ν ρώξνο πνπ σο Έιιελαο Πνιίηεο 

αθνινπζώληαο ηηο πξνζηαγέο ηνπ πληάγκαηνο, βξίζθνκαη ζε δηαξθή εηνηκόηεηα γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο ρώξαο κνπ, ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πληάγκαηνο θαη ηεο επαλαθνξάο ηεο έλλνκεο ηάμεο θαη ηεο Γεκνθξαηίαο. 

Γη απηό  εγώ θαη ζπκπνιίηεο κνπ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ βάζεη πληάγκαηνο ΔΝΣΟ 48 σξώλ, 

ΝΑ ΑΠΑΛΔΙΦΔΣΔ - (θαη έσο όηνπ επαλέιζεη ε ζπληαγκαηηθή νκαιόηεηα θαη ηειεζηδηθήζεη ε 

επίζεκα από ηε βνπιή αλαθνηλσκέλε δηθνγξαθία εζράηεο πξνδνζίαο, ζρεηηθό 1),- κε 

ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο όια ηα ηπρόλ βάξε ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ έρεηε εθδώζεη ζηνπο 

Αξ. Μεηξεηή 

1)………………………………………………………………………………. 

2)…………………………………………………………………………………. 
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3)……………………………………………………………………………….. 

ησλ αθηλήησλ κνπ θαη όισλ όζσλ πξάμακε ηα ηεξά θαζήθνληα καο πξνο ζηελ Παηξίδα θαη 

ην ύληαγκα (ζρεηηθό 1 & 2 ). 

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ζεσξεζείηε εθ ηνπ πληάγκαηνο θπζηθόο - εζηθόο απηνπξγόο ΚΑΙ 

ΤΝΔΡΓΟ Δ ΒΙΑΙΗ ΚΑΣΑΛΤΗ ΣΟΤ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΚΑΙ Δ ΔΥΑΣΗ ΠΡΟΓΟΙΑ ΚΑΙ Χ 

ΣΔΣΟΙΟΙ ΘΑ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΣΔΙΣΔ ΑΠΟ ΔΜΔΝΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΠΟΛΙΣΔ ΜΟΤ. 

Καζώο επίζεο νθείιεηε λα ζηακαηήζεηε (θαη έσο όηνπ ε παηξίδα απαιιαρηεί από ηελ θαηνρή) 

λα βεβαηώλεηε βάξε ζηνπο Αξ. Μεηξεηή : 

1)………………………………………………………………………………………. 

2)………………………………………………………………………………………. 

3)……………………………………..………………………………………………. 

ησλ αθηλήησλ κνπ. 

Δλώ θάζε δηαθνξεηηθή ελέξγεηα ζαο πέξαλ ησλ άλσ, ζα απνηειεί κεηαμύ ησλ άιισλ ΚΑΙ 

ΠΑΡΔΜΠΟΓΙΗ ζην έξγν πνπ ην ύληαγκα όηαλ θαηαιύεηαη, επηβάιιεη ζηνλ θάζε πνιίηε ΚΑΙ Η 

ΠΡΑΞΗ Α ΑΤΣΗ ΘΑ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΣΔΙ σο ελέξγεηα βίαηεο θαηάιπζεο ηνπ πληάγκαηνο θαη 

ερζξηθή πξνο ην ίδην ην ύληαγκα θαη ηελ παηξίδα θαη ζα αληηκεησπηζηείηε από ηνπο πνιίηεο 

αθξηβώο όπσο ην ύληαγκα καο επηηάζζεη ζε θαηξνύο βίαηεο θαηάιπζεο ηνπ, δειαδή ζα 

αληηκεησπηζηείηε λνκίκσο κε απηνδηθία αθόκε θαη κε εθηέιεζε. 

