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                         ΕΞΩΔΙΚΗ  ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

                        ΕΝΩΠΙΟΝ  ΚΑΘΕ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΙ  ΑΡΧΗΣ  

 

 

ΤΟΥ: ............................................................................................................................. 

 

 

ΠΡΟΣ: 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

ΤΟΥ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ  ΤΑΜΕΙΟΥ: ......................................................................... 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ  ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
& ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. & ΚΑΘΕ  ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ  

‘ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ [Κ.Ε.Α.Ο.]. 

 

ΚΥΡΙΕΣ – ΚΥΡΙΟΙ, 

 

Ανακοινώθηκε δημοσίως [στα Μ.Μ.Ε., πριν λίγες ημέρες], ότι θα προχωρήσετε σε κατάσχεση 

των περιουσιακών στοιχείων των -σε εσάς- ασφαλισμένων, αν αυτοί δεν πληρώσουν ή δεν 

προβούν σε ρύθμιση των -προς τον οργανισμό σας- «οφειλομένων» ασφαλιστικών εισφορών.  

Κι επειδή μεταξύ των ασφαλισμένων σας συγκαταλέγομαι κι εγώ, αυτό -με απλά λόγια- 

σημαίνει το ότι θα κατασχεθούν από εσάς και τα δικά μου περιουσιακά στοιχεία, για τις -από 

εμένα προς εσάς- «οφειλόμενες» ασφαλιστικές εισφορές. 

Πράγματι, αυτή είναι μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση! 
Ως εκ τούτου, οφείλω να ομολογήσω -δημοσίως, εγγράφως  και επωνύμως- ότι δικαίως 

απολαμβάνετε τους μισθούς και -γενικώς- τις κάθε είδους αμοιβές σας. 

 

 

Γι’ αυτό, η πρώτη ερώτηση την οποία πρέπει να μου απαντήσετε, με τον ίδιο -με εμένα- 

τρόπο κι εσείς… εγγράφως, επωνύμως και δημοσίως- είναι: «λάβατε μόνοι σας αυτήν την 

απόφαση ή σας την υπαγόρευσαν οι διαχειριστές της εξουσίας και αν ναι, τότε -

συγκεκριμένα- ποιοι από αυτούς σας την υπαγόρευσαν;». 
Αναμένω, λοιπόν, την απάντηση σας στο εν λόγω ερώτημα, εντός των χρονικών ορίων όπως 

ορίζουν το Σύνταγμα και οι ισχύοντες νόμοι, που -απαρεγκλίτως- όλοι μας οφείλουμε να 

σεβόμαστε, να υπακούμε και να τηρούμε. 

Όμως, όσο σκέπτομαι την ανακοίνωση σας αυτήν, διερωτώμαι: «Τί είναι αυτό που 

σκοπεύετε να κάνετε σε εμένα, επειδή -όπως λέτε- δεν σας αποδίδω τις ‘‘οφειλόμενες’’ 

ασφαλιστικές μου εισφορές;». 

Μου λέτε, λοιπόν, το ότι: εσείς που είστε θεματοφύλακες των χρημάτων που σας έχω [κι 

όλοι εμείς] δώσει να φιλάτε για λογαριασμό μου [μας] όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια 

[ώστε να μου τα επιστρέψετε και μάλιστα, εντόκως σε συγκεκριμένη -για ’μένα [εμάς]- 

χρονική στιγμή], θα μου κατασχέσετε το σπίτι, αν δεν σας δώσω και άλλα χρήματα να 

φυλάξετε για λογαριασμό μου! 

                             Ναι! Βεβαίως,... αυτό μου λέτε! Έτσι δεν είναι; 
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Εργάζεστε σε Ν.Π.Δ.Δ. που σκοπός του είναι η παροχή προς τους ασφαλισμένους 

του η ασφαλιστική κάλυψη αυτών και των συνδεδεμένων -με αυτών- μελών τους, 

σε περίπτωση γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, ατυχήματος, ασθενείας, μητρότητος 

κ.λπ., όπως ρητώς αναφέρονται στους σχετικούς νόμους: ν. 6364/1934 – ν. 

2676/1999 – Π.Δ. 258/2005 – Π.Δ. 154/2006 και λοιπούς συναφείς, καθώς επίσης 

και στον νόμο περί αστικής ευθύνης. 

