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ΠΡΟΣ : 1. ΟΑΕΕ Ν. ΙΩΝΙΑΣ  

         Καραγεώργη Στ. 4,  

        Αρμόδιο τμήμα 

     2. Διοικητή ΟΑΕΕ  

              3. Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και  

                  Πρόνοιας 

              4. Υπουργό Οικονομικών 

              5. Συνήγορο του Πολίτη  

ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΗ : ΤΑΝΥΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΙΤΣΙΔΟΥ 

   Ψυχοπαιδαγωγό & Εκδότη, 

   Ελπίδος 29, 141 21 

   Αθήνα  

   ΑΜΚΑ: 25087803323 

   Αρ. μητρώου: 3899923 

 

 

Θέμα: «ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΟΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΛΟΓΩ ΣΩΡΕΙΑΣ 

ΛΑΘΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΑΕΕ» 

 

 Με την υπ’ αρ. πρωτ. 1376539/9-9-2013 επιστολή σας υποπίπτετε 

στα εξής παράνομα, με ενδεχόμενο δόλο των υπευθύνων, αόριστα, 

έκνομα, παραπλανητικά και αντιφατικά πεπραγμένα :  

 
1. Ισχυρίζεστε ότι «… ο οργανισμός έκρινε σκόπιμη την μαζική ενημέρωση των 

οφειλετών ασφαλισμένων πριν προβεί στην σύνταξη ατομικής πράξης 

βεβαίωσης οφειλής» όμως η ίδια σας η δήθεν ‘μαζική ενημέρωση’ προσκαλεί 

κατ’ αρχάς τους ασφαλισμένους να αμφισβητήσουν εάν θέλουν την οφειλή 

γεγονός που δεν την καθιστά πλέον απλή μαζική ενημέρωση και συνεπώς 

αποτελεί μία από τις συνήθεις σας ‘προσκλήσεις’ που γνωρίζετε πολύ 

καλά ότι οφείλετε να τις αποστέλλετε συστημένες με μοναδικό αριθμό 

πρωτοκόλλου. Επίσης, το γεγονός ότι δίνετε προθεσμία αμφισβήτησης 

δέκα (10) ημερών ενώ δεν έχετε τρόπο πιστοποίησης της έναρξης ισχύος 

της προθεσμίας ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ (μαζικός αριθμός πρωτοκόλλου 1056711) αλλά και το 

γεγονός ότι αποστείλατε την επιστολή με προτεραιότητα Β μαζική 
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αποστολή ΕΛΤΑ, ΕΝΩ ΘΕΣΑΤΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ ΚΑΙ 

ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟΝ ΔΟΛΟ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ. 

2. Ισχυρίζεστε ότι «η άσκηση διοικητικών προσφυγών ή ενδίκων βοηθημάτων … 

για την αμφισβήτηση των ασφαλιστικών οφειλών δεν έχει ανασταλτικό 

αποτέλεσμα». Όμως, αυτό προσκρούει στην μαζική επιστολή που στείλατε για 

το ίδιο θέμα όπου ευθαρσώς καλείτε προς αμφισβήτηση οφειλών εντός δέκα 

(10) ημερών από την παραλαβή της χωρίς να αναφέρετε ότι η αμφισβήτηση 

δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ, ΟΠΩΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ 

ΠΡΟΤΕΡΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ 

EΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ 

ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙΤΕ ΑΣΥΣΤΟΛΩΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ΚΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Άρα, έχετε 

ήδη προβεί σε δόλια παραπληροφόρηση των ασφαλισμένων με παράτυπες και 

παράνομες πρακτικές ώστε να χάσουν ή να απεμπολήσουν μόνοι τους με δική 

σας ευθύνη, προσχεδιασμό και αυτουργία τα αναφαίρετα έννομα 

Δικαιώματα τους και την δυνατότητα να αποδείξουν την εγκυρότητα των 

ισχυρισμών τους προτού υποστούν ανεπανόρθωτη υλική και φυσική βλάβη, 

και μάλιστα με μαζικότητα τέτοια, εφ’ όσον πρόκειται για εκατοντάδες 

χιλιάδες ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ σύμφωνα με τα δικά σας επίσημα 

στοιχεία, που απειλείτε την ίδια την ήδη χειμαζόμενη Ελληνική 

οικονομία, το Δημόσιο συμφέρον και την φυσική επιβίωση των Ελλήνων 

Πολιτών. 

