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ΠΡΟΣ 
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Κρίνουμε αναγκαίο να σας ενημερώσουμε ότι από τις 06/04/2020 όλη η Δημόσια Διοίκηση καθώς 
και όλες οι Κοινωφελείς Υπηρεσίες  του Δημοσίου  συμπεριλαμβανομένων  και όλων των 
επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα- εφόσον έχουν άδεια λειτουργίας του Ελληνικού Κράτους- 
βρίσκονται κάτω  και από τις δικές μας εντολές με την ιδιότητά μας ως Συνδιαχειριστές και Κύριοι 
Ιδιοκτήτες της Ελλάδος.  
Παρότι οι λέξεις προσδιορίζουν από μόνες τους την ιδιότητα και την εξουσία ή την αρμοδιότητα 
του κάθε ενός από εμάς, σήμερα φαίνεται   να υπάρχει δυσκολία αντίληψης των εννοιών,  
Αντιπρόσωπος, Κυβέρνηση, Συνδιαχειριστής και ιδιαίτερα της  έννοιας της   Ανάκλησης  του 
Αντιπροσώπου-Εκπροσώπου, όπως αυτή προκύπτει από διεθνείς συμβάσεις και τον Αστικό 
Κώδικα της Ελλάδος που δημοσιεύθηκε και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ  211/24-12-
2019. 
 Η αναγκαιότητα της ύπαρξης του Αντιπροσώπου προήλθε από την ανάγκη της διαχείρισης της 
κοινής περιουσίας μας που λέγεται Ελλάς, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει κέρδος και όφελος 
για όλους μας από την διαχείριση αυτή (διότι όλοι οι Έλληνες που έχουν την εξ αίματος ιθαγένεια 
είναι Ιδιοκτήτες της Ελλάδος εξ αδιαιρέτου με ποσοστό 100% έκαστος). Αυτό άλλωστε επιτάσσουν 
οι Διεθνείς Κανόνες  και  η κοινή λογική,  όταν αναθέτεις σε κάποιον την διαχείριση της 
περιουσίας σου.   
Η διαχείριση επιτυγχάνεται από τους Αντιπροσώπους με την σύναψη Συμφωνιών και Συμβάσεων 
είτε μεταξύ ημών, είτε μεταξύ ημών και άλλων κρατών.     
Μέχρι σήμερα σε εμάς, ως μονάδες, Φυσικά Πρόσωπα,  δεν προέκυψε κανένα όφελος από την 
Διαχείριση των Αντιπροσώπων που είχαμε διορίσει. Αντιθέτως, από την διαχείριση των 
Αντιπροσώπων έχει επέλθει  τεράστια καταστροφή στην Οικονομία, στην  ανεξαρτησία και την 
εδαφική  ακεραιότητα της χώρας μας,   και επιπλέον με την διαχείρισή τους,  έχουν θέσει σε 
κίνδυνο  την συνοχή  του Έθνους των Ελλήνων, με συνέπεια όλα τα ανωτέρω να επιδρούν άμεσα 
στην δική μας ζωή  αλλά  και εκείνη των  επόμενων  γενεών. Σήμερα δε, έχουν μετατρέψει τους 
Έλληνες   σε πειραματόζωα, καταπατώντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, επικαλούμενοι την 
δημόσια υγεία. 
Προκειμένου να σταματήσουμε την καταστροφή αυτή, χιλιάδες  Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς κά- 
νοντας χρήση του αναφαίρετου δικαιώματος της Ανάκλησης σύμφωνα με το άρθρο 218/Ασ.Κω., 