Δλ θαηαθιείδη ζαο ελεκεξώλσ όηη ηα όζα ζαο θαηαζέησ εδώ ηζρύνπλ βάζεη ηνπ 

πληάγκαηνο (θαη κε ην ζρεηηθό 1) κπνξεί λα ζαο ηα επηβεβαηώζεη θαη ε Διιεληθή 

Γηθαηνζύλε, πνπ είλαη ζύκθσλε θαη έρεη θάλεη δεθηέο ηηο ζέζεηο κνπ θαη ηηο έρεη απνδερηεί 

θαη πηνζεηήζεη θαη ε ίδηα.

Καζώο εγώ, ε νηθνγέλεηα κνπ θαη πάξα πνιινί ζπκπνιίηεο κνπ, επηζήκσο θαη εκπξάθησο 

πξάηηνπκε ηα όζα ην άξζξν 120 ηνπ πληάγκαηνο επηηάζζεη ζηνλ θάζε πνιίηε λα πξάμεη 

απηή ηελ θαηνρηθή πεξίνδν, πξνο ηελ επίηεπμε ηεο νκαιήο ηνπ ιεηηνπξγίαο θαη 

αληηζηεθόκαζηε έκπξαθηα γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο παηξίδαο. (ζρεηηθό 1 & 2 ) - Ιεξή 

Γήισζε Δλεξγνπνίεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ Άξζξνπ 120. Καη πξνπάλησλ αθνινπζώ πηζηά, 

ηελ ππέξ ηνπ ιανύ θαη ηνπ Έζλνπο ζπλερόκελε θαη επηβεβιεκέλε από ην ύληαγκα 

αληίζηαζε πνπ θαζεκεξηλά πξνβάισ κε νπνηνδήπνηε κέζν δηαζέησ, αθηεξώλνληαο ρξόλν, 

ΥΡΗΜΑ, ΡΙΚΟ, (ζρεηηθό 2).
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Όηαλ απειεπζεξσζεί ε παηξίδα θαη μεθηλήζνπλ δηώμεηο γηα ηελ Δζράηε Πξνδνζία  

πνπ εθξεκκνδηθεί θαη επαλέιζεη ε πληαγκαηηθή νκαιόηεηα, ηόηε θαη κόλνλ ηόηε ζα  

αξρίζσ λα είκαη θαη πάιη ζπλεπήο ζηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεώζεηο όπσο 

άιισζηε ζπλήζηδα λα είκαη αλειιηπώο σο έληηκνο θαη λνκνηαγήο Έιιελαο Πνιίηεο. 

 

αο επηζπλάπησ: 

 

 

ρεηηθό 1: Σελ Ιεξή δήισζε ελεξγνπνίεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ Άξζξνπ 120 θαη 

θαηαγγειία θαηά ησλ εηο βάξνο ηνπ ιανύ θαη ηνπ Έζλνπο δηαπξαρζέλησλ θαθνπξγεκάησλ:  

 

Α. Σεο βίαηεο θαηάιπζεο ηνπ πληάγκαηνο. 

 

Β. Σεο από 24/11/2011 θαη έθηνηε, θαθνπξγεκαηηθήο παξάιεηςεο δηώμεσλ ηνπ 

εγθιήκαηνο ηεο εζράηεο πξνδνζίαο θαη ηεο θαηαπάηεζεο ηνπ Όξθνπ. 

 

Γ. Σεο από θνηλνύ απόπεηξαο κε δόιν θαη πξόζεζε ησλ πνιηηηθώλ θαη ηνπ θάζε 

ππεύζπλνπ, λα πξνρσξήζνπλ ζε αιιαγή θαη αλαζεώξεζε ηνπ πληάγκαηνο θαηερόκελεο 

Υώξαο (ηεο Διιάδαο). 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΑΝΑΓΓΔΛΙΑ-, ΠΡΟ ΠΑΑ ΑΡΜΟΓΙΑ ΔΙΑΓΓΔΛΙΑ θαη ΑΡΥΗ, πξνο όια ηα 

ώκαηα Αζθαιείαο, ην Ληκεληθό ώκα θαη πξνο ηνλ θάζε Πνιίηε, ΒΑΔΙ ησλ ΑΡΘΡΩΝ 

36 θαη 40 ηνπ ΚΩΓΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗ ΓΙΚΟΝΟΜΙΑ, 45, 46, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 

141, 142 ηνπ ΠΟΙΝΙΚΟΤ ΚΩΓΙΚΑ θαη ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 120 ηνπ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ. 

