
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ
ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ΔΕΗ

- είναι αντισυνταγματικό και άδικο. Είναι κεφα-
λικός φόρος και τον πληρώνουμε όλοι ανεξαρ-
τήτως εισοδήματος.

- Ο τρόπος είσπραξης είναι παράνομος και εκ-
βιαστικός. Μετατρέπουν τη ΔΕΗ σε φοροει-
σπραχτικό μηχανισμό.

- Ο τρόπος είσπραξης είναι επικίνδυνος. Απειλεί
να βυθίσει χιλιάδες οικογένειες στο σκοτάδι της
θέτοντας σε κίνδυνο ακόμα και την υγεία συμ-
πολιτών μας.

- Δεν έχουμε να πληρώσουμε. 

- Δεν θέλουμε να τον πληρώσουμε. 

- Τα χρήματα αυτά φεύγουν και δεν θα τα ξανα-
δούμε. Θα πάνε, όπως και τα υπόλοιπα χαρά-
τσια, στις τσέπες των τοκογλύφων δανειστών
και της τρόικας.

γιατί

δείτε πώς ΔΕΝ θα πληρώσουμε το χαράτσι 

’
συνέπειες αρνησης πληρωμής

- Όποιος δεν πληρώσει επιβαρύνεται με 1% προσαύξηση το μήνα επί
του χαρατσιoύ. Το ποσό είναι πολύ μικρό σε σχέση με το συνολικό.
Έστω και λίγους μήνες μπορούμε να τους καθυστερήσουμε!

- Όποιος δεν πληρώσει δεν μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα
προκειμένου να εισπράξει χρήματα από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ για
ποσά άνω των 1.500 ευρώ.Στην κατηγορία αυτή δεν υπάγονται μισθω-
τοί ή συνταξιούχοι των ανωτέρω φορέων ή αγρότες για την είσπραξη
αποζημιώσεων ή επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων

- Οποιος δεν πληρώσει δεν μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα
για να πουλήσει το ακίνητό του.

Αν το χρέος ρυθμισθεί και καταβληθεί η πρώτη δόση εκδίδεται φορο-
λογική ενημερότητα ισχύος ενός μηνός και θεωρούνται φορολογικά
στοιχεία.

Ψέμα 1ο Εάν δεν πληρώσουμε τα τέλη θα μας κλείσουν φυλακή.
Αδίκημα πλημμεληματικού χαρακτήρα θεωρείται η μη καταβολή βεβαι-
ωμένων χρεών άνω των 5.000 ευρώ πέραν των 4 μηνών. H πράξη πα-
ραμένει ατιμώρητη αν εξοφληθεί το χρέος. 
Ψέμα 2ο Οσοι είμαστε επαγγελματίες δεν θα μπορούμε να δουλέ-
ψουμε, αφού δεν θα μας θεωρούν φορολογικά στοιχεία. Σύμφωνα με
το άρθρο 36 παράγραφος 8α του ΚΒΣ ο προϊστάμενος της ΔΟΥ δεν θε-
ωρεί στοιχεία όταν υφίσταται ληξιπρόθεσμη οφειλή άνω των 6.000
ευρώ. Για τον υπολογισμό της οφειλής δεν λαμβάνονται υπόψη οι προ-
σαυξήσεις. 
Ψέμα 3ο Εάν δεν πληρώσουμε θα μας πάρουν τους μισθούς και τις
συντάξεις και δεν θα χουμε να φάμε Σύμφωνα με το άρθρο 31 του
ΚΕΔΕ (Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων) δεν επιβάλλεται κατά-
σχεση σε μισθό, σύνταξη ή άλλη περιοδική παροχή που είναι κατώτερη
των 1.000 ευρώ. Είναι δυνατή η κατάσχεση μέχρι του 1/4 μισθού ή σύν-
ταξης, εφόσον αυτό που απομένει δεν είναι κατώτερο από 1.000 ευρώ.
Ψέμα 4ο Εάν δεν πληρώσουμε τα τέλη θα μας πάρουν τα σπίτια.
Σύμφωνα με την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 Σ.),
δεν μπορεί να ληφθεί το επαχθές μέτρο της κατασχέσεως ακινήτου με-
γάλης αξίας για την εξόφληση μικρής απαιτήσεως, αν ο σκοπός αυτός
μπορεί να επιτευχθεί με ηπιότερα και αποτελεσματικότερα μέτρα  
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τι κανουμε - οδηγίες:

