
 

   

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

1) Του συλλόγου με την επωνυμία « ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΙΤΩΝ ΑΡΤΑΣ «ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ»  που εδρεύει 

στα Θεοδώριανα  Άρτας και εκπροσωπείται νόμιμα  

2) Του συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ 

ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΘΕΙΔΩΡΙΑΝΩΝ ΑΡΤΑΣ» που εδρεύει στα  Θεοδώριανα  Άρτας και 

εκπροσωπείται νόμιμα 

3)  Του συλλόγου με την επωνυμία « ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ»  που εδρεύει στα  Θεοδωριανα Άρτας και εκπροσωπείται νόμιμα 

4) Του Συλλόγου με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΙΤΩΝ ΑΡΤΑΣ»  που εδρεύει στην 

Αθήνα (οδός Κλεισθένους αριθμός  17)  και εκπροσωπείται νόμιμα 

Π Ρ Ο Σ 

Την Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.» που εδρεύει στον Πειραιά  επί της οδού 

Κάστορος αριθμός 72 και εκπροσωπείται νόμιμα        

       Εκπροσωπούμε τους κατοίκους του χωριού Θεοδώριανα Άρτας, (πρώην κοινότητα Θεοδωριάνων 

Άρτας) του   Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Από το έτος 2004 λειτουργεί  στην περιοχή μας, ένα 

μικρό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο  ισχύος 3,9 ΜW με την υπ αριθμ. Δ6/Φ20.012/ οικ.12885/ 2001 

άδεια παραγωγής. Η ανωτέρω  άδεια ανήκε αρχικά στην εταιρία ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. και μεταβιβάστηκε 

με την υπ αριθμ.405/20011 απόφαση της ΡΑΕ στην εταιρία «ΗΛΥΣΙΟΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ Α.Ε». 

      Σύμφωνα με το άρθρο  25 και 25
Α
 του Ν.3468/2006 όπως  αυτά τροποποιηθέντα ισχύουν,  ήτοι: 

Άρθρο 25 Α1 « Κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στον οποίο χορηγείται άδεια 

παραγωγής μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, επιβαρύνεται με ειδικό τέλος…………..» 

Α3 (2)    «Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος παρακρατούνται από τον αρμόδιο διαχειριστή 

και αποδίδονται………..» 

(i)    «Ποσό μέχρι ποσοστού 1% της προ ΦΠΑ πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 

αποδίδεται στους κατόχους αδείας προμήθειας που προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακούς 

καταναλωτές των δήμων στους οποίους λειτουργούν οι σταθμοί ΑΠΕ   με σκοπό το ανωτέρω ποσό να 

αποδοθεί στους οικιακούς καταναλωτές μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας». 



       Σύμφωνα με τα παραπάνω, εσείς,  με την ιδιότητα σας ως αρμόδιος Διαχειριστής , υποχρεούστε 

τα παρακρατηθέντα ποσά, που αφορούν το ειδικό αυτό τέλος, να τα αποδίδετε στους κατόχους 

άδειας προμήθειας που προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακούς καταναλωτές των δήμων 

στους οποίους λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. με σκοπό το ανωτέρω ποσό να αποδοθεί τελικά στους 

οικιακούς καταναλωτές μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

        Σχετικά με τον σταθμό  Α.Π.Ε. που είναι εγκατεστημένος  στο χωριό μας από το έτος 2004 (όπως 

αναλυτικά στην αρχή της παρούσης εκθέτουμε), δεν έχει αποδοθεί ουδέν ποσόν  του 

παρακρατηθέντος αυτού ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές,  όπως προβλέπει   ο Νόμος. 

         Επειδή δεν γνωρίζουμε,  ούτε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία της απόδοσης (στους 

κατοίκους)  του ειδικού αυτού τέλους που μας αφορά και παρά το γεγονός ότι ήδη, τον Φεβρουάριο 

του 2013, πάλι σας είχαμε υποβάλει  έγγραφο επ αυτού αίτημα, (σύλλογος ΟΡΕΙΝΟΙ 

αρ.πρωτ.1/29.1.2013)  -το οποίο έγγραφο μας ας σημειωθεί ότι  το αγνοήσατε παντελώς-, 

διαμαρτυρόμαστε για την απαξιωτική αυτή συμπεριφορά σας  και  ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ  όπως μας 

γνωρίσετε: 

     1.   Πόσο είναι  συνολικά το ακριβές ποσό του ειδικού αυτού τέλους, 1%,  που έχει παρακρατηθεί  

από την έναρξη ισχύος του Νόμου μέχρι σήμερα  και το οποίο ποσό  προορίζεται να αποδοθεί 

αναδρομικά   στους τελικούς δικαιούχους. 

     2.   Γιατί μέχρι  σήμερα δεν έχετε υλοποιήσει την νόμιμη υποχρέωση σας  να αποδοθεί δηλαδή  το 

ανωτέρω ποσό,  στους τελικούς δικαιούχους δηλαδή τους οικιακούς καταναλωτές των 

Θεοδωριάνων. 

Πληρεξούσιο μας και αντίκλητο διορίζουμε την δικηγόρο Αθηνών Μαρία ΝΑΚΗ (ΔΣΑ 8132 ) Σολωμού  

27 Αθήνα  τηλ. 210-3835348          κινητό 6945994800 

Με την επιφύλαξη κάθε άλλου νομίμου δικαιώματος μας αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να 

επιδώσει την παρούσα προς ους απευθύνεται προς γνώσιν τους και για τις νόμιμες συνέπειες,  

αντιγράφων αυτή ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως του. 

                                                            Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2014 

                                                             Η Πληρεξουσία Δικηγόρος 