Ενδεικτικά, αντιγράφουμε μέρος των ανωτέρω προαναφερομένων [εκ του άρθρου 

2 του ν. 2676/1999]: «2. Σκοπός του οργανισμού είναι η ασφαλιστική κάλυψη των 

προσώπων της προηγουμένης παραγράφου, σε περίπτωση γήρατος αναπηρίας 

θανάτου, ατυχήματος, ασθενείας και μητρότητος, καθώς επίσης και των μελών της 

οικογένειας τους σε περίπτωση ασθένειας ή θανάτου τους.». 

[Ακολουθεί το ίδιο, σε φωτογραφικό απόσπασμα.>>>> 

 

Στους ανωτέρω αναφερομένους νόμους και προεδρικά διατάγματα γίνεται λόγος 

και για τους πόρους του ταμείου, όπου εκεί δηλώνεται το ότι εκτός από τις 

εισφορές των ασφαλισμένων το ταμείο έχει και πολλούς άλλους πόρους, των 

οποίων το μέγεθος είναι τεράστιο και συνεπώς, όχι μόνον φτάνουν για να 

καλύπτουν όλα τα διαχειριστικά έξοδα λειτουργίας του, αλλά, μεγάλο μέρος 

αυτών θα συμβάλλει και στην αύξηση των παροχών προς τους ασφαλισμένους 

του, τόσο στο ποσόν της σύνταξεως, όσο και στην κάλυψη των νοσοκομειακών 

και άλλων παροχών. [π.χ.: άρ. 14, Π.Δ. 258 / 2005 κ.ά.]. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων, κι επειδή ο σκοπός και η αποστολή του 

ταμείου είναι η παροχή συντάξεως, περιθάλψεως κ.λπ., καθίσταστε 

θεματοφύλακες των εισφορών και των άλλων εισερχομένων οικονομικών πόρων, 

τους οποίους εισπράττει το ταμείο, προκειμένου να μπορεί διανείμει τις εν λόγω 

αναφερόμενες παροχές. Ως εκ τούτου, η όποια αδυναμία εκπληρώσεως του 

σκοπού και της αποστολής του ταμείου είναι αποκλειστικώς δικής σας ευθύνη, ως 

διαχειριστών αυτού. 

 

Η δεύτερη ερώτηση, την οποία πρέπει να μου απαντήσετε, με τον ίδιο -με εμένα- τρόπο 

κι εσείς… εγγράφως, επωνύμως και δημοσίως- είναι: 

Αφού μου λέτε ότι θα προχωρήσετε σε κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων, αλήθεια, 

γνωρίζετε το τί σημαίνει να είστε θεματοφύλακες;  

Γνωρίζετε τις -εξ αυτού απορρέουσες- ευθύνες σας; 

Επειδή εγώ δεν έχω την δική σας ‘πνευματική εφευρετικότητα’(…), ώστε να ‘εφευρίσκω’ 

τέτοια λύση σε πρόβλημα -όπως είναι αυτό της μη εισπράξεως εισφορών- σας απευθύνω, 
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λοιπόν την τρίτη ερώτηση: 

 Έχετε -ως οφείλετε- [ως θεματοφύλακες των χρημάτων μας], όλα τα χρήματα που σας 

έχω δώσει μέχρι σήμερα και αν ναι, πόσο έχουν αυτά αυξηθεί από την επένδυση των 

χρημάτων αυτών που κάνατε; 
Ισχύουν στην δεύτερη και στην τρίτη ερώτηση τα ίδια χρονικά περιθώρια να μου απαντήσετε, 

όπως και στην πρώτη ερώτηση… και φυσικά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. 

Στην ερώτηση αυτήν δεν υπάρχει ‘γκρίζα ζώνη’… «ή τα έχετε ή δεν τα έχετε…»! 

Φυσικά, δεν χρειάζεται να αναφέρω τους δεκάδες λόγους για τους οποίους είστε εκτεθειμένοι, 

επειδή τα δικά μου χρήματα, [αλλά και των άλλων ασφαλισμένων] δεν ευρίσκονται στα χέρια 

σας, όπως θα έπρεπε να είναι, αλλά, ευρίσκονται σε τσέπες τρίτων! 