ανακάλεσαν τον Αντιπρόσωπό τους  με έγγραφη δήλωση προς αυτόν. 
Η Δήλωση Ανάκλησης που υπεβλήθη νομίμως σε όλη την δημόσια διοίκηση, αναγνωρίζεται 
διεθνώς ως  αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου, δηλαδή, να ανακαλέσει τον Αντιπρόσωπό 
του, όταν αυτός το  αποφασίσει, ή κρίνει ότι ο  Αντιπρόσωπος δεν ενεργεί με τρόπο ωφέλιμο προς 
τα συμφέροντα του Ιδιοκτήτη. Αναγνωρίζεται επίσης διεθνώς  ότι, σε περίπτωση Σύμβασης που 
εμπεριέχει όρο που απαγορεύει την ανάκληση του Αντιπροσώπου, η σύμβαση αυτή είναι άκυρη.  
Τι συμβαίνει  όμως και ποιά νομική κατάσταση δημιουργείται, όταν έστω και ένα άτομο από τα 
κατά προσέγγιση 10.000.000  Ελλήνων, ανακαλέσει τον Αντιπρόσωπό του ο οποίος μέχρι σήμερα 
διαχειρίζεται την εξ αδιαιρέτου κοινή μας περιουσία;  
Ποιό νομικό καθεστώς προκύπτει από τη ανάκληση ενός και μόνο Έλληνα Αυτόχθονα Ιδιοκτήτη  
στην χώρα μας;  
 Ο ανακαλών αυτομάτως ορίζεται αυτοδίκαια πέραν του δικαιώματος του Κυρίου Ιδιοκτήτη και ΩΣ 
ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ στην εξ αδιαιρέτου περιουσία που λέγεται Ελλάς.  Από την ημερομηνία 
ανάκλησης του αντιπροσώπου  και στο εξής, η όποια συμφωνία ή κανόνας - νόμος δημιουργείται, 
πρέπει απαραιτήτως να έχει την συγκατάθεση και του Κυρίου/Συνδιαχειριστή.  Σύμβαση Εγχώρια 
ή Διεθνής που συνάπτεται  χωρίς την έγκριση του Κυρίου/Συνδιαχειριστή είναι ΑΚΥΡΗ.  Αυτό 
επιτάσσουν  οι διεθνείς κανόνες  και όχι μόνο.   
Διαφορετικά, εμπλεκόμαστε σε καταστάσεις  αυτοδικίας, υπέρβασης εξουσίας, φασιστικές 
πράξεις και ενέργειες, και άλλα, όπου κάποιοι, θέτουν τους εαυτούς τους πάνω από κάθε άλλο 
άνθρωπο και τον μεταχειρίζονται  ως υποκείμενο  της δικής τους βούλησης (δηλαδή σκλάβο), κάτι 
που συμβαίνει σήμερα στην χώρα μας. 
Αυτό το νομικό καθεστώς υφίσταται σήμερα στην χώρα μας από τις 6/4/2020, και έτσι 
εκατοντάδες ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ  με την εξ αίματος Ελληνική 
Ιθαγένεια ανά την Ελλάδα (σήμερα ξεπερνούν τις 2000 και αυξάνονται καθημερινά ), ανακάλεσαν 
τους Αντιπροσώπους τους, δηλαδή την Νομοθετική, την Εκτελεστική και την Δικαστική 
Εξουσία/λειτουργία συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων της Περιφερειακής και Τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως καθώς και του Κοινοβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Όλη η Δημόσια Διοίκηση, καθώς και όσοι έχουν  αναλάβει υποχρεώσεις έναντι των πολιτών ή του 
κράτους, μέχρι πρόσφατα, ήταν υπό τις εντολές και τους νόμους μόνο των Αντιπροσώπων, όμως 
από τις 06-04-2020 βρίσκονται υπό τις εντολές και ημών  των Κυρίων/Συνδιαχειριστών.  
Με τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίον ο Αντιπρόσωπος δεσμεύει την Δημόσια Διοίκηση και τις 
επιχειρήσεις όλων των Αντιπροσωπευομένων (Σύμβαση, όρους, Νόμους, Π.Δ.,  Κ.Υ.Α., Π.Ν.Π., 
κανόνες….), η ίδια δυνατότητα  παρέχεται και στον Κύριο/Συνδιαχειριστή να δεσμεύει, δηλαδή, με 
Σύμβαση  τους Αντιπροσώπους, τα Όργανα της Δημόσιας Διοίκησης και όσους εμπλέκονται σε 
αυτήν,  συμπεριλαμβανομένων  και των  επιχειρήσεων στις οποίες το Ελληνικό Κράτος   χορήγησε 
άδεια λειτουργίας.  
Προβαίνουμε σ’ αυτή την σύντομη ενημέρωσή σας προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές 
δυσμενείς καταστάσεις εξαιτίας της άγνοιας ή της μη συμμόρφωσής σας στα νέα δεδομένα, 
καθότι σήμερα επιτελούνται  εγκλήματα  κατά των Ελλήνων  που σαν χώρα έχουμε δεσμευτεί  ότι 
ποτέ δεν θα πράξουμε.  Η δίκη της Νυρεμβέργης και η καταδίκη όλων αυτών που εφήρμοσαν  
Ιατρικές Πράξεις κατά των  ανθρώπων χωρίς την συναίνεσή τους, ζωντανεύει ξανά στις μέρες μας.  
Όπως τότε, έτσι και σήμερα,  ουδείς θα δύναται να προβάλλει δικαιολογία ότι εκτελούσε 
εντολές.  Εδώ τονίζεται ότι, η Δημόσια Διοίκηση, οφείλει να υπηρετεί τον πολίτη και όχι να τον 
καταδυναστεύει, να τον απειλεί και να τον εξοντώνει, επιβάλλοντας νόμους και κανόνες που 
αντιβαίνουν την βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας του ανθρώπου.  
Όποιος λοιπόν Νόμος-Πράξη, Σύμβαση   εκδόθηκε μετά τις 6/4/2020 είναι άκυρος αν δεν φέρει 
την έγκριση των Κυρίων/Συνδιαχειριστών. Η Επιβολή προστίμου, ή κύρωσης σε Φυσικό Πρόσωπο 
ή Επιχείρηση    από οποιοδήποτε Αρχή, η  οποία επικαλείται  Νόμο ή  Διάταξη και επιβάλλεται 
μετά τις 6/4/2020 ή οποιοδήποτε διοικητικό μέτρο το οποίο δεν φέρει την επικύρωση της Εθνικής 