3. Ισχυρίζεστε ότι θίγω στην «Αμφισβήτηση, Προσβολή και Ένσταση κατά 

της με αρ. πρωτ. 1056711/12-7-2013 επιστολής σας» μου με αρ. πρωτ. 

1239670/7-8-2013 θέμα αφαίρεσης εισφορών κλάδου υγείας και αδυναμία 

ένταξης στην ρύθμιση όμως πουθενά στην ανωτέρω δεν θίγω θέμα 

αφαίρεσης εισφορών του κλάδου υγείας ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ 

ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ, 

ΒΑΡΥΤΑΤΗ ΑΜΕΛΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΕΤΑΧΘΗ Η 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ 

ΔΙΑΒΛΗΤΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ ΣΑΣ 

ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΑΚΥΡΗ, ΑΣΤΟΧΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΑΣ ΝΑ 

ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΣΑΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.  

4. Ισχυρίζεστε ότι οι εισφορές ορίζονται με την ΥΑ Φ10035/12181/651/16-6-

2009. Όμως, εάν δεν ψεύδεστε και πάλι και αυτό όντως ισχύει τότε 

παραδέχεστε εγγράφως την παράνομη χρέωση/ υπολογισμό/ ορισμό των 

εισφορών που απαιτείτε καθ’ ότι σύμφωνα με το ΠΔ 5/2007 και τον νόμο 

2084/1992 που επικαλείται το ΠΔ ως βάση του και αναφορά του ο 

υπολογισμός των εισφορών γίνεται σύμφωνα με το ετήσιο ΑΕΠ της 

Χώρας ΚΑΙ ΑΡΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΙΚ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2013 ΟΤΙ 

ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΑΕΠ ΕΧΕΙ ΣΥΡΡΙΚΝΩΘΕΙ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑ 20% ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟ 

ΤΟ 2009 ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΚΥΡΕΣ ΚΑΘ’ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 

ΑΠΟΜΕΙΩΘΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑ 20% ΟΠΩΣ ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ. 
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Συνεπώς, τουλάχιστον οι εισφορές από 2009 μέχρι σήμερα είναι έκνομες και 

λάθος υπολογισθείσες εις βάρος των ασφαλισμένων και εμού προσωπικά και 

άρα τουλάχιστον μέρος του ήδη αμφισβητούμενου ποσού των είκοσι χιλιάδων 

εφτακοσίων οκτώ ευρώ και εννέα σέντ (€20.708,09) είναι παρανόμως 

χρεωθέν συμπεριλαμβανομένης κάθε κεφαλαιοποιήσεως, προσαυξήσεως, 

επιβαρύνσεως, κλπ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΛΛΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ, 

ΑΜΦΙΣΒΗΤΩ, ΑΝΤΙΚΡΟΥΩ ΚΑΙ ΑΡΝΟΥΜΑΙ. 

5. Σας ζήτησα όπως έχω κάθε Δικαίωμα και νόμος ορίζει λεπτομερή 

ενημέρωση κάθε καταβληθείσας εισφοράς μου με άθροισμα συνολικού 

καταβληθέντος ποσού από το 2004 μέχρι σήμερα, καθώς επίσης και 

αναλυτική αναφορά κάθε επιβαρύνσεως, προστίμου, κεφαλαιοποιήσεως, 

κλπ που σας κατέβαλα,  ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΝΟΜΟ 

ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΟΥ, ΔΕΝ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΑΤΕ.  

6. Σας ζήτησα όπως έχω κάθε έννομο Δικαίωμα αναλυτική κατάσταση κάθε 

οφειλόμενης ασφαλιστικής εισφοράς, προστίμου, προσαυξήσεως, και λοιπόν 

επιβαρύνσεων με πλήρη δικαιολόγηση αυτών και τρόπου υπολογισμού 

των, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΣ ΚΑΙ 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΟΥ, ΔΕΝ ΜΟΥ 

