
                ΤΡΟΠΟΣ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΤΟΥ  ΕΞΩΔΙΚΟΥ  ΣΤΗΝ  ΕΦΟΡΙΑ

   Έχουμε μαζί μας το εξώδικο που θα καταθέσουμε στην εφορία και ένα αντίγραφο 
όπου επάνω στο αντίγραφο θα μπει η σφραγίδα και το πρωτόκολλο της εφορίας και θα 
είναι η απόδειξη μας ότι το παρέλαβαν .

   Πάμε πρώτα στον Διευθυντή της εφορίας για να χαρακτηρίσει το έγγραφο ( δηλαδή 
να γράψει επάνω σε ποιο τμήμα θα δοθεί ) και του λέμε ότι καταθέτουμε αυτό το 
εξώδικο το οποίο αφορά αυτόν και όλους τους υπαλλήλους της εφορίας .   

   Του αναφέρουμε ότι με το εξώδικο που καταθέτουμε για αυτόν και όλους τους 
εφοριακούς υπάλληλους δεν στρεφόμαστε εναντίον τους αλλά :
   α) τους ενημερώνουμε για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουν απέναντι μας, 
δίνοντας τους όλα τα στοιχεία που τους επιτρέπουν νόμιμα να αρνηθούν να 
εκτελέσουν τις αντισυνταγματικές και παράνομες εντολές των διαχειριστών της 
εξουσίας .
   Τους καλούμε να μην προχωρήσουν σε αναγκαστική είσπραξη με κατασχέσεις και 
πλειστηριασμούς από τους φορολογούμενους γιατί παραβαίνουν τον νόμο 3528 / 2007 
που ορίζει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους και θα μας προξενήσουν ζημιά την 
οποία δικαστικά θα διεκδικήσουμε από την ατομική περιουσία των ιδίων όπως ο 
ανωτέρω νόμος ορίζει .
   β) τους καλούμε να παραλάβουν από εμάς δωρεάν το δικόγραφο αγωγής κατά της 
κυβέρνησης και να καταθέσουν την αγωγή εναντίον της κυβέρνησης για να πάρουν 
αναδρομικά όσα λεφτά τους έχουν κόψει από την έναρξη των μνημονίων και να 
επαναφερθεί ο μισθός τους στα προ των μνημονίων επίπεδα. 
   Η αγωγή έχει την ίδια νομολογία που χρησιμοποίησαν οι δικαστές και ακύρωσαν τις 
περικοπές που τους επέβαλαν και πολλά περισσότερα στοιχεία από αυτά που 
χρησιμοποίησαν εκείνοι .
   Ποιος δικαστής θα απορρίψει την ίδια νομολογία που χρησιμοποίησαν οι ίδιοι οι 
δικαστές κατά της κυβέρνησης ?     
   Θα είναι σαν να ακυρώνουν οι δικαστές την δική τους αγωγή.

   Τους καλούμε λοιπόν να εφαρμόσουν τον νόμο 3528/2007 και να απαιτήσουν να 
πάρουν τα λεφτά που παράνομα τους έκοψαν  και έτσι μαζί να μπλοκάρουμε το 
σύστημα και να τελειώσουμε οριστικά τους  δοσίλογους διαχειριστές της εξουσίας .

   Παραθέτουμε σε αυτό στοιχεία και ζητάμε να μας απαντήσουν εντός 15 ημερών . 
   Αν μας πει ότι δεν θα απαντήσει, του λέμε ότι είναι δικαίωμα του όπως και εμείς 
έχουμε δικαίωμα να εφαρμόσουμε το Σύνταγμα και τους νόμους . 
   Εκείνος αποφασίζει τι θα κάνει . 
   Αν αρνηθεί να το παραλάβει τότε του ζητάμε να μας δείξει τον νόμο που λέει ότι 
απαγορεύεται η εφορία να παραλάβει οποιαδήποτε έγγραφη δήλωση φορολογούμενου 
πολίτη.   Αν δεν μας δείξει νόμο η έγγραφη διαταγή και συνεχίζει να αρνείται να το 
παραλάβει, του λέμε ότι θα καλέσουμε την αστυνομία και θα πάμε όλοι μαζί 
αυτόφωρο για παράβαση καθήκοντος (κατάχρηση εξουσίας) εκ μέρους του.



   Το εξώδικο είναι μια απλή έγγραφη δήλωση και δεν υπάρχει νόμος η διαταγή που 
να απαγορεύει στους υπαλλήλους της εφορίας να παραλαμβάνουν έγγραφες δηλώσεις 
από τους φορολογούμενους .

   Εάν πάτε πολλοί μαζί, 3-5 άτομα, ( θα μιλάει μόνο ένας και όχι πολλοί μαζί ),   θα   
δείτε μια απεριόριστη ευγένεια εκ μέρους όχι μόνο του διευθυντή αλλά και των 
υπαλλήλων , όπως έγινε όταν  πήγαμε και το καταθέσαμε στις εφορίες στο Μενίδι 
και στην Ηλιούπολη .
   Τους αναφέρουμε ότι είναι 16 σελίδες και αν υπάρχει κάποια απορία για τα 
γραφόμενα να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα που είναι στην τελευταία σελίδα .   
   Μιλάμε επώνυμα με τα στοιχεία μας και όχι ανώνυμα.
   Φυσικά στην ερώτηση αν είμαστε από κάποιο κόμμα, απαντάμε ότι είμαστε 
ακομμάτιστοι πολίτες , απλοί φορολογούμενοι .
   Αφού το χαρακτηρίσει ο διευθυντής πάμε στο πρωτόκολλο το δίνουμε και στο 
δεύτερο αντίγραφο ζητάμε να το σφραγίσουν και να γράψουν επάνω τον αριθμό 
πρωτοκόλλου . 
   Αν δεν θέλει να σφραγίσει και τις 16 σελίδες τότε γράφουμε επάνω
 την φράση  << περιλαμβάνει 16 σελίδες >>  και λέμε να βάλει την σφραγίδα με τον 
αριθμό πρωτοκόλλου επάνω στην φράση . 

   Αφού πάρουμε το σφραγισμένο αντίγραφο ανακοινώνουμε στους υπαλλήλους σε 
όλα τα τμήματα της εφορίας, ότι πρέπει να ζητήσουν αντίγραφο του εξώδικου που 
καταθέσαμε με τον ................. αριθμό πρωτοκόλλου, επειδή αφορά ατομικά τον κάθε 
έναν και δεν θα μπορούν να ισχυριστούν ότι δεν ήξεραν .
   Τους αναφέρουμε ότι μετά από λίγες μέρες θα περάσουμε να τους ρωτήσουμε αν το 
έχουν διαβάσει και αν έχουν οποιανδήποτε απορία .

   Έτσι όλοι οι εφοριακοί υπάλληλοι θα λάβουν γνώση του εξωδίκου.
   Εμείς είμαστε οι εργοδότες τους και δεν ζητάμε να ενεργήσουν παράνομα αλλά να 
πράξουν το καθήκον τους.  
   Όπως η εφορία μας καλεί εγγράφως να πάμε να ρυθμίσουμε τις εκκρεμείς υποθέσεις 
μας ,  έτσι και εμείς εγγράφως τους καλούμε να πράξουν το καθήκον τους .

     
                                                                                  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  ΤΩΡΑ