Βεβαίως, αυτό αποδεικνύεται, κατ’ αρχάς από το ότι στον εθνικό μας προϋπολογισμό κάθε 

έτος αναφέρεται πως τα ποσά που θα καταβάλει το κράτος μας ετησίως για μισθούς και 

συντάξεις ανέρχεται -περίπου- στα είκοσι [20] δισ. ευρώ. 

…και καλά για τους μισθούς, σωστά αναφέρεται η εν λόγω δαπάνη στον κρατικό 

προϋπολογισμό, αλλά, για τις συντάξεις, γιατί το κράτος είναι υποχρεωμένο να δίνει χρήματα; 

Για ποιον λόγο το κράτος μας να πληρώνει συντάξεις;  

Αυτό είναι δουλειά των ασφαλιστικών ταμείων και όχι του κράτους! 

Στα ασφαλιστικά μας ταμεία δίνουμε τα χρήματά μας, προκειμένου να μας τα επιστρέψουν σε 

προκαθορισμένη -για εμάς- ημερομηνία, ως σύνταξη ή ως εφ’ άπαξ. 

Δεν έχει καμμία δουλειά το κράτος να πληρώνει συντάξεις. Γιατί το κάνει, λοιπόν; 

Κι όταν λέω ‘κράτος’, δεν εννοώ τα ντουβάρια των κρατικών κτηρίων, αλλά, τους 

‘διαχειριστές’ τις κρατικής εξουσίας, διότι αυτοί είναι που σας δίνουν την εκάστοτε σχετική 

εντολή. Δεν σας έδιναν εντολή τα κτήρια και τα γραφεία. 

Πληρώνει, λοιπόν, το κράτος μέρος του ποσού των συντάξεων -καθ’ υπαγόρευση και με 

εντολή των διαχειριστών της κρατικής ‘εξουσίας’- διότι οι ίδιοι άρχισαν την αρπαγή των 

χρημάτων των ασφαλισμένων των ασφαλιστικών ταμείων και προφανώς, με την δική σας 

ανοχή ή/& συμμετοχή… 

Διότι: 

1) όταν τα ‘έπαιρναν’ άτοκα με την ανοχή σας και τα έδιναν στους τραπεζίτες να τα δανείζουν 

σε εμάς εντόκως, 

2) όταν πάλι με την ανοχή σας έδιναν τα δικά μου τα λεφτά σε τρίτους για επιδόματα και 

συντάξεις που ουδέν ποσόν ή ελάχιστα χρήματα είχαν καταβάλει -ως εισφορές- στο ταμείο,  

3) όταν πάλι με την ανοχή σας τα <<εξαφάνιζαν>> με τα δομημένα ομόλογα,  

4) όταν οι διαχειριστές της εξουσίας σας έδωσαν εντολή τον Μάρτιο του 2012 να 

‘κουρευτούν’ τα ομόλογα που είχατε στα χέρια σας αγορασμένα με τα δικά μου λεφτά και 

το κάνατε,  κ.λπ. 

5) όταν, όταν, όταν, όταν, ............................................. 

 

Ευλόγως, λοιπόν, προκύπτει η τέταρτη ερώτηση: 
Τότε, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τί κάνατε εσείς ως θεματοφύλακες; 
Μήπως συναινέσατε; Μήπως συνεργασθήκατε μαζί τους, εις βάρος μου/μας; 

Μήπως υποκύψατε σε πιέσεις, προκειμένου να μην σας απολύσουν; 

Μήπως, μήπως, μήπως;......... 
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Πάντως, στις επτά [7] Μαρτίου του 2012 δικαστική επιμελήτρια σας επέδωσε εξώδικη 

δήλωση πρόσκληση συμμόρφωσης, υπογεγραμμένη από εμένα και άλλα μέλη του ‘Κινήματος 

Ακομμάτιστων Πολιτών’  <<ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  ΤΩΡΑ>>, στην οποίαν δήλωση, σας 

αποδεικνύαμε με τα -μέχρι τότε- στοιχεία που είχαμε υπ’ όψιν μας -και τα οποία στοιχεία ήταν 

επίσημα δημόσια έγγραφα [Φ.Ε.Κ., κρατικός προϋπολογισμός κ.λπ.]-  ότι το κράτος μας δεν 

είχε κανένα οικονομικό πρόβλημα ώστε να μας σύρουν στο να υπογράψουμε μνημόνια και 

εν συνεχεία, να μας επιβάλουν μέτρα εξοντώσεώς μας! ...και βεβαίως, στο ίδιο εξώδικο 

σας καλούσαμε να μην δεχτείτε να κουρέψουν τα ομόλογα που είχατε αγοράσει με τα 

δικά μας λεφτά. [Σας το επισυνάπτουμε στο τέλος του εν λόγω εξωδίκου.] 