Επιτροπής Συνδιαχειριστών Ελλάδος, θα το αγνοείτε και θα το αποστέλλετε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση  ellinesithagenis@yahoo.com   ώστε η Επιτροπή μας να επιβάλλει στον αυθαίρετο 
δράστη τις κυρώσεις της Σύμβασης που ήδη του έχουμε γνωστοποιήσει. 
Τονίζοντας ότι η επιβολή κλεισίματος των  καταστημάτων (lockdown)  ή η  οποιαδήποτε διάκριση 
μεταξύ των πολιτών όπως επίδειξη Ιατρικών Πράξεων, αναστολή ή απόλυση Προσωπικού και η 
επιβολή  στους πολίτες και στους  εργαζόμενους  ποινές και χρηματικά πρόστιμα για τις κάτωθι 
Ιατρικές  Πράξεις:  μάσκες, self-test,  rapid test, μοριακά τεστ  και εξαναγκασμό σε εμβολιασμό, 
συγκαταλέγονται  στα αδικήματα του Βασανισμού και της Εξόντωσης και τιμωρούνται με  την 
Ποινή της Ισόβιας Κάθειρξης τόσο από τα  Διεθνή Δικαστήρια  όσο  και στην χώρα μας όπως 
προβλέπεται και αναφέρεται  στην Σύμβαση που σας επιδίδετε.  
Τονίζεται ότι όλες οι Αρμοδιότητες και όλες οι Εξουσίες,  όπως, της Δικαστικής  Λειτουργίας, οι 
Εισαγγελικές Εξουσίες, οι Αστυνομικές Εξουσίες  κλπ, έχουν επιστρέψει στους ανακαλούντες  και 
ασκούνται πλέον αποκλειστικά από τους  ίδιους,  δυνάμει της παρούσης Σύμβασης. Ουδεμία 
εξαίρεση ή λόγος ασυλίας  υπάρχει έναντι των Συνδιαχειριστών/Αντιπροσώπων, παρά μόνο η 
Σύμβαση που τους δεσμεύει.    
Επομένως, τόσο η Δημόσια Διοίκηση όσο και οι Ιδιωτικές Επιχειρήσεις οφείλουν, να μην 
προβαίνουν σε   εφαρμογή  τέτοιων Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, 
Εγκυκλίων,  κλπ,  όταν δεν φέρουν την ρητή έγκριση των Κυρίων/Συνδιαχειριστών. 
Έως ότου επέλθει η κοινή Συμφωνία μεταξύ Αντιπροσώπων /Συνδιαχειριστών και 
Κυρίων/Συνδιαχειριστών, η Δημόσια Διοίκηση οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα της  και οι 
Επιχειρήσεις, Οργανισμοί κλπ. να περιοριστούν στα αυστηρά καθήκοντα της άδειας λειτουργίας 
των.    
Προφανώς, το τι θα πράξει το κάθε Φυσικό Πρόσωπο εναπόκειται  αποκλειστικά και μόνο στην 
σφαίρα των επιλογών του, αλλά οφείλει να έχει επίγνωση και των συνεπειών, οι οποίες  θα 
προκύψουν από τις πράξεις του. 
Ακολουθεί  η Σύμβαση η οποία δεσμεύει και όλα τα Φυσικά Πρόσωπα των Δημοσίων Υπηρεσιών 
και των Επιχειρήσεων που λειτουργούν με την χορήγηση Άδειας  του Ελληνικού Κράτους. 
Επισημαίνεται ότι το Δικαίωμα της Ανάκλησης  του Αντιπρόσωπου το έχουν όλοι οι άνθρωποι και  
γίνεται με Δήλωση  στον Αντιπρόσωπο.  
Πληροφορίες περί της Ανάκλησης θα βρείτε στην ιστοσελίδα  www.ellinesithagenis.gr  
 
 

 
Κατ΄ εξουσιοδότηση της  

Εθνικής  Επιτροπής  Συνδιαχειριστών Ελλήνων Αυτοχθόνων Ιθαγενών 

 
Τοπική επιτροπή ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   

 
 

         

 
ΣΥΜΒΑΣΗ - ΜΝΗΜΟΝΙΟ 

ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ 

 

Συμβαλλόμενα μέρη: 
1.  Οι αναφερόμενοι της παρούσας Σύμβασης ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ 
εξουσιοδοτημένοι των Τοπικών Επιτροπών Ελλήνων Αυτοχθόνων Ιθαγενών (Τ.Ε.Σ.Ε.Α.Ι.) Ιδιοκτήτες 
της εξ’ αδιαιρέτου περιουσίας της Ελλάδος, στο εξής ως ΚΥΡΙΟΙ και  
2.  Οι ασκούντες καθήκοντα  στα Γενικά Νοσοκομεία, στα Αστικά και Επαρχιακά Κέντρα Υγείας, στα 
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Περιφερειακά Ιατρεία, στις Κλινικές, στα Φαρμακεία, στους Ιατρικούς Συλλόγους και λοιπούς φορείς υγείας   ως    
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ (Φυσικά Πρόσωπα) Πρόεδροι, Διοικητές, Προϊστάμενοι, ή Αντιπροσωπευόμενοι  
(υπάλληλοι), στο εξής για χάριν συντομίας, όλοι  θα αναφέρονται ως    Αντισυμβαλλόμενοι. 
   