 

Ηκεξνκελία: …………………….. θαη Αξ. Πξση. : ………………………… πνπ είρα 

θαηαζέζεη, ηεο νπνίαο ην πεξηερόκελν βεβαηώλεη, όηη δελ έρσ ππνζάιςεη ηελ εζράηε 

πξνδνζία θαη ηελ βίαηε θαηάιπζε ηνπ πληάγκαηνο, (ΣΑ ΔΥΩ ΓΗΛΑΓΗ ΚΑΣΑΓΓΔΙΛΔΙ) θαη 

αθεηέξνπ όηη δήισζα εκπξόζεζκα ηηο ζέζεηο κνπ, ηελ ζηάζε κνπ απέλαληη ζην ύληαγκα 

θαη ηηο έθηνηε ελέξγεηέο κνπ βάζεη ησλ θαζεθόλησλ θαη ησλ ππνρξεώζεώλ κνπ απέλαληη ζην 

ΓΗΜΟΙΟ ΤΜΦΔΡΟΝ, ζην ύληαγκα θαη ηελ δηαζθάιηζή ηνπ. 

 

 

 

 



 

 
8 

 

 

ρεηηθό 2:  Σελ από (….. ............ ) θαη κε αξ.Πξση.(……………………..) Αλαθνξά 

-Γήισζε-Καηαγγειία-Δθαξκνγή ηνπ Άξζξνπ 120 ππόςηλ όισλ ησλ Γεκάξρσλ,  

όισλ ησλ ππεπζύλσλ, όισλ ησλ πνιηηώλ, θαηά ηνπ ιαζξνκεηαλαζηεπηηθνύ θαη θαηά ηεο 

βίαηεο θαηάιπζεο ηνπ πληάγκαηνο, όπνπ εγώ ν ίδηνο ζπγθεληξώλνληαο (…….) ππνγξαθέο 

πλ θαηαγγειιόλησλ ζπκπνιηηώλ κνπ εγθαίξσο ζαο θαηέζεζα θαη πνπ βεβαηώλεη θαη 

θαηαδεηθλύεη αθελόο ηελ ππέξ ηνπ ιανύ θαη ηνπ Έζλνπο ζπλερόκελε θαη επηβεβιεκέλε από ην 

ύληαγκα αληίζηαζε πνπ θαζεκεξηλά πξνβάισ κε νπνηνδήπνηε κέζν δηαζέησ, κε 

πξνζσπηθό θόζηνο, ξηζθάξνληαο θαη αθηεξώλνληαο ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑ.  

 

Όηη απνθιεηζηηθά πξνο όθεινο ηεο παηξίδαο ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ Γεκνζίνπ 

πκθέξνληνο είλαη πνπ ελεξγώ θαη εθαξκόδσ ζηελ πξάμε ην Άξζξν 120 ηνπ πληάγκαηνο 

θαη όρη γηα πξνζσπηθά νηθνλνκηθά ή άιια πξνζσπηθά κνπ νθέιε θαη ζπλεπώο, όηη ν ηξόπνο 

πνπ ηνύηε ηελ πεξίνδν θαηνρήο θαη θαηάιπζεο ηνπ πληάγκαηνο αληηκεησπίδσ ηηο πξάμεηο 

ηεο θνξνινγηθήο αξρήο πνπ αθνξνύλ ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεώζεηο θαη ε εθπιήξσζε ή 

κε ησλ ελ ιόγσ ππνρξεώζεώλ κνπ, ΓΔΝ αλάγεηαη απόιπηα ζηελ ζηάζκηζε ησλ 

ζπκθεξόλησλ κνπ ΟΤΣΔ ζηελ ζθαίξα ησλ επηινγώλ κνπ, θαζώο ην Άξζξν 120 ηνπ 

πληάγκαηνο επηηάζζεη θαη είλαη πάλσ από ηηο λνκνινγίεο πνπ ζε πεξηόδνπο θαηάιπζήο ηνπ 

θαη θαηνρήο ηεο ρώξαο ςεθίδνληαη. 