Κι εσείς μας αγνοήσατε! 

…και συναινέσατε και συνεργασθήκατε με τους διαχειριστές της εξουσίας! 

…και δεχτήκατε το κούρεμα των ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΑΣ!... 

Ως εκ τούτου, είστε ή δεν είστε -εκουσίως ή ακουσίως- 

συνεργοί των διαχειριστών της εξουσίας; 
Προφανώς και είστε, την στιγμή κατά την οποία γνωρίζατε -με επίσημα δημόσια έγγραφα 

[Φ.Ε.Κ.]- το ότι έδωσαν 168 δισ. € στις τράπεζες και πως με τα Φ.Ε.Κ. παραχωρήσεως στους 

τραπεζίτες ουσιαστικώς τους έλεγαν ότι αν δεν τα επιστρέψουν αυτοί, θα χρεωθούν στο 

δημόσιο χρέος(!), που προφανώς θα καλείτο να το πληρώσει το «γνωστό κορόιδο»… ο λαός! 

Σήμερα, έχουμε βρει ότι το ποσό των ομολόγων που έχουν δώσει στις τράπεζες, από 168 δισ. 

€ -που σας είχαμε αναφέρει τότε- έχει φτάσει τα 233 δισ. €! 

 

Άρα, δεν συναινέσατε και συνεργασθήκατε ακουσίως μαζί τους, 

όταν ήσασταν γνώστες περί αυτών με το εξώδικο που σας είχαμε επιδώσει τότε!... 

Συνεπώς, το πράξατε εκουσίως και με πλήρη γνώση και συνειδητότητα!... 
…ή μήπως θα θέλετε να μας πείτε ότι δεχθήκατε απειλή 

ότι θα σας απολύσουν αν δεν εκτελούσατε την <<εντολή>> τους;… 

Άρα, τότε για να μην χάσετε την δουλειά σας εκτελέσατε παράνομη εντολή! 

               Άρα, τότε είχατε και ίδιον όφελος [μισθούς κ.λπ.] εκτελώντας παράνομη εντολή! 

Άρα, τότε παραβιάσατε τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα [ν. 3528/2007, άρθρο 25 παρ.3] 

που προστάζει να μην εκτελέσετε καμμία -προδήλως- αντισυνταγματική ή παράνομη εντολή 

και που -σε κάθε τέτοια περίπτωση- ορίζει αμέσως να το αναφέρατε αρμοδίως! 

Άρα, κι εσείς -εν γνώση σας- παραβιάσατε τον κείμενο νόμο, 

ενώ είχατε παραλάβει την εξώδικη δήλωσή μας… 

…κι έτσι -εν γνώση σας- μου προξενήσατε βλάβη! 
 

Στην παράγραφο 1, του ιδίου άρθρου 25 του ν. 3528/2007 αναφέρεται ρητώς ότι είστε 

προσωπικώς υπεύθυνοι για την εκτέλεση των καθηκόντων σας και την νομιμότητα των 

υπηρεσιακών σας ενεργειών. 

Ως εκ τούτου, κι επειδή εσείς παρανομήσατε και κατά συνέπεια μου προξενήσατε βλάβη, 

γι’ αυτό -βάσει του νόμου περί αστικής ευθύνης- δι’ αγωγής σας απαιτώ 

αποζημίωση, για την ζημία που -εν γνώση σας- μου προξενήσατε. 
 

Ταυτοχρόνως δε, θα καταθέσω και ασφαλιστικά μέτρα για την δέσμευση κάθε 

περιουσιακού σας στοιχείου, για την εξασφάλιση της αποζημιώσεώς μου. 
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Μετά δε την παραλαβή του εν λόγω εξωδίκου, κάθε μεταβολή που θα πραγματοποιήσετε στην 

περιουσία σας, θα φανερώνει και δόλο εκ μέρους σας. 

