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Επί κήλεο ηώξα ζεζπίδνληαη έθηαθηα κέηξα πνπ ζίγνπλ ζνβαξά ην εηζόδεκα 
ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ αλέξγσλ θαη ησλ ρακεινζπληαμηνύρσλ. Οη δεκόηεο καο, 
ηδηαίηεξα νη άλεξγνη, νη ρακειόκηζζνη θαη νη ζπληαμηνύρνη νδεγνύληαη ζε 
αδπλακία λα θαιύςνπλ βαζηθέο νηθνγελεηαθέο δαπάλεο δηαβίσζεο. Γηα ηα 
θνηλσληθά απηά ζηξώκαηα ηα επηπιένλ ηέιε πνπ θαινύληαη κε ηξόπν 
εμαλαγθαζηηθό (ζε πιαίζην ακθηζβεηνύκελεο θαιήο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο) λα 
πιεξώζνπλ κέζσ ησλ ινγαξηαζκώλ ηεο ΔΕΗ (Έθηαθην Εηδηθό Τέινο 
Ηιεθηξνδνηνύκελσλ Δνκεκέλσλ Επηθαλεηώλ  - Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), είλαη 
δπζβάζηαθηα. 

Έρνπκε ππνρξέσζε απέλαληη ζε απηή ηε θνξνινγηθή ινγηθή λα ζηεξίμνπκε 
θάζε πξνζπάζεηα ώζηε 1) λα κε δηαθνπεί ην ξεύκα ζε δεκόηεο καο πνπ 
αληηθεηκεληθά αδπλαηνύλ λα πιεξώζνπλ θαη 2) λα ελζαξξύλνπκε θαη άιινπο 
(πνπ από «αμηνπξέπεηα» ηνπ θαηνίθνπ ηεο κηθξήο πόιεο ζα εμαλαγθαζζνύλ ζηε 
ζρεηηθή θαηαβνιή) λα κελ πξνβνύλ ζηελ πιεξσκή αιιά λα δηαζέζνπλ ηα 
εηζνδήκαηά ηνπο θαηά ηηο πξσηεύνπζεο δσηηθέο αλάγθεο ηνπο.  

Είλαη γλσζηό όηη ήδε νη Δήκνη Νέαο Ισλίαο, Ειιεληθνύ, Σαξσληθνύ, 
Πεξηζηεξίνπ, Ίιηνπ, Κνξπδαιινύ, Φαιθηδέσλ, Λακίαο, Ι.Π. Μεζνινγγίνπ θαη 
άιινη αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη ζηεξίδνπλ ηνλ αγώλα όισλ εθείλσλ πνπ 
αδπλαηνύλ λα πιεξώζνπλ ην εηδηθό ηέινο ώζηε λα κελ ηνπο δηαθνπεί ε παξνρή 
ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ ιόγσ ηεο κνλνπσιηαθήο, δειαδή κε 
ελαιιαθηηθήο, δηάζεζήο ηνπ είλαη, από αλζξσπηζηηθή πιεπξά, απόιπηα 
αλαγθαίν αγαζό. 

Απηνί νη Δήκνη αλαιακβάλνπλ γηα ινγαξηαζκό ησλ δεκνηώλ ηνπο λα 
πξνβνύλ ζε δηθαζηηθέο πξνζθπγέο γηα ινγαξηαζκό ησλ δεκνηώλ ηνπο, 
δεηώληαο κάιηζηα ηελ αθύξσζε ηνπ ζρεηηθνύ λόκνπ, παξάιιεια κε ηελ 
εθδίθαζε ζηηο 2 Δεθεκβξίνπ 2011 ηεο πξνζθπγήο ηνπ Δηθεγνξηθνύ Σπιιόγνπ 
Αζελώλ θαη άιισλ θνξέσλ κε πεξηερόκελν ηελ ακθηζβήηεζε ηεο 
ζπληαγκαηηθόηεηαο ηνπ λόκνπ. 

Θεσξνύκε αλζξσπηζηηθό θαζήθνλ ηεο Δεκνηηθήο Αξρήο ηεο Πξέβεδαο λα 
βξεζεί κε θάζε ηξόπν θνληά ζε θάζε δνθηκαδόκελν δεκόηε θαη θάηνηθν θαη ηελ 
θαινύκε λα αλαιάβεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο δεκνηηθέο παξαηάμεηο θαη ηνπο 
θνηλσληθνύο, πνιηηηθνύο θαη επηζηεκνληθνύο θνξείο θαη ηηο ζπιινγηθόηεηεο ηεο 
πόιεο θαη ηεο ππαίζξνπ, κηα αληίζηνηρε αλζξσπηζηηθή πξσηνβνπιία θαη ζην 
Δήκν καο. 
 



Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε πξνηείλνπκε ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 
2011 ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ λα ιεθζεί απόθαζε κε ην εμήο πεξηερόκελν: 

«1) Να ζπγθξνηεζεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ Δήκνπ «Επηηξνπή ηνπ Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε», 

κε ζηόρν ηελ έκπξαθηε ζπκπαξάζηαζε, κε θάζε πξόζθνξν κέζν, ζηνλ 

αγώλα ησλ δεκνηώλ κηθξνύ εηζνδήκαηνο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

παξνύζαο θαηάζηαζεο θαη ηελ απνηξνπή ηεο πεξαηηέξσ κείσζεο ηνπ 

βηνηηθνύ επηπέδνπ ησλ δεκνηώλ κηθξνύ εηζνδήκαηνο. 

2) Να αλαιάβεη ν Δήκνο πξσηνβνπιία γηα ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο 

ελεκέξσζεο ώζηε λα πιεξνθνξεζνύλ νη δεκόηεο όηη έρνπλ δπλαηόηεηα λα 

πιεξώλνπλ κελ ην ινγαξηαζκό ηεο ΔΕΗ  ρσξίο όκσο λα θαηαβάινπλ ην 

πνζό ηνπ εηδηθνύ ηέινπο.  

3) Να ιεθζεί απόθαζε λνκηθήο ππνζηήξημεο όζσλ δειώλνπλ όηη 

αδπλαηνύλ λα πιεξώζνπλ ηελ έθηαθηε εηζθνξά. Εηδηθόηεξα θάζε δεκόηεο 

πνπ δελ θαηαβάιιεη ην εηδηθό ηέινο, λα πξνζθνκίδεη ηελ απόδεημε 

θαηαβνιήο ησλ ρξεώζεσλ ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη ησλ ινηπώλ  

ρξεώζεσλ (δεκνηηθά ηέιε, θ.ι.π.) ζην Δήκν θαη απηόο κε ηε ζεηξά ηνπ λα 

αλαιάβεη κέζσ ηεο Ννκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ λα πξνρσξήζεη ζε επίδνζε 

ζρεηηθήο γλσζηνπνίεζεο πξνο ηε ΔΕΗ θαη ζηε ζπλέρεηα ζε ζπλεξγαζία κε 

εζεινληέο κέιε ηνπ Δηθεγνξηθνύ Σπιιόγνπ Πξέβεδαο λα ππνβάιεη 

πξνζθπγέο ππέξ ησλ δεκνηώλ.  

4) Σε απηό ην πιαίζην ζα πξέπεη λα αλαηεζεί ζε θιηκάθην δεκνηηθώλ 

ππαιιήισλ (θαη ελδερνκέλσο εζεινληώλ) ην θαζήθνλ λα θξνληίζνπλ γηα ηε 

δηάδνζε πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ ζε όζνπο δεκόηεο ην επηζπκνύλ, ηε 

ζπγθέληξσζε ησλ θσηνηππηώλ ησλ ινγαξηαζκώλ, ησλ απνδεηθηηθώλ  

πιεξσκήο ησλ  ππνινίπσλ πνζώλ πιελ ηνπ εηδηθνύ ηέινπο θαζώο θαη ησλ 

ζρεηηθώλ εμνπζηνδνηήζεσλ ησλ δεκνηώλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δηθαζηηθώλ 

ελεξγεηώλ θαη ηε δηαβίβαζή ηνπο ζηε Ννκηθή Υπεξεζία ηνπ Δήκνπ πνπ, κε 

ηε ζπκπαξάζηαζε εζεινληώλ - κειώλ ηνπ Δηθεγνξηθνύ Σπιιόγνπ 

Πξέβεδαο, ζα πξνρσξά ζηελ θαηάζεζε πξνζθπγώλ ζηα αξκόδηα 

δηθαζηήξηα». 

Είκαζηε βέβαηνη όηη αλ απηή ε πξνζπάζεηα ιάβεη εηιηθξηλή ζπιινγηθό 

ραξαθηήξα ζηελ Πξέβεδα, ηόηε ζε θακία πεξίπησζε ε ΔΕΗ δελ ζα πξνρσξήζεη 

ζε δηαθνπή ηεο παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζε λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο 

δεκνηώλ κηθξνύ εηζνδήκαηνο θαη ε ζρεηηθή απόθαζε ζα έρεη ζηελ νπζία ηεο 

αθπξσζεί ζην δεκνηηθό έδαθόο καο. 
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