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Με την παρούσα δήλωση, σας κάνω γνωστό ότι στην επιχείρησή μου                                         

δεν πρόκειται να τοποθετήσω μηχάνημα POS για τους κάτωθι 

λόγους: 

 

1) Με την τοποθέτηση του μηχανήματος POS αυτόματα γίνεται 

συνέταιρος και δικαιούχος στις εισπράξεις μου, ένα τρίτο πρόσωπο, 

η ΤΡΑΠΕΖΑ, η οποία αρπάζει μέρος του τζίρου μου, δηλαδή με 

απλά λόγια, μέρος της εργασίας και των κόπων μου, χωρίς να έχει 

συμβάλλει καθόλου στα έξοδα λειτουργίας της επιχειρήσεώς μου. 

Ουσιαστικά εξαναγκάζεται ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής 

κοινωνίας, εν μέσω της τεράστιας οικονομικής ύφεσης που διανύει η 

χώρα εξ αιτίας της απάτης εις βάρος μας από τους κυβερνώντες και τους 

τραπεζίτες, να προσθέσει ένα επιπλέον έξοδο στην επιχείρησή του, αφού 

τα μηχανήματα POS ενοικιάζονται από τις Τράπεζες με αποτέλεσμα να 

μειώνεται ακόμα περισσότερο ο τζίρος της κάθε επιχείρησης, καθώς 

υπάρχουν προμήθειες για κάθε συναλλαγή  που διενεργείται.  

Όλα αυτά υποχρεωτικά, αποστερώντας μου οιανδήποτε 

οικονομική πρωτοβουλία. 

Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αποδεχτώ αυτό, καθώς υπάρχει ευθεία 

προσβολή του άρθρου 5 παρ.1 του Συντάγματος, όσον αφορά την 

οικονομική μου ελευθερία η οποία περιορίζεται. Όποιος με 

υποχρεώσει, συμμετέχει σε εκβίαση και υπεξαίρεση εις βάρος μου, 

αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα που αντιμετωπίζονται και με 

την αυτόφωρη διαδικασία. 

 

2) Με την υποχρεωτική χρησιμοποίηση των καρτών και του 

μηχανήματος POS, αυτόματα γνωρίζει ένα τρίτο πρόσωπο, (η 

τράπεζα), δηλαδή ένας ιδιώτης, τις καταναλωτικές και όχι μόνο 

συνήθειες του χρήστη των καρτών, αποστερώντας του την 

οποιαδήποτε ιδιωτικότητά του στην προσωπική του ζωή, 

προσβάλλοντας το δικαίωμα της ελευθερίας του σαν οικονομική και 

κοινωνική οντότητα.  



Ευθεία παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του Συντάγματος και 

των νόμων που είναι σύμφωνοι με Αυτό. 

3) Η αναφερόμενη εις το Φ.Ε.Κ. 1445/2017 τεύχος Δεύτερο, 

Α.Α.Δ.Ε. , σύμφωνα με το Φ.ΕΚ. Ιδρύσεώς της [ Φ.Ε.Κ. 94/27-

05-2016,  ν.4389],  στερείται νομικής προσωπικότητας και επομένως 

δεν είναι νομικό πρόσωπο.  

Δεν δικαιούται να πραγματοποιήσει ουδεμία οικονομική ή 

συμβολαιογραφική πράξη, ούτε να παραστεί σε δικαστήριο, λόγω 

ελλείψεως νομικής προσωπικότητάς της.  

Επίσης το ότι δεν δίνει λογαριασμό σε καμία δημόσια κρατική 

υπηρεσία, τι κάνει τα χρήματα που εισπράττει και που τα διαθέτει, είναι 

απόδειξη της υπεξαιρέσεως δημοσίου χρήματος και αρνούμαι να γίνω 

συνεργός στη διαρκή αυτή απάτη. 

 

Παρ’ όλα αυτά, δείχνοντας καλή θέληση, δύναμαι να αποδεχτώ την 

τοποθέτηση του μηχανήματος POS εις την επιχείρησή μου,                               

μόνο με την προϋπόθεση ότι και η τράπεζα θα μου δίνει το αντίστοιχο 

ποσοστό του τζίρου της. 

 

Και αυτό δεν το λέω απλά εγώ. 

Το επιβάλει το άρθρο 4 του Συντάγματος. 
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