Σας καλώ, λοιπόν, να μου δώσετε εντός 15 ημερών τα πλήρη στοιχεία των -από τον 

Μάρτιο του 2012 έως σήμερα- μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σας, για να καταθέσω 

τις -έτοιμες πλέον- αγωγές, επειδή παρ’ ό,τι γνωρίζατε, μου προξενήσατε βλάβη.   
Η μη συμμόρφωσή σας και η άρνησή σας να μου δώσετε τα ζητούμενα στοιχεία, είναι 

ομολογία εκουσίας συμμετοχής στην βλάβη που μου προξενήσατε, σύμφωνα με την ισχύουσα 

‘νομοθεσία mutatis-mutandis’… 

…και δεν θα κερδίσετε τίποτα περισσότερο πέραν από λίγες ημέρες, οι οποίες θα χρειαστούν -

με την δικαστική διαδικασία- για να έχω τα πλήρη στοιχεία σας στα χέρια μου. 

 

Επίσης, σας προσκαλώ δε -για πρώτη και τελευταία φορά, εκ μέρους μου εις ένδειξη 

καλής θελήσεως- να συμφωνήσουμε έξω δικαστικώς για το ποσόν της αποζημιώσεως που 

θα μου καταβάλετε για να γλυτώσετε όχι μόνο τα δικαστικά έξοδα -εκτός της 

αποζημιώσεως για την ζημιά που μου προξενήσατε- αλλά και όλα τα υπόλοιπα ποσά που 

θα μου καταβάλετε για τις λοιπές -μη σύννομες -που δεν είναι και λίγες- ενέργειες τις 

οποίες έχετε -εις βάρος μου- διαπράξει, κατά την διάρκεια της υπηρεσίας σας. 

 

Σας ενημερώνω ότι -εκτός των ανωτέρω- για κάθε νόμο, κανονισμό, εγκύκλιο κ.λπ. που 

παραβιάσατε  με τις πράξεις σας [κατά την διάρκεια της υπηρεσίας σας], θα κληθείτε να 

δώσετε λόγο προσωπικώς στις δικαστικές αίθουσες. 

Η προθεσμία για να προσέλθετε για συζήτηση για το ποσόν αποζημιώσεως έξω δικαστικώς 

είναι 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα καταθέσεως του παρόντος εξωδίκου και μετά 

το πέρας αυτής δεν ισχύει η ανωτέρω πρόσκληση. 

 

Όσον αφορά δε, τις << οφειλόμενες >> κατά εσάς εισφορές μου, έχω να σας πω ότι: 

- Δεν οφείλω ουδεμία εισφορά και ουδεμία καθυστέρηση υπάρχει από πλευράς μου, διότι όταν 

λαμβάνοντας γνώση της ανωτέρω κακοδιαχειρίσεως των χρημάτων μου από εσάς, όρισα 

μεσεγγυούχο τον εαυτόν μου και έχω άμεσα διαθέσιμο το ποσόν που λέτε ότι σας οφείλω. 

- Επομένως και οι οφειλόμενοι τόκοι που μου καταλογίζετε για την <<μη πληρωμή>> από 

μέρους μου δεν ισχύουν. 

- Θα σας καταβάλω αμέσως το ποσό των εισφορών που έχω ως μεσεγγυούχος, μόλις μου 

δείξετε με επίσημα και θεωρημένα έγγραφα, ότι έχετε το ποσόν που σας έχω καταβάλει από 

την έναρξη της ασφαλίσεως μου έως σήμερα, μαζί με την απόδοση που έχετε επιτύχει όλα 

αυτά τα χρόνια. 

- Φυσικά δε, μην περάσει από την σκέψη σας ότι θα μου εμφανίσετε μόνο το ποσόν των 

ασφαλίστρων που εγώ σας έχω καταθέσει. 

- Θα μου δώσετε κατάσταση με όλο το μητρώο των εν ζωή ασφαλισμένων [τους αριθμούς 

μητρώου και όχι τα ατομικά στοιχεία λόγω του ότι ηθικώς είναι λάθος και γιατί προσκρούει 

στον νόμο περί προσωπικών δεδομένων] από ενάρξεως του ταμείου έως σήμερα, καθώς 

επίσης και τα ποσά -μαζί με τις αποδόσεις τους- που αντιστοιχούν στις καταβληθείσες 

εισφορές αυτών, από ενάρξεως της ασφαλίσεώς τους έως σήμερα. 