ΧΟΡΗΓΗΣΑΤΕ. Απλή γενική αναφορά ημερομηνιών δυσνόητων, 

ατεκμηρίωτων, αυθαιρέτων και αδικαιολογήτων μαζί με ένα απλό γενικό 

ποσό οφειλής μόνο ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΣΑΣ 

ΖΗΤΗΣΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΩ ΣΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΚΑΙ ΜΕ 

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΝΑ ΜΟΥ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΟΣΟ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΝΑ ΕΧΩ ΠΡΟΤΕΡΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΑΙ ΝΑ 

ΕΙΣΑΚΟΥΣΤΩ ΠΡΙΝ ΚΑΘΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ 

ΟΦΕΙΛΗΣ, ΑΔΙΑΦΑΝΩΣ, ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ, ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΣ, 

ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΚΑΙ ΕΡΗΜΗΝ ΜΟΥ ΧΡΕΩΘΕΙΣΑΣ.  

7. Ισχυρίζεστε ότι υπακούτε σε «μνημονιακή δέσμευση» όσον αφορά το ΚΕΑΟ 

και μάλιστα «… με τελικό στόχο την πλήρη ενσωμάτωση των εσόδων των 

ασφαλιστικών οργανισμών στην φορολογική διοίκηση». Όμως, η ενσωμάτωση 

των εισφορών του ασφαλιστικού μας ταμείου με φόρους του κράτους είναι 

παράνομη και καταργεί τις διατάξεις του φορολογικού Δικαίου όσον 

αφορά την φύση των εισφορών, μετατρέποντας τις ασφαλιστικές 

εισφορές σε φορολογία της εργασίας και μάλιστα φορολογία του 

επαγγέλματος (διάκριση κατά επάγγελμα γενικά και όχι βάσει 

εισοδήματος) ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΤΟΣΟ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 

ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙ ΑΠΕΡΙΣΚΟΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ 

ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 ΠΑΡ. 2, 2 ΠΑΡ. 2, 5, 6, 7, 9, 11 ΠΑΡ. 1 & 2, 

12 ΚΑΙ 25 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1532/1985, ΦΕΚ Α΄45 ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΕΚΥΡΩΘΗ Η ΥΠΕΡΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ 

28Σ. Συνεπώς, και εν όψει της μαζικής προσβολής για αντισυνταγματικότητα 

και παρανομία τόσο του ΚΕΑΟ όσο και της ίδιας της επιμέτρησης /ορισμού 

των ασφαλιστικών εισφορών ΟΑΕΕ που επίκειται αμέσως κατόπιν της 

παρούσας ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ-ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ δεν νομιμοποιείστε να 

προωθήσετε κανένα προσωπικό μου δεδομένο στο ΚΕΑΟ και δεν 

νομιμοποιείστε στην σύνταξη πράξης βεβαίωσης οφειλής αφού με την 

παρούσα αμφισβητώ την νομιμότητα και ορθότητα της.  



Σελίδα 4 από 6 

 

 

Δεδομένων όλων των ανωτέρω, αλλά και των παρακάτω δεδομένων μη 

αμφισβητήσιμων λόγω του ότι προέρχονται από τα δικά σας επίσημα στοιχεία :  

 

 Η απαίτηση των παρανόμως υπέρογκων οφειλών από τους 

ασφαλισμένους ΟΑΕΕ που ήδη δηλώνουν αδυναμία πληρωμής λόγω 

κρίσης και υπερφορολόγησης λόγω κυβερνητικών αστοχιών τουλάχιστον 

αλλά και αντιανθρωπιστικών και συνεπώς παρανόμων μνημονιακών 

απαιτήσεων θα τους αναγκάσει να καταστραφούν πλήρως οικονομικά 

και να χάσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο και δυνατότητα παραγωγής 

κάθε εισοδήματος και άρα και κίνησης, πόσο μάλλον ανάπτυξης & 

αύξησης, της επιχειρήσεως τους ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ DE FACTO ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 600.000 ΑΝΕΡΓΩΝ-

ΑΣΤΕΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ 

ΑΠΩΛΕΙΑ 600.000 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΛΛΩΝ 600.000 ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑΣ 1.200.000 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

χωρίς να υπολογίσουμε επιπλέον απώλειες θέσεων στις περιπτώσεις 

των οικογενειακών επιχειρήσεων, των απωλειών συνεργασιών με 

άλλου επαγγελματίες-συνεργάτες και την περαιτέρω συρρίκνωση της 

οικονομίας και της ρευστότητας της με την εξαφάνιση των ανωτέρω 

επιχειρήσεων και της συνεπαγόμενης καταναλωτικής- παραγωγικής 

τους συμπεριφοράς.  

