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ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΗ : Όλγα Γ. Γεριτσίδου
Εκπαιδευτική Ψυχολόγο
Ελπίδος 29, 14121 Αθήνα

Θέμα : "Πρόσκληση και Αίτημα μη καταχώρησης/απόδοσης μοναδικού
αριθμού Κ.Ε.Α.Ο. σε τυχόν πράξη βεβαίωσης οφειλής στο όνομα μου από
τον Ο.Α.Ε.Ε. λόγω διαδικασίας προσβολής του χρέους ως λάθος
υπολογισθέν και παρανόμως χρεωθέν λόγω λάθους στην εφαρμογή της
σχετικής νομοθεσίας"

Με την παρούσα σας Προσκαλώ και Αιτούμαι όπως απέχετε από την
απόδοση μοναδικού αριθμού Κ.Ε.Α.Ο. σε οποιαδήποτε πράξη βεβαίωσης
οφειλής τυχόν σας αποσταλεί για το όνομα μου από τον Ο.Α.Ε.Ε. καθ' ότι
βρίσκομαι ήδη σε διαδικασία προσβολής της χρέωσης που μου προσάπτει
ενώπιον Δικαστηρίων και μάλιστα έχοντας ήδη καταθέσει ασφαλιστικά
μέτρα με ΓΑΚ 148689/2013 και ΑΚΔ 17811/2013 τα οποία και θα
συνοδεύσουν την σχετική προσφυγή μου ενώπιον της Δικαιοσύνης περί της
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παντελώς και οφθαλμοφανώς παράνομης και λάθος χρέωσης και
υπολογισμού των δήθεν απαιτουμένων εισφορών μου.

Για να μην βρεθείτε υπόλογοι ως έχοντες προκαλέσει ανεπανόρθωτη
βλάβη με τις αντισυνταγματικές υπερεξουσίες που σας έχουν δοθεί κατά
παράβαση βασικών άρθρων του Συντάγματος και δει των άρθρων 10 και 20 Σ
αλλά και του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ, τόσο αστικά όσο και ποινικά, αφού εάν
απαιτήσετε από εμένα με εκτελεστή πράξη το όποιο ποσό σας διαβιβάσει ο
Ο.Α.Ε.Ε. (ποσό το οποίο τελεί υπό επίσημη αμφισβήτηση από το 2010
τουλάχιστον) θα έχετε βρεθεί να απαιτείτε παράνομες χρεώσεις με βίαια,
αντισυνταγματικά και αντιανθρωπιστικά μέσα, μεθοδεύσεις και διαδικασίες
όπως είναι σίγουρο ότι θα αποδειχθεί ενώπιον των Δικαστηρίων,

ΣΑΣ ΚΑΛΩ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Όπως απέχετε από όποια πράξη εις βάρος μου μέχρι την τελεσιδικία της
δικαστικής διαδικασίας προς αποφυγή ανεπανόρθωτης βλάβης εις βάρος μου
σε επίπεδο βιολογικής επιβίωσης και κοινωνικής υπόστασης/συμμετοχής,
όπως προβλέπει και εγγυάται το Σύνταγμα της Ελλάδος αλλά και η κείμενη
νομοθεσία και νομολογία περί Πρότερης Ακρόασης σε θέματα εκτελεστών
και επιβαρυντικών πράξεων εις βάρος των Πολιτών ( ενδεικτικά άρθρα 10 &
20 Σ, ν.3528/2007, άρθρο 42 ΚΔΔ, κ.α.).
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Επιπλέον, σας καλώ όπως ζητήσετε την αλλαγή των προδήλως
αντισυνταγματικών διατάξεων που διέπουν την νεοσύστατη και μη ελεγμένη
υπηρεσία σας η οποία κατά πρωτοφανή παράβαση, καταπάτηση και
κατάλυση κάθε Δημοκρατικής διαδικασίας, προστασίας της Αληθείας, της
Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας, Αμεροληψίας και Ισονομίας, καλείται ερήμην
του Ελληνικού Λαού και ενάντια στο Ελληνικό Σύνταγμα, να εκτελέσει
μαζική ανακατονομή περιουσίας στην Ελλάδα κατά βούληση, προαίρεση και
υποκειμενικά κίνητρα ανεξέλεγκτου, μη εκλεγμένου και αδιαφανώς
διορισμένου ατόμου στην διοίκηση της. Και μάλιστα συγκεκριμένα
αναφέρομαι στην παράγραφο έντεκα άλφα (11α) του άρθρου 101 που πλήττει
την πρόσβαση των Πολιτών σε Πρότερη Ακρόαση και Δικαστική προστασία,
έξη παράγραφος γάμα (6 παρ. γ) που πλήττει την προστασία των Πολιτών
όσον αφορά προσωπικά δεδομένα και την παράνομη απόδοση σε
υπαλλήλους σας ή και ιδιώτες συνεργάτες σας εξουσιών ανακριτικής αρχής
εισαγγελέων/ανακριτών, πέραν σωρείας πλήξεων των Πολιτών όσον αφορά
διαφορική μεταχείριση με διάκριση βάσει επαγγέλματος, οικονομικής τάξης,
κοινωνικής τάξης ασχέτως και ενάντια σε κάθε Αρχή Αναλογικότητος,
Ισοπολιτείας και Ισονομίας τουλάχιστον, που αποτελούν τον ακρογωνιαίο
λίθο στήριξης του Δημοκρατικού Πολιτεύματος της Ελλάδος.

Καλείστε δε να αρνηθείτε την εκτέλεση των εντολών αυτών ως
προδήλως αντισυνταγματικών με έγγραφη δήλωση σας ως δημόσιοι
υπάλληλοι όπως προβλέπει ο Κώδικας σας για την αποφυγή των
προσωπικών ευθυνών που σας καταλογίζονται, άνευ κανενός ελαφρυντικού,
στην περίπτωση αβίαστης υπακοής σε προδήλως αντισυνταγματικό νόμο και
αντισυνταγματικές υπουργικές αποφάσεις και εντολές και μάλιστα
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βουλής, κυβερνήσεως και υπουργών που ελέγχονται πολλαπλώς τόσο για
ακυρότητα εκλογής τους όσο και για τα εγκλήματα τους κατά του Ελληνικού
Λαού από την Δικαιοσύνη.

Επιφυλασσόμενη παντός νομίμου Δικαιώματος μου

Όλγα Γ. Γεριτσίδου
Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2013
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