- Για τα ποσά αυτά θα μου δείξετε το πραγματικό και υπαρκτό αντίκρισμά τους σε μετρητά, 

καταθέσεις, κινητά, ακίνητα κ.λπ., ως οφείλετε να έχετε. 
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Ως εκ τούτου, λοιπόν, η Πέμπτη ερώτηση στην οποία καλείστε να απαντήσετε, είναι 

η εξής: 

Έχετε -άμεσα διαθέσιμα- όλα τα λεφτά που σας έχουν δώσει οι ασφαλισμένοι στο ταμείο 

μας, μαζί με τις αποδόσεις αυτών; 

Διότι, όπως εγώ υποχρεούμαι να σας καταβάλω το ποσό το οποίο διαθέτω ως μεσεγγυούχος, 

έτσι κι εσείς έχετε υποχρέωση να μου (απο)δείξετε το ότι έχετε [εις ρευστό] τα χρήματα που 

έχετε εισπράξει εξ όλων των ασφαλισμένων. 

 Σε αυτήν και μόνο την ερώτηση μου -λόγω της ιδιαιτερότητός της- σας παρέχω περιθώριο 

χρόνου περισσότερο των 60 ημερών όπως ο νόμος ορίζει, αλλά, σε καμία περίπτωση ο χρόνος 

-της απαντήσεώς σας- δεν θα πρέπει να υπερβεί τις 180 ημερολογιακές ημέρες! 

 

Στις -κατά εσάς- <<οφειλόμενες>> από έμενα ασφαλιστικές εισφορές, διαπιστώνω το ότι μου 

έχετε χρεώσει και ποσά που αντιστοιχούν τόσο στην νοσοκομειακή περίθαλψη, αλλά και ποσά 

τόκων, λόγω της -κατ’ εσάς- καθυστέρησης καταβολής των ασφαλιστικών μου εισφορών. 

Από την στιγμή που κατέστην μεσεγγυούχος των ασφαλιστικών μου εισφορών, αρνηθήκατε 

να μου παρέχετε νοσοκομειακή περίθαλψη και ως εκ τούτου, σε κάποιες επεμβάσεις που 

έκανα πλήρωσα από την τσέπη μου. 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει ή να μην σας δώσω το ποσό που αντιστοιχεί στην νοσοκομειακή μου 

περίθαλψη όταν μου αποδείξετε ότι έχετε όλες τις εισφορές που έχετε εισπράξει από τους 

ασφαλισμένους ή σε περίπτωση που σας το δώσω να στραφώ εναντίον σας και να ζητήσω 

προσωπικά από εσάς [από την προσωπική σας περιουσία] αποζημίωση με αγωγή κι 

ασφαλιστικά μέτρα δέσμευσης της περιουσίας σας, για την ηθική και υλική βλάβη που μου 

προξένησε η άρνηση σας να μου παρέχετε νοσοκομειακή κάλυψη. 

 

Πριν μου απαντήσετε στην επόμενη ερώτηση, θυμηθείτε την δικαστική απόφαση που ορίζει 

το ότι πρέπει να παρέχετε περίθαλψη, ακόμα κι αν δεν πληρώνει ο ασφαλισμένος τις εισφορές 

του. [Απόφαση: ‘1246/2014 Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών’, τμήμα: ‘9
ο
 Τριμελές’.]… 

 

…και γεννάται, λοιπόν, το Έκτο ερώτημα: 

Θα αφαιρέσετε τις εισφορές που αφορούν την νοσοκομειακή περίθαλψη, αλλά και τους   

συνολικούς τόκους που έχετε χρεώσει για την -κατ’ εσάς- μη απόδοση -από εμένα- των  

ασφαλιστικών εισφορών, όταν θα σας τις καταβάλω με την ανωτέρω αναφερόμενη  

προϋπόθεση ή να αρχίσω την αγωγή, τα ασφαλιστικά μέτρα και τις λοιπές -εις βάρος 

σας- δικαστικές διαδικασίες; 

 

Όταν άρχισα την ασφάλιση στο ταμείο μας, μου είχατε ορίσει συγκεκριμένο ποσό σύνταξης 

που θα ελάμβανα την στιγμή της συνταξιοδοτήσεως μου. 

Κατά την παρέλευση των ετών και μέχρι σήμερα, το ποσό αυτό το αναπροσαρμόζατε προς τα 

επάνω. 