 

Αιιά βεβαηώλεη θπξίσο θαη όηη ε όπνηα από κέξνπο ζαο ή ησλ ππαιιήισλ ζαο ελέξγεηα 

ελαληίνλ ηεο ηδησηηθήο κνπ πεξηνπζίαο ή ελαληίνλ κνπ, ζα απνηειεί ηνύηε ηελ θαηνρηθή 

πεξίνδν παξεκπόδηζε ηνπ ηεξνύ έξγνπ πνπ ην ύληαγκα επηβάιιεη ζηνπο πνιίηεο, άξα 

δειαδή, ζα απνηειεί ερζξηθή ελέξγεηα θαηά ηεο παηξίδαο, ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ ιανύ. 

Καη ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο ππνρξενύκαη λα αληηκεησπίζσ ηνλ όπνηνλ ππάιιειό ζαο πνπ 

ζα απνπεηξαζεί λα κε παξεκπνδίζεη, σο ερζξό ηεο παηξίδαο. 

 

Με άιια ιόγηα δειαδή, ζα ππνρξενύκαη θαη ζα δηθαηνύκαη λα ηνλ εθηειέζσ. 

 

Θα ζαο επαλαιάβσ, όηη ε νξηδόκελε ελ θαηξώ θαηνρήο δηα ηνπ άξζξνπ 120 παξ.2 θαη 4 σο 

ζεκειηώδεο λνκηθή ππνρξέσζε όισλ ησλ Διιήλσλ απνηειεί κηα ππνρξέσζε ελαζθήζεσο 

Καζήθνληνο κέρξη απηνζπζίαο, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πληάγκαηνο, ηεο παηξίδαο θαη ηεο 

ειεπζεξίαο. Μηα ππνρξέσζε κε απμεκέλε λνκηθή ηζρύ πνπ δελ κπνξεί λα αλαθνπεί από 

θακηά κνξθή εμνπζίαο θαη θακία δηάηαμε, λόκν. 
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Σέινο, ηελ πληαγκαηηθόηεηα ησλ λόκσλ ζε πεξηόδνπο βίαηεο θαηάιπζεο ηνπ  

πληάγκαηνο θαη θαηνρήο ηεο ρώξαο όπσο είλαη ηνύηε ε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ 

δηαλύνπκε ηώξα ζηελ Διιάδα, αξκόδηνη λα ηελ θξίλνπλ είλαη κόλνλ όζνη πνιίηεο ΓΔΝ 

ζπλέξγεζαλ δηα ηεο ζησπήο ηνπο ζηε θαηάιπζε ηνπ πληάγκαηνο, θαη ζηελ πξνδνζία ηεο 

ρώξαο, δειαδή απηνί πνπ θαηήγγεηιαλ όπσο εγθαίξσο θαηήγγεηια ΚΑΙ ΔΓΩ ( βιέπε 

ζρεηηθό 1), ηελ θαηάιπζε ηνπ πληάγκαηνο θαη ηε θαηνρή ηεο ρώξαο. 

 
 

Όζνη δειαδή ζαο έρνπκε θαηαζέζεη έγγξαθα θαη πξαγκαηηθά παξαζηαηηθά αλάινγα 

εηνύησλ πνπ ζαο θαηαζέησ εγώ ζήκεξα κε ην παξόλ θαη πνπ ησλ νπνίσλ θε Πξντζηάκελε, 

πξνζσξηλά θαη κέρξη ηελ επαλαθνξά ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πληάγκαηνο 

ππνρξενύζηε ΝΑ ΜΗΝ επηδηώμεηε νπδεκία δηαθνπή ειεθηξνδόηεζεο ζηηο ηδηνθηεζίεο καο. 