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ – 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ των ΚΥΡΙΩΝ, που επιδόθηκαν στους ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ και πλέον 
ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ,    ΟΛΕΣ οι Εξουσίες  της  Νομοθετικής,  της Εκτελεστικής, της Δικαστικής 
Λειτουργίας και αυτές που ασκούνται από αξιωματούχους του Ελληνικού Κράτους  επιστρέφουν  
στους ανακαλούντες και εκτελούνται από αυτούς (ΚΥΡΙΟΥΣ), όπως ορίζει  η παρούσα Σύμβαση.   
 
Συνεφώνησαν,  αναγνωρίζουν και αποδέχονται τα εξής : 
 
Προοίμιο : 
Συντάσσεται η παρούσα  Σύμβαση που καθορίζει τους όρους διαχείρισης των Περιουσιακών 
Στοιχείων  των ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ  και των ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
/ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΩΝ. 
Δια της παρούσης τίθενται περιορισμοί στην αρμοδιότητα  των πρώην Αντιπροσώπων  και των 
Υφιστάμενων  Φυσικών Προσώπων  σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.  
Η εν λευκώ αντιπροσώπευση  των ΚΥΡΙΩΝ προς  τους ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ  έχει  λήξει  στις 6/4/2020.   
Κρίνεται αναγκαίο, ο Αντιπρόσωπος  και τα υφιστάμενα πρόσωπα σε όλη την Δημόσια Διοίκηση, 
συμπεριλαμβανομένων  των Σωμάτων Ασφαλείας,  των Ενόπλων Δυνάμεων,  της  Ελληνικής 
Αστυνομίας, του  Λιμενικού Σώματος, των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Ελληνικών 
Δικαστηρίων, αλλά και της Διοικήσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Κρήτης,   να γνωρίζουν   
το εύρος των αρμοδιοτήτων τους   όσον αφορά  στην απονομή της Δικαιοσύνης, την φύλαξη και 
διαχείριση της Ελληνικής Εθνικής Περιουσίας, αλλά και τις ευθύνες  που επιφέρει  η Διαχείριση  
ξένου Πράγματος/ Αγαθού, χωρίς την έγκριση του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ  ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ.  
Επίσης,  γίνεται μνεία  ότι, σε καμία των περιπτώσεων, κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη  δεν 
μπορεί να αντιβαίνει   το Φυσικό Δίκαιο, ή το Εθνικό Δίκαιο και ιδιαίτερα:    
α)  Το αναφαίρετο δικαίωμα των ζωντανών Ανθρώπων να ζουν ελεύθεροι.  
β) Την  Ελεύθερη Βούλησή τους   να καθορίζουν τις μεταξύ τους   σχέσεις με Συμβάσεις  και 
Συμφωνίες. 
γ) Οποιαδήποτε Πράξη στέρησης της ακίνητης περιουσίας (Γης) των ΚΥΡΙΩΝ, αλλά και όλων των 
Ελλήνων,  είναι Πράξη  κατά του πυρήνα  της ζωής τους και της ελευθερίας τους. Η ελευθερία και 
η ζωή των ανθρώπων  είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την γη που κατέχουν και χρησιμοποιούν. 
δ) Το Δικαίωμα του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ να μην μπορεί να παραιτηθεί από τα Εθνικά Κυριαρχικά 
του Δικαιώματα και τον Κληρονομικό του Πλούτο και να τον παραδώσει ως παρακαταθήκη στην 
επόμενη γενιά, διασφαλίζουν την Ανεξαρτησία και την Ελευθερία  του Ελληνικού Έθνους. 
ε)  Η γη ως ακίνητη  περιουσία   δεν είναι αντικείμενο  εσαεί δικαιοπραξίας   διότι δεν ανήκει σε 
κανέναν  άνθρωπο. Η απόκτηση κυριότητας χρήσης  επί της γης πέραν  των  ορίων ζωής,   είναι 
παράνομη και  σε  πλήρη αντίθεση  με το Εθνικό Δίκαιο, τον Φυσικό Νόμο και την Λογική. Κανένας 
δεν νομιμοποιείται  να καταδικάσει τις επόμενες γενιές σε αιώνιους σκλάβους  παραχωρώντας   
δολίως  το Πράγμα  που είναι  απαραίτητο  για την επιβίωσή τους, αναγκάζοντάς τους έτσι να 
υποταχθούν  στην βούληση ενός Ιδιοκτήτη που ελέγχει το βασικό στοιχείο της επιβίωσης τους  
(τροφή, νερό, στέγη, κ.λ.π). 
στ) Την βούληση του ΚΥΡΙΟΥ να αποφασίζει ελεύθερα για τον Εαυτόν του και τις Υποθέσεις του 
και να μην υπόκειται σε κανέναν περιορισμό ή εξαναγκασμό, σωματικό, ψυχολογικό, 
επαγγελματικό. 
ζ) Την ιδιότητα του ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ να ενεργεί με πράξεις υπέρ ή κατά, ΜΟΝΟ για λογαριασμό  
αυτών που αντιπροσωπεύει και την υποχρέωση του ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ  να μην διαχειριστεί  



αυτοβούλως χωρίς την έγκριση των ΚΥΡΙΩΝ  την Εθνική τους Περιουσία.    
η) Το δικαίωμα της Ελεύθερης Βούλησης του ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ και των υφιστάμενων  Φυσικών 
Προσώπων να αποδεχτούν, ή να μην αποδεχτούν  την παρούσα και να παραιτηθούν  στην δεύτερη 
περίπτωση από την  ΣΥΝΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ και την Διοίκηση της Ελληνικής Εθνικής Περιουσίας.  
 