 

Άρα, τώρα ευλόγως ακολουθεί η Έβδομη ερώτηση: 

α) Τι ύψους θα είναι το ποσό της συντάξεώς μου, που θα μου δώσετε και σε ποια ηλικία; 

β) Θα είναι ίσο ή μεγαλύτερο αυτού που μου είχατε αναφέρει την τελευταία φορά της 

αναπροσαρμογής της; 

γ) Μήπως το ποσό της συντάξεώς μου -από 1
ης

 Ιανουαρίου του 2015- θα είναι στο ύψος 
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των 360 €, όπως αναφέρει το Φ.Ε.Κ. με α/α 115, τεύχος πρώτο, της 15
ης

 Ιουλίου, του 

2010 και γιατί παρακαλώ θα είναι στα 360 ευρώ; & 

δ) Τί ποσό πληρώνω τώρα μηνιαίως για την σύνταξη που θα μου δώσετε; 

 

Θα ήθελα να προσέξετε ιδιαιτέρως την απάντησή σας στην ανωτέρω ερώτηση, 

διότι συμφωνά με Π.Δ. του 2007 το ύψος των εισφορών έχει ανάλογη πορεία με 

την διαμόρφωση του Α.Ε.Π. της χώρας και παρ’ ότι το δεύτερο έχει υποστεί 

μείωση κατά τα τελευταία χρόνια -άνω του 20%- εσείς όχι μόνον δεν μειώσατε τις 

εισφορές μας, αλλά, μειώσατε τις συντάξεις και τις παροχές περιθάλψεως, προς 

εμάς τους ασφαλισμένους.  

 

Κατόπιν τούτου, σας απευθύνω και την όγδοη ερώτηση: 

«Γνωρίζετε το πόσες διατάξεις του ποινικού και αστικού δικαίου έχετε παραβεί 

και τα αποτελέσματα αυτών των παραβάσεών σας, μόνο και μονο επειδή μειώσατε 

τις παροχές αντί να μειώσετε τις εισφορές; 
 

Μετά την -από εσάς- σημερινή παραλαβή του εξωδίκου μου, αναμένω εις τις επόμενες 15 

ήμερες την απάντησή σας, όσον αφορά τα ονόματα των μελών του Δ.Σ. από τον Μάρτιο του 

2012, για την κατάθεση εναντίον τους της αγωγής και των ασφαλιστικών μέτρων για την 

ζημιά που μου προξένησαν, από το κούρεμα των ομολόγων που έγινε με την έγκριση τους αν 

και ήταν γνώστες. 

Αν με την συμπλήρωση και των 30 ημερών από σήμερα, δεν έλθουν να συμφωνήσουμε στο 

ύψος της αποζημιώσεως που θα μου καταβάλουν, καταθέτω την αγωγή και τα ασφαλιστικά 

μέτρα. 

Με την συμπλήρωση κάθε χρονικού περιθωρίου των ανωτέρω ερωτήσεων που οφείλετε να 

απαντήσετε - αποδείξετε και δεν το κάνετε, θα καταθέτω νέα αγωγή και ασφαλιστικά μέτρα. 

 

Μέχρι και την απάντηση όλων των ερωτήσεων στα χρονικά διαστήματα που σας 

αναφέρω και οφείλετε να απαντήσετε, αλλά και μέχρι της αποδείξεως ότι έχετε όλη την 

περιουσία που αντιστοιχεί στις εισπραχθείσες από εσάς ασφαλιστικές εισφορές  
-μετά των αποδόσεων αυτών- έως σήμερα για το σύνολο των ασφαλιζομένων στο ταμείο μας,  

μην τολμήσετε ουδεμία ενέργεια αναγκαστικής εισπράξεως ή ποινικής 

διώξεως μου, διότι… η απάντηση θα πρέπει να είναι άμεση δι’ αγωγής, ασφαλιστικών 

μέτρων, προσωρινών διαταγών, μηνύσεων για υπεξαίρεση των χρημάτων μου κ.λπ., 

εναντίον εσάς προσωπικά, των ατόμων που δεν έχετε πράξει το καθήκον σας ως 

θεματοφύλακες των χρημάτων ΜΟΥ. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και σε περίπτωση μη ανταποκρίσεώς σας -έστω και σε ένα 