 Η πλήρης απώλεια εισοδήματος και περιουσίας από τους διωκόμενους με 

πράξεις αναγκαστικής είσπραξης σας ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ θα 

οδηγήσει στο να καταστούν οι Πολίτες αυτοί άστεγοι και άποροι (κατά 

μέσο όρο περίπου 3.000.000 άτομα, υπολογίζοντας τις οικογένειες και τα 

εξαρτώμενα μέλη των πληττομένων ασφαλισμένων σας και μέρος των 

εξαρτωμένων εργαζομένων τους), γεγονός που αδιαμφισβήτητα και 

αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε κατάρρευση κάθε πόρου του ταμείου, σε 

κατάρρευση του κοινωνικού Κράτους Πρόνοιας και του ΟΑΕΔ,  λόγω 

ξαφνικής κατακόρυφης αύξησης των εξαρτωμένων απόρων από αυτήν 

καταβαραθρώνοντας την Ελληνική οικονομία σε ακόμα βαθύτερη 

ύφεση, νέες ‘μαύρες τρύπες’ και άρα και ενεργοποίηση των διαφόρων 

ρητρών ελλείμματος ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΜΙΣΘΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΚΡΑΤΟΣ. Υπολογίζοντας μόνο τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ μιλάμε 

για τουλάχιστον άλλο μισό εκατομμύριο άτομα (εάν συμπεριλάβουμε 

έναν μέσο όρο εξαρτωμένων συζύγων) και μάλιστα άτομα ευαίσθητων 

κοινωνικών ομάδων που έχουν ΗΔΗ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΕΞ 

ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΚΕΡΑΙΟ ΤΟ ΕΙΣΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ.  

 

 

Μπορούμε ασφαλώς και αποδεικτέα να πούμε και να καταγγείλουμε ότι 

ακόμα και όσον αφορά τις όποιες μνημονιακές δεσμεύσεις που ουδέποτε 

εγκρίθηκαν ή επικυρώθηκαν ή αναγνωρίζονται από τον Ελληνικό Λαό και 

φυσικά και ούτε από τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, και όποιες απαιτήσεις της 
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τρόικας όσον αφορά δημοσιονομικούς και άλλους στόχους ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ  

ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΣΑΣ 

ΕΘΕΣΑΝ  ΚΑΙ ΠΟΥ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΣ, ΑΛΛΑ 

ΥΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΣΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 

ΟΜΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ 

ΜΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΝΗΜΟΝΙΑ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΔΗΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ. 

 

Και δεδομένου ότι τα πράττετε όλα αυτά και με παρανόμως και 

προσχηματικά χρεωθέντα και αποδιδόμενα χρέη, εμπίπτετε στις διατάξεις του 

άρθρου 187 ΠΚ όπως νόμος ορίζει τόσο προσωποπαγώς (δηλαδή κάθε 

υπάλληλος που θέτει την υπογραφή του και την εξουσιοδότηση του για τέτοιες 

πράξεις επιβολής όσο και κάθε αξιωματούχος της κυβέρνησης και των 

συνεργατών της που σας διατάσσουν προς αυτό) όσο και ως ΝΠΔΔ. Γεγονός και 

πράξεις για το οποίο επιφυλάσσομαι παντός νομίμου Δικαιώματος μου.  

 

ΒΑΣΕΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΥΤΩΝ 

 

ΖΗΤΩ 
 

1. Να μου αποστείλετε λεπτομερή κατάσταση όλων ανεξαιρέτως των 

καταβληθέντων ποσών από εμένα τόσο στο ΤΕΒΕ όσο και στον ΟΑΕΕ 

από το 2004 μέχρι σήμερα με αιτιολόγηση /περιγραφή κάθε ποσού, 

καθώς και αναλυτικά κάθε καταβληθέν ποσό, επίσης ΚΑΙ σύνολο 

ΤΕΛΙΚΟ του καταβληθέντος ποσού (συμπεριλαμβανομένων σε αυτό 

κάθε προσαυξήσεων, προστίμων, επιβαρύνσεων που κατεβλήθησαν 

από το 2004 μέχρι και σήμερα) 
2. να μου αποστείλετε λεπτομερή κατάσταση αποχρεώσεων που τελέσθησαν 