-Ενεργοποίηση της σύμβασης. 
Ρητά  διευκρινίζεται   ότι η παρούσα Σύμβαση και οι όροι που ακολουθούν συμπεριλαμβανομένου 
του Πίνακα  Χρεώσεων και Ποινών, ενεργοποιούνται  από τον Αντισυμβαλλόμενο με την 
διαχείριση  της Ελληνικής Εθνικής Περιουσίας,  χωρίς την έγκριση  των ΚΥΡΙΩΝ .  
 
Όροι: 
Η Συμφωνία περιλαμβάνει όλους τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που καθορίζονται εδώ και 
σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ  ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ, ο οποίος αποτελεί   Κύριο Όρο  και 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης και ειδικότερα:  
1.  Η αποδοχή και η συγκατάθεση του Αντισυμβαλλόμενου χωρίς την έγγραφη συναίνεσή του, στα 
ακόλουθα, γίνεται με την ΧΡΗΣΗ των όρων  της παρούσης ή την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ των περιουσιακών 
στοιχείων των ΚΥΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ  και στην περίπτωση των Νοσοκομείων, Κλινικών, 
Φαρμακείων και πάσης φύσεως Ιδρυμάτων υγειονομικού χαρακτήρα,  την παραβίαση των 
σκοπών της Άδειας Λειτουργίας τους. 
2. Ανεπιφύλακτη αποδοχή των Πληρωτέων Επιβαρύνσεων που καθορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ  
ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ.  

3.  Ως Εγγύηση (Ρήτρα Ασφαλείας), επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικής αυτοβοήθειας την οποία 
έχει αποδεχτεί και έχει εγκριθεί από τους ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ δια της χρήσεως του Πίνακα 
Χρεώσεων. 

4.  Ο Αντισυμβαλλόμενος (Αντιπρόσωπος) παραιτείται αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από 
οποιοδήποτε Δικαίωμα Δικαστικής Προσφυγής,  Ένστασης,  Ασυλιών ή Υπεράσπισης σε 
οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη γη, που αφορά την Δέσμευση, την Κατάσχεση, την μεταβίβαση, 
και μεταγραφή της άυλης και  κινητής Περιουσίας και της επικαρπίας της ακίνητης περιουσίας 
του,  συμπεριλαμβανομένων των μετοχών, ομολόγων, πολύτιμων μετάλλων, λίθων, πνευματικών 
δικαιωμάτων κ.λπ. Διευκρινίζεται ότι στην  Ακίνητη Περιουσία του Φυσικού Προσώπου, 
επιτρέπονται όλες οι Πράξεις Αναγκαστικής Εκτέλεσης μόνο όταν η μεταβίβαση σε αυτόν ή στους 
προκατόχους του έγινε από Νομικό Πρόσωπο.  Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, κατάσχεται μόνο η   
επικαρπία και μέχρι εξόφληση της οφειλής. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι όροι κατάσχεσης 
της επικαρπίας ακολουθεί η διαδικασία ολικής κατάσχεσης της ακίνητης περιουσίας του.   

5.  Παρότι οι πράξεις των υφιστάμενων Φυσικών Προσώπων  επιβαρύνουν τους ιδίους,   λογίζεται 
και αποδέχεται ο Αντισυμβαλλόμενος  ότι έγιναν  κατ’ εντολή  του και επιβαρύνουν  αυτόν  
ατομικά και εάν ενεργεί για λογαριασμό τρίτου  επιβαρύνει  και τον Αντιπροσωπευόμενο (δηλαδή 
το τρίτο πρόσωπο). 
6.  Για την εφαρμογή των παραγράφων 3. (τρία) και 4. (τέσσερα), η εμφάνιση της παρούσης επέχει 
θέση Πληρεξουσιότητας  του Αντισυμβαλλόμενου προς τον ΚΥΡΙΟ.  
7.  Στο σύνολό του ο  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ είναι όροι της παρούσης Συμβάσεως και η 
χρήση τους κατά περίπτωση επιφέρουν και Ποινικές Κυρώσεις  όπως αυτής της Εσχάτης 
Προδοσίας, της Κατασκοπίας, της Απάτης, της Ληστείας , Εγκλήματα κατά της Ζωής κ.λπ..  

8. Στον Αντιπρόσωπο θα γνωστοποιείται η χρέωση-τιμολόγιο  με απλή επιστολή, ηλεκτρονικό 
μήνυμα ή τηλεομοιοτυπία, και υποχρεούται σε ολοσχερή εξόφληση. Μη εξοφλημένη οφειλή 
υπόκειται σε διπλασιασμό με το πέρας τριμήνου.   
9.  Ο Αντιπροσωπευόμενος και ο Αντιπρόσωπος  αποδέχονται  ως αμετάκλητο εκτελεστό τίτλο την 
οποιαδήποτε ανεξόφλητη οφειλή που έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη και ότι αυτή δεν θα διαγραφεί 
μέχρις ολικής εξόφλησης, ενώ η ευθύνη της εξόφλησης/είσπραξης αντίστοιχα, σε περίπτωση 