εκ των προαναφερομένων- αυτό θα αποτελεί εκ μέρους σας ομολογία, της 

συμμετοχής σας και των διαχειριστών της εξουσίας, στο πλιάτσικο των χρημάτων 

μου/μας και έτσι, θα μου παρέχετε το δικαίωμα της μη καταβολής άλλων 

εισφορών σε εσάς, καθιστώντας μονίμως εμένα μεσεγγυούχο αυτών. 
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Ζήτω δε, να μου επιστρέψετε το σύνολο του ποσού των εισφορών για τον κλάδο 

της συντάξεως που σας έχω εγώ καταβάλλει [έως την στιγμή που διέκοψα να σας 

καταβάλλω αυτές, ορίζοντας εμένα -πλέον- ως μεσεγγυούχο], επειδή εσείς -μετά 

των διαχειριστών της εξουσίας- δεν μπορέσατε, δεν μπορείτε και δεν θα μπορείτε 

να μου εξασφαλίσετε την σύνταξή μου. 

Στην περίπτωση μη ανταποκρίσεώς σας -έστω και σε ένα εκ των 

προαναφερομένων- θα την απαιτήσω -μέσω της δικαστικής οδού- από την 

προσωπική σας περιουσία, σύμφωνα με τον νόμο περί αστικής ευθύνης. 
 

Φροντίστε, λοιπόν, να έχετε χρήματα για δικηγόρους και δικαστήρια, γιατί δεν θα κινήσω τις 

αστικές και ποινικές διαδικασίες μόνο εγώ, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι που γνωρίζω -και 

τους έχω ενημερώσει για τα ανωτέρω- καθώς επίσης και τα μέλη του κινήματος  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

ΤΩΡΑ. 

Πληροφοριακά μπορείτε να ρωτήσετε και το ‘Νομικό Συμβούλιο του Κράτους’ για τα 

ανωτέρω, αν και η απάντηση του προϊσταμένου αυτού, δεν νομίζουμε ότι θα είναι άλλη από 

την απάντηση που πρότεινε στους εφοριακούς να μας απαντάνε, όταν του έστειλαν ανάλογο 

εξώδικο που κι εκείνοι παρέλαβαν. [Αρ. Πρωτ/λου : 1712/φ. Δ΄ της 31-7-2013]. 
 

Ο κος Αλέξανδρος Καραγιάννης [Προϊστάμενος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους], μεταξύ 

άλλων αναφέρει: «…κατά την γνώμη μου, η απάντηση σας πρέπει να είναι γενική και να μην 

παρέχει στους δηλούντες έρεισμα να επανέρχονται. ……». 
 

Σε εσάς δεν θα υπάρξει επόμενο εξώδικο, εξ αιτίας της όποιας απάντησης του ‘Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους’, διότι αφ’ ενός μεν το σημερινό είναι το δεύτερο -και τελευταίο- 

[μετά το αρχικό του Μαρτίου του 2012] και αφ’ εταίρου δε, διότι ανυπομονούμε να δούμε τον 

προϊστάμενο του ‘Νομικού Συμβουλίου του Κράτους’ ως νομικό, δικηγόρο ή ό,τι άλλο είναι, 

να έρθει στα δικαστήρια να απαντάει [στα Φ.Ε.Κ. και στα υπόλοιπα επίσημα δημόσια 

έγγραφα] ......... «…γενικώς και αορίστως…» όπως λέει. 
 

Παρεμπιπτόντως, στην όποια απάντηση σας δώσει, ζητήστε του να σας δηλώσει υπευθύνως 

και εγγράφως [και με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του] το ότι θα καλύψει εκείνος την 

όποια οικονομική -και όχι μόνο οικονομική- ζημία υποστείτε από δικές μου/μας ενέργειες, αν 

δεν εφαρμόσετε τα ανωτέρω και να δεσμεύσει -υπέρ σας- τα περιουσιακά του στοιχεία, μέχρι 

τελεσιδικίας των -εις βάρος σας- αγωγών, των ασφαλιστικών μέτρων, των μηνύσεων και όλων 

των υπολοίπων δικαστικών ενεργειών μου/μας.                           Ο/H   εξωδίκως δηλών/ουσα 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:.............................................................................. 

Α.Φ.Μ.: ...................................... Α.Δ.Τ.: ...................................... 
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