 

εκαληηθή Δπηζήκαλζε 
 
 

Οη παξαιήπηεο, ζηνπο νπνίνπο κε ηα ζρεηηθά 1 & 2 αιιά θαη κε ηελ παξνύζα αλαθνξά-

θαηαγγειία απεπζύλνκαη, γλσζηνπνηώληαο θαη ππελζπκίδνληάο παξάιιεια ηελ από δσ θαη 

ζην εμήο ζηάζε ηνπο πνπ νθείινπλ λα ηεξνύλ απέλαληη ζε εκέλα, ζηηο ππνρξεσηηθέο από ην 

ύληαγκα ελέξγεηέο κνπ θαη ζηα επηπιένλ δηθαηώκαηα κε ηα νπνία ην ύληαγκα κε έρεη 

εμνπιίζεη, όπσο αθξηβώο ηα πεξηέγξαςα εληόο ηνπ παξόληνο, αιιά θαη εληόο ησλ ζρεηηθώλ 1 

& 2 νθείινπλ αλ έρνπλ θάπνηα έλζηαζε, δηαθσλία, παξαηήξεζε, ε θαη πξόηαζε επί ησλ 

όζσλ αλαθέξσ ζην ζρεηηθό 1 & 2 αιιά θαη εθ' όιεο ηεο ύιεο κε ην παξόλ, λα κνπ ηηο 

θνηλνπνηήζεη εγγξάθσο, αηηηνινγεκέλα κε απνδείμεηο θαη αλαιπηηθά κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 

επίδνζεο, εληόο 5 εκεξώλ θαη λα ηνπνζεηεζνύλ ζρεηηθά ζηα εμήο : 

 

1) Αλ ζεσξνύλ όηη ε ρώξα ηειεί ή όρη ππό θαηνρή. 

 

2) Αλ ην ύληαγκα θαηαιύεηαη. 

 

3) Αλ ζεσξνύλ ηελ παξάιεηςε ησλ δηώμεσλ ηνπ εγθιήκαηνο ηεο εζράηεο    

    πξνδνζίαο λόκηκε, πληαγκαηηθή θαη θπζηνινγηθή. 
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ε πεξίπησζε πνπ δελ δηαηππσζεί αλαιπηηθή θαη κε ζαθήλεηα επί ησλ όζσλ ζαο δεηώ λα 

κνπ απαληήζεηε έγγξαθε αληίξξεζε αιιά θαη έλζηαζε ελαληίνλ κνπ εληόο ηεο πξνζεζκίαο, 

δεζκεύεηαη ακεηάθιεηα ν θάζε απνδέθηεο λα ηεξήζεη πηζηά ηα όζα αλαθέξνληαη εληόο ηνπ 

παξόληνο. 

                                                                Αίηεκα 
 
Παξαθαιώ λα κνπ ρνξεγήζεηε ΠΙΣΟ αληίγξαθν εθ ηνπ πξσηνηύπνπ ηεο παξνύζαο 

αλαθνξάο κνπ πξνο ηεο ππεξεζία ζαο, δηόηη έρσ έλλνκν ζπκθέξνλ επεηδή ε Διιάδα 

θηλδπλεύεη, ηειεί ππό θαηνρή, ζπληειείηαη γελνθηνλία ηνπ Διιεληθνύ Λανύ θαη ην ύληαγκα 

θαηαιύεηαη βηαίσο. Σν ρξεηάδνκαη άκεζα γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζσ ζηνλ εθ ηνπ Άξζξνπ 120 

ηνπ πληάγκαηνο ππνρξεσηηθό θαη ηεξό αγώλα πξνο ηελ απνηξνπή ηεο θαηάιπζή ηνπ 

πληάγκαηνο, ηελ δηαζθάιηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη γηα ηελ ειεπζεξία ηεο παηξίδαο 

καο. 

 

 

Υπογραφι 

 

 

 

 

                                     Όλ/κν :  

Ο ΜΗΝΤΧΝ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΛΧΝ 

ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΡΘΡΟΤ 120 

(Αξ. Πξση. Α120 :                               ) 
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