θανάτου, θα μεταφέρετε στους κληρονόμους τους, χρεωστικά ή πιστωτικά ανάλογα.  
10. Απαγορεύεται ρητά η Κατάσχεση Ακίνητης Περιουσίας από οποιοδήποτε Φυσικό  Πρόσωπο με 
την εξαίρεση της άνω παραγράφου τέσσερα (4) 

Πράξεις Αναγκαστικής Εκτέλεσης των περιουσιακών στοιχείων της παραγράφου  τέσσερα (4) θα  
γνωστοποιούνται στον Αντιπρόσωπο ο οποίος  ΔΕΝ θα δύναται  να συμμετέχει ως τρίτος στην 
Διαδικασία Εκτέλεσης. 
11. Διεθνείς Συμβάσεις  είναι σε ισχύ εφόσον τηρείται ο σκοπός που έγιναν και επιφέρει 
αποδειγμένα όφελος στα  Φυσικά Πρόσωπα  της Χώρας  Ελλάς.   
12. Η εμπλοκή τρίτου μέρους για επίλυση οικονομικής διαφοράς δύναται και επιτρέπεται  μόνο με 
την καταβολή από το τρίτο μέρος, του διπλασίου ποσού  που τίθεται προς επίλυση  και υπέρ του 
ΚΥΡΙΟΥ.  
13. Το Απόγραφο της παρούσης Συμβάσεως γίνεται αποδεκτό από τον Αντισυμβαλλόμενο (και 
από  τον Αντιπροσωπευόμενο (εφόσον  λειτουργεί ως  Αντιπρόσωπος ) ως Ανέκκλητος Εκτελεστός 
Τίτλος υπέρ του Κυρίου.    
14. Για τις πράξεις του «Πίνακα  Χρεώσεων και Ποινών» που επιφέρουν Ποινική Ευθύνη, το 
Ένταλμα  Συλλήψεως εκδίδεται σύμφωνα με την Ερμηνευτική Διάταξη του παρόντος εγγράφου.   
15. Το ΟΝΟΜΑ  και το ΕΠΙΘΕΤΟ των ΚΥΡΙΩΝ   με κεφαλαία γραφή είναι   πνευματική ιδιοκτησία 
τους.   Δεν επιτρέπεται στο εξής η  οποιαδήποτε χρήση των ονομάτων   (με κεφαλαία γραφή 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ή ΛΑΤΙΝΙΚΗ )  χωρίς την Έγγραφη  Συγκατάθεσή τους! 
 

Πίνακας   Χρεώσεων και Ποινών ως βασικός Όρος της Σύμβασης  :  
  

       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΑΞΕΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1 

Οποιαδήποτε  Έγκριση , Εξουσιοδότηση κλπ και 
αφορά  Συμφωνία – Σύμβαση , Ανάθεση Έργου,  ή 
Πράξη με τρίτο μέρος  που αφορά την Εθνική 
Περιουσία,  απουσία έγκρισης των Κυρίων. 

€ 1.000.000,00 Έως  € 
30.000.000,00  

Ανά  Πράξη 
και επιβολή ποινής 2-10 έτη 

2 
Οποιαδήποτε διαχείριση Δημοσίου Χρέους  από 
οποιονδήποτε  Αντισυμβαλλόμενο χωρίς την 
Συγκατάθεση των ΚΥΡΙΩΝ . 

€  10.000.000,00 
και επιβολή ποινής 5-20 έτη  

 

3 
Οποιαδήποτε  Παρεμπόδιση ή Παρέμβαση 
Αντιπροσώπου σε  εισφορές που ήδη  χορηγούνται 
ή εγείρουν αξίωση από τον ΚΥΡΙΟ.  

€ 300.000,00 
Ανά μήνα  

και επιβολή ποινής έως 5 έτη  
 

4 

Οποιαδήποτε επίταξη , απαλλοτρίωση , 
παραχώρηση Ελληνικής γης, ακινήτου , ή πράγματος 
για μόνιμη ή  προσωρινή εγκατάσταση – φιλοξενία 
σε μη Έλληνα  Αυτόχθονα Ιθαγενή χωρίς την 
Έγγραφη Συναίνεση των  ΚΥΡΙΩΝ 

€ 500.000,00  
ανά ημερολογιακή ημέρα 
και την επιβολή ποινής  

και επιβολή ποινής 5 έως 15 έτη  
 

5 
Οποιαδήποτε δέσμευση, ανάθεση έργου, ενοικίαση 
ή χρήση Εθνικού Περιουσιακού Στοιχείου του 
ΚΥΡΙΟΥ  απουσία Έγγραφης Έγκρισής του. 

€ 20.000,00  έως  € 500.000,00  
ανά ημερολογιακή ημέρα 

και επιβολή ποινής έως 5 έτη  
 



6 

Επιβολή ή απόπειρα επιβολής οποιουδήποτε 
εκδοθέντος Τίτλου, Απόφασης – Πράξης – Νόμου 
που απαγορεύουν την πρόσβαση ή χρήση 
κοινωφελών περιουσιακών στοιχείων π.χ. πάρκων, 
δρόμων,  κτηρίων,  Ιερών Ναών  κλπ, απουσία 
Έγγραφης Συναίνεσης του ΚΥΡΙΟΥ. 