βάση των πληρωμών μου με την αιτιολόγηση και νομοθεσία τους  

3. να μου αποστείλετε λεπτομερή κατάσταση χρεώσεων από ΤΕΒΕ & ΟΑΕΕ 

με την περιγραφή, αιτιολόγηση και νομοθεσία του τρόπου υπολογισμού 

των  

4. για τις πληροφορίες έγγραφα και τεκμήρια που ισχυρίζεστε ότι δεν 

έχετε εξουσιοδότηση να παράσχετε ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΤΕ ΣΤΑ 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΨΗ 

ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ /ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ 

ΤΑ ΕΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΟΠΩΣ ΜΟΥ 

ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ : 

a. αναλογιστικές μελέτες υπολογισμού του κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες 

b. πλήρη κοινοποίηση του φακέλου και του σκεπτικού 

επιμέτρησης ορισμού των ασφαλιστικών εισφορών ΟΑΕΕ από 

τους αρμοδίους (υπουργό, ΔΣ ΟΑΕΕ με εισηγήσεις τους, κλπ) 

c. γνωστοποίηση κάθε επένδυσης, διαχείρισης και άλλης 

ενέργειας που έγινε με τα αποθεματικά αλλά και τα ενεργητικά 

του ΤΕΒΕ & ΟΑΕΕ τουλάχιστον από το 2004 μέχρι και σήμερα 

d. αναλογιστικές μελέτες υπολογισμού ποσού συντάξεων και 

κατηγοριών συντάξεων ΟΑΕΕ 

e. κάθε μελέτη και έκθεση που στηρίζει το ύψος της σύνταξης 

ΟΑΕΕ ως ικανή να διατηρήσει το επίπεδο διαβίωσης στα 
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πλαίσια της Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας σε σχέση πάντα με το 

ΑΕΠ 

f. κάθε μελέτη και έκθεση που στηρίζει το ύψος της σύνταξης 

ΟΑΕΕ ως ικανή να διατηρήσει το επίπεδο διαβίωσης στα 

πλαίσια της Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας σε συγκριτική σχέση 

αναφοράς τόσο με το ΑΕΠ όσο και συνυπολογίζοντας το 

ανώτατο όριο συντάξεων των δικαστικών (πρόεδρο ΑΠ και όχι 

μόνο) και του προέδρου της Δημοκρατίας και των λοιπών 

πολιτικών 

5. να προωθήσετε την με αριθμό πρωτοκόλλου 1239670/7-8-2013 

ΕΝΣΤΑΣΗ κλπ μου στους αρμόδιους προς απάντηση για κάθε σημείο της 

στο οποίο ισχυρίζεστε έλλειψη εξουσιοδότησης  

6. να μου κοινοποιήσετε τις διατάξεις που σας άρουν την εξουσιοδότηση να 

χειρισθείτε, να απαντήσετε, να ανταποκριθείτε και να παρέμβετε βάσει 

των εγγράφων μου όπως σας ζητείται εντός αυτών 

7. να μου υποδείξετε με επίσημη νομοθεσία και επίσημο διορισμό και τις 

αντίστοιχες γνωστοποιήσεις/ ενημέρωση στους ασφαλισμένους ποιος 

είναι υπεύθυνος και εξουσιοδοτημένος και για ποιο λόγο /στόχο ( υπέρ 

ποίου) να διαχειρίζεται τα κεφάλαια, την περιουσία και τα έσοδα του 

ΟΑΕΕ.  

 

ΣΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΩ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΤΕ ΠΟΣΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 

ΑΜΦΙΣΒΗΤΩ ΗΤΟΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΗΘΕΝ ΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕ 

ΕΙΔΟΠΟΙΕΙΤΕ.  

 

Επιφυλασσόμενη παντός νομίμου Δικαιώματος μου, 

 

 

Τάνυα- Μαρία Γεριτσίδου  

Αθήνα,  7 Οκτωβρίου 2013 

 