1 Πληρώνουμε μέσω ΑΤΜ (μηχάνημα αυτόματης πληρωμής) τράπεζας, στην οποία
(εμείς ή οποιοσδήποτε γνωστός μάς) έχουμε λογαριασμό και κάρτα αναλήψεων.

Επιλέγουμε άλλες συναλλαγές< πληρωμές ΔΕΚΟ<ΔΕΗ
Πληκτρολογούμε το 12ψήφιο “κωδικό ηλεκτρονικής συναλλαγής”. 
Πληρώνουμε το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση του τέλους ακίνητης περι

ουσίας (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε) από το συνολικό λογαριασμό. 

2 Κρατάμε την απόδειξη πληρωμής και υπογράφουμε εξώδικο που θα στείλει η
επιτροπή στη ΔΕΗ.

3 Προσπαθούμε να προφυλάξουμε τους μετρητές της ΔΕΗ (λουκέτο, ντουλάπι...) ώστε
να μη μπορούν να μας κόψουν το ρεύμα. Συνεννοούμαστε με την υπόλοιπη γειτονιά ή πο-
λυκατοικία ώστε να εμποδίσουμε την οποιαδήποτε απόπειρα διακοπής ρεύματος.

4 Αν μας κόψουν το ρεύμα ενημερώνουμε την επιτροπή η οποία επανασυνδέει το
ρεύμα (η διαδικασία είναι απλή) κολλώντας ένα αυτοκόλλητο που αναγραφει “το ρεύμα
είναι κοινωνικό αγαθό - δεν κόβεται - επιτροπή αλληλεγγύης”

5 Συζητάμε και συντονιζόμαστε με τους φίλους, συγγενείς, γείτονες. Όσο πιο πολλοί
αρνηθούμε να πληρώσουμε  τόσο πιο αδύνατη γίνεται η διακοπή ρεύματος σε χιλιάδες
νοικοκυριά. 

Η πρωτοβουλία ενάντια στα χαράτσια προέκυψε ύστερα από 2 συνελεύσεις κατοίκων της
οδού Φορονέως και θέλουμε να αγκαλιάσει όλη την πόλη!
Συντονιζόμαστε με αντίστοιχες κινήσεις σε Νέα Κίο και Ναύπλιο.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ - ΣΤΗΡΙΞΤΕ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑ ΤΗΛ: 6947-944049, 6936-730668

Πληρώνουμε = Σύνολο λογαριασμού - χαρατσι (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

Μην το πληρώνεις! 
Στείλε κι εσύ μήνυμα:

Εδώ που φτάσαμε ή αυτοί θα μας εξα-
θλιώσουν ή εμείς θα τους διώξουμε
και θα αλλάξουμε την πορεία του
τόπου. Πλεόν τίποτα δεν εξαρτάται
από αυτούς. Όλα εξαρτώνται από
εμάς.

αξιοπρέπειας και περηφάνειας 
υπεράσπισης της ζωής μας και επιβίωσης

έμπρακτης αλληλεγγύης με τους συμπολίτες 
μας που δεν έχουν να το πληρώσουν

Σε όλη την χώρα έχουν συγκροτηθεί δεκάδες
επιτροπές ενάντια στα χαρατσια.
Πολλοί Δήμοι δηλώνουν αλληλέγγυοι και συμ-
μετέχουν στην άρνηση πληρωμής. ακόμα και
η για λίγους μήνες καθυστέρηση πληρωμής
στέλνει μήνυμα ανυπακοής και τους αποτρέ-
πει από την επιβολή νέων χαρατσιών.  
Κάν’το κι εσύ. Δώσε δύναμη στον αγώνα μας.
Μην φοβηθείς. Είμαστε πολλοί. Είμαστε ενω-
μένοι.


