
Προς 

1-Την ∆ΟΥ…………………….. 

2- Την ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆.Ε.Η.) 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ 

Του 

………………………………………………………………………………………. 

κατοίκου …………………………………………………………………………………….. 

µε ΑΦΜ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

ΓΙΑ 

 την διεκδίκηση επιστροφής του καταβληθέντος εκτάκτου ειδικού τέλους 

ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών µέσω των λογαριασµών 

κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύµατος ποσού……………………………….. ευρώ 

(άρθρο 53 Ν. 4021/2011) 

 

∆ΗΛΩΝΩ µε την παρούσα ότι η επιβολή του εκτάκτου τέλους 

ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών µέσω των λογαριασµών 

κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύµατος ποσού………………………….€ που µου 

επιβλήθηκε, δυνάµει του  υπ’ αρ……………………………..λογαριασµού της 

∆.Ε.Η., βάσει του άρθρου 53 Ν. 4021/2011 ∆ΕΝ είναι σύννοµη, γιατί η 

ανωτέρω διάταξη του εν λόγω νόµου είναι  αντισυνταγµατική και ως εκ 

τούτου παράνοµη και δεν µπορεί να εφαρµοσθεί. Η εν λόγω διάταξη 

παραβιάζει: 

1-Το άρθρο 17 παρ. 1 του Συντάγµατος που ορίζει ότι το Κράτος 

προστατεύει την ιδιοκτησία και το άρθρο 1 του πρώτου Πρόσθετου 

Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α που τιτλοφορείται «Προστασία Ιδιοκτησίας». Το 

επιβαλλόµενο τέλος προσβάλλει ευθέως την ιδιοκτησία των πολιτών.   

  2 – Το άρθρο 78 παρ. 1 & 4 του Συντάγµατος το οποίο απαγορεύει να 

ταυτιστεί το υποκείµενο µε το αντικείµενο της φορολογίας δηλαδή η «κατά 

κεφαλή» φορολόγηση, κάτι που γίνεται µε το επιβληθέν τέλος. 



 3 –Το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγµατος το οποίο ορίζει ότι η 

εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και την 

Κυβέρνηση και το άρθρο 1 παρ. 3 του Συντάγµατος το οποίο ορίζει ότι όλες οι 

εξουσίες πηγάζουν από λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους και 

ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγµα. Κατά συνέπεια η βεβαίωση και η 

είσπραξη του ανωτέρου τέλους από τη ∆.Ε.Η., που αποτελεί ιδιωτική ανώνυµη 

εταιρεία και δεν αποτελεί ασφαλώς όργανο της εκτελεστικής εξουσίας, 

παραβιάζει ευθέως τις ανωτέρω συνταγµατικές διατάξεις. 

 4 – Το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγµατος που καθιερώνει την αρχή της 

φορολογικής ισότητας  των ελλήνων πολιτών µε την έννοια της 

καθολικότητας της φορολογικής υποχρέωσης και της φορολογίας µε βάση τη 

φοροδοτική ικανότητα των πολιτών, αλλά και το άρθρο 4 παρ.  1 του 

Συντάγµατος που συνεπάγεται για τη φορολογία την υποχρέωση του 

νοµοθέτη να χειρίζεται κατά τρόπο οµοιόµορφο τις όµοιες από πλευράς 

φοροδοτικής ικανότητας περιπτώσεις. 

 5 – Το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγµατος που ορίζει ότι ο σεβασµός και 

η προστασία της αξίας του ανθρώπου, αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση 

της πολιτείας, που σηµειωτέον, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 110 

παρ. 1 & 48 παρ. 1 του Συντάγµατος, εξαιρείται των υποκείµενων σε 

αναθεώρηση ή αναστολή συνταγµατικών διατάξεων. Με το επιβαλλόµενο 

τέλος, προβλέπεται ως επιπρόσθετη «κύρωση» η διακοπή του ηλεκτρικού 

ρεύµατος, γεγονός που παραβιάζει ευθέως την ανωτέρω συνταγµατική 

διάταξη. 

 6 – Το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος που ορίζει ότι ο καθένας έχει 

δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συµµετέχει 

στην κοινωνική οικονοµική και πολιτιστική ζωή της χώρας, γιατί µε την 

επιβολή του εκτάκτου τέλους προσβάλλεται η συνταγµατικά κατοχυρωµένη 

αρχή της οικονοµικής (συµβατικής) ελευθερίας του πολίτη. 

7- Το άρθρο 20 παρ.1 του Συντάγµατος που κατοχυρώνει το δικαίωµα 

της δικαστικής προστασίας, το οποίο απολαµβάνει υπερνοµοθετική εξουσία 

(άρθρο 6 της ΕΣ.∆.Α. που κυρώθηκε µε το Ν.∆. 53/1974) κατά το οποίο 

πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στο φορολογούµενο να αµφισβητήσει ένα 



φορολογικό τεκµήριο επικαλούµενος τις ιδιαίτερες συνθήκες της προσωπικής 

του κατάστασης. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ 

 η ανωτέρω διάταξη του άρθρου 53 του Ν. 3986/2011 περί επιβολής εκτάκτου  

τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών µέσω των λογαριασµών 

κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, δεν µπορεί να εφαρµοσθεί και είναι 

παράνοµη επειδή αντίκειται στις Συνταγµατικές ∆ιατάξεις που αναφέρονται 

παραπάνω. 

 Κατόπιν αυτών, υποκείπτοντας στην ανάγκη αποφυγής δυσµενών 

συνεπειών καταβάλλω σήµερα το ποσό των ……………………………€ για το 

έκτακτο τέλος  που µου επιβλήθηκε µε τη ρητή επιφύλαξη της αναζήτησης 

του ποσού αυτού µε κάθε νόµιµο µέσο και διαδικασία και δυνάµει αποφάσεως 

οποιασδήποτε ∆ιοικητικής Αρχής ή ∆ικαστηρίου. 

 

      Γούρνες  …………………………. 

             Ο καταβάλλων µε επιφύλαξη 

          