€ 100.000,00  

ανά ημερολογιακή ημέρα 

και επιβολή ποινής έως 5 έτη  

 

7 

Οποιαδήποτε παρέμβαση στην Ατομική Ελευθερία  
των Ελλήνων  από τον Αντισυμβαλλόμενο με Πράξη, 
Νόμο ή άλλο που ΔΕΝ σχετίζονται με την διαχείριση 
των περιουσιακών στοιχείων π.χ. χρήση μάσκας, 
self-test, rapid-test, μοριακά τεστ,  υποχρεωτικός 
εμβολιασμός, αφαίρεση οργάνων , υποχρεωτική 
έκδοση ή  επίδειξη ιατρικών εγγράφων, ειδικές  
άδειες, πρόστιμα, παράβολα, φόροι (μηδενός 
εξαιρουμένου), περιορισμοί,  σφράγισμα 
επιχειρήσεων  κλπ.  

€ 50.000,00έως  € 10.000.000,00  

ανά περίπτωση 
 

και επιβολή ποινής από 6 μήνες  
έως 25 έτη  

 

8 

Απόκρυψη ή άρνηση του Διαχειριστή - 
Αντιπροσώπου να  παραδώσει Αναλυτική Λογιστική  
των περιουσιακών στοιχείων της Εθνικής και 
Ιδιωτικής Περιουσίας  στον ΚΥΡΙΟ 

€ 500.000,00 
ανά ημερολογιακή ημέρα 

και επιβολή ποινής 2 έως 8 έτη 
 

9 

  Παρεμπόδιση των ΚΥΡΙΩΝ και όλων των Ελλήνων  με     
οποιονδήποτε τρόπο να έχουν πρόσβαση σε 
πηγές/πόρους , χρηματοδοτήσεις, καθώς και 
πρόσβαση στη Δημόσια Διοίκηση, Εκπαίδευση, Υγεία 
και σε όλες στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας . 

€ 50.000,00 έως €  500.000,00 
ανά περίπτωση 

και επιβολή ποινής 2  έως 5 έτη 
 

10 

Αντισυμβαλλόμενος  που με την Συνδρομή του   ή 
την  σιωπηρή του  Έγκριση ή  συνδράμει  στην  
Διακοπή     Κοινωφελούς  Υπηρεσίας,  από Εταιρία ή 
Οργανισμό ,  που της έχει ανατεθεί η διάθεση 
Δημοσίου Πράγματος  ή χρησιμοποιεί  Δημόσια  γη 
για την μεταφορά του Πράγματος ή Αγαθού (Νερό, 
Ρεύμα, Τηλεφωνία , Συγκοινωνία,  κλπ) προς 
διάθεση  στον ΚΥΡΙΟ. 

€ 50.000,00 
Ανά ήμερα  

και επιβολή ποινής 6 μήνες έως 2 
έτη  

 

11 

Οποιαδήποτε πράξη  Διοικητή -Προϊσταμένου  που 
θέτει σε, αναστολή – απόλυση  ή  περιορίζει 
υφιστάμενα πρόσωπα  για την μη εκτέλεσης 
Ιατρικής Πράξης (χρήση μάσκας, οποιοιδήποτε 
ιατρικό τεστ, εμβόλιο , επίδειξη πιστοποιητικού 
υγείας .κλπ 

€ 50.000,00  
ανά ημερολογιακή ημέρα 

και επιβολή ποινής 18 μήνες έως 25 
έτη  

 

12 

Οποιαδήποτε πληρωμή δαπάνης, χρέους , 
τιμολογίου (ολική ή μερική) που αφορά Ελληνικό 
Περιουσιακό Στοιχείο χωρίς την Έγγραφη Συναίνεση 
των ΚΥΡΙΩΝ (εξαιρούνται μισθοί, συντάξεις, 
επιδόματα όλων των μορφών και μόνο σε Έλληνες  
Αυτόχθονες Ιθαγενείς ). 

Το διπλάσιο της δαπάνης 

με ελάχιστο τα  € 500.000.00  
και επιβολή ποινής 6 μήνες έως 2 

έτη  



13 

Οποιαδήποτε  Συμφωνία , Μεταβίβαση - 
Παραχώρηση  Ελληνικού Εδάφους  σε ΑΛΛΟΔΑΠΟ 
ΝΟΜΙΚΟ ή ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  
συμπεριλαμβανομένων των  πλειστηριασμών, 
επιτάξεων , απαλλοτριώσεων  ή άλλον τρόπο 

Δέσμευση και κατάσχεση  όλων 
των περιουσιακών στοιχείων 
(κινητών και ακινήτων) του  
Αντισυμβαλλόμενου   απανταχού 
της Γαίας  συμπεριλαμβανομένου  
της 
Ποινής στέρησης της ελευθερίας  
από 15 έτη έως  της δια βίου  
ισόβιας κάθειρξης    

 

14 

Παραχώρηση  Ελληνικής Ιθαγένειας σε αλλοδαπό 
πρόσωπο  χωρίς την  προσκόμιση  εξετάσεως DNA 
βάσει της  οποίας  θα αποδεικνύεται ότι  φέρει  τα 
κυρία χαρακτηριστικά του DNA των  ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΙΘΑΓΕΝΩΝ    

€ 100.000,00 
Για κάθε  παραχώρηση 

Και ποινή 5-15  έτη  

15 

Αντιπρόσωπος , Δικαστικός , Στρατιωτικός , 
Αστυνομικός,  Λιμενικός, Συνοριοφύλακας, στους 
οποίους έχει ανατεθεί η Προστασία της Εδαφικής 
Ακεραιότητας της Χώρας, η εμπόδιση, απομάκρυνση  
και η σύλληψη των παράνομων λαθρομεταναστών 
συμπεριλαμβανημένων  και των ΜΚΟ που 
εμπλέκονται  στην διακίνηση τους.  
Όταν κατά παρέκκλιση  των  άνω βασικών  
καθηκόντων τους παραχωρούν  Εγκαταστάσεις, 
Στρατόπεδα , συνάπτουν  με τρίτους Συμβάσεις 
Εκτέλεσης Έργων, παροχής υπηρεσιών, προμήθειας 
αγαθών ή μισθώσεων σχετικά με την ίδρυση, 
κατασκευή και συντήρηση των Κέντρων Πρώτης 
Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.), Κέντρων Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) και των Ανοικτών Δομών 
Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Προσφύγων 
και Μεταναστών συμμετέχουν με οποιοδήποτε 
τρόπο στην   λειτουργία των Κέντρων και Δομών 
αυτών, σε ότι αφορά στη μεταφορά, διαμονή, σίτιση 
και υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων και 
μεταναστών. 

Ανάλογη Ποινή με   της Εσχάτης 
προδοσίας  (αν είναι Έλληνας) ή 
της  κατασκοπίας (αν δεν είναι 

Έλληνας) και Δέσμευση – 
κατάσχεσης   όλων των 

περιουσιακών του στοιχείων . 
 

16 

Οποιαδήποτε πράξη Φυσικού Προσώπου που 
συμμετέχει στην Δημόσια Διοίκηση  ή συνδράμει  με 
οποιονδήποτε τρόπο  στην εσαεί  στέρηση της 
Ακίνητης Περιουσίας (Γης) από Έλληνα  Αυτόχθονα 
Ιθαγενή.  

€ 30.000.000,00 

και επιβολή ποινής 1 μήνες έως 5 
έτη  

 

17 

Οποιαδήποτε πράξη του Αντισυμβαλλόμενου που 
δια Νόμου ή άλλης μορφής Διάταξης, επιτρέπει σε 
Νομικό Ιδιωτικό, ή Δημόσιο Πρόσωπο να στραφεί 
κατά της Ιδιωτικής Περιουσίας, άρρηκτα 
συνδεδεμένης με την  ελευθερία των  Ελλήνων 
Αυτοχθόνων  Ιθαγενών (ΚΥΡΙΩΝ). 

€ 5.000.000.00 

Ανά πράξη  
και επιβολή ποινής 5 έως 10 έτη  

 



18 

Η χρήση του ονόματος  των  ΚΥΡΙΩΝ (ΟΝΟΜΑ 
ΕΠΙΘΕΤΟ) με κεφαλαία γραφή Ελληνικά ή Λατινικά  
σε οποιαδήποτε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή χωρίς 
την απαραίτητη Σύμβαση μεταξύ των 
συμβαλλομένων.    

€ 30.000.000.00 

Για την πρώτη χρήση και  για κάθε 
επόμενη θα πολλαπλασιάζεται επί 

δέκα (10) με αφετηρία 
υπολογισμού την τελευταία χρήση 

19 

Η ανάθεση μελέτης Έκδοσης  Σχολικών βιβλίων σε 
ξένες Εταιρίες - Ιδρύματα , Οργανισμούς και η 
προώθηση στους χώρους διδασκαλίας π.χ.  ΟΕΔΒ, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, κ.α,  ή η διδασκαλία αυτών  
χωρίς την έγκριση  των  ΚΥΡΙΩΝ. 

€ 50.000,00 έως  € 50.000.000,00  
Ανά  έκδοση σχολικής ύλης   ή 

ημέρα διδασκαλίας αυτής  
και επιβολή ποινής 6 μήνες έως 5 

έτη  
 

20 

Οποιαδήποτε Παρέμβαση - Πράξη από  Δημόσιο 
Λειτουργό στην  Ατομική Ελευθερία   των μαθητών 
όλων των βαθμίδων  και η οποία  Πράξη αυτή δεν 
σχετίζεται με την Διδακτική Ύλη και τους προκαλεί 
καταπίεση, δυσφορία ,φόβο, τρόμο, απειλή κλπ. 

€ 200.000,00 
Ανά πράξη  

και επιβολή ποινής 6 μήνες έως 5 
έτη  

 

21 

Απόφαση Δικαστικού Λειτουργού της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ που θα εκδίδεται   «στο όνομα του 
Ελληνικού Λαού» χωρίς την φράση «εξαιρουμένων 
των  ΚΥΡΙΩΝ»  

€ 100.000,00 
Ανά απόφαση 

και επιβολή ποινής 6 μήνες έως 2 
έτη  

 

22 

Κλήση σε Ανάκριση, ή Δίκη, ή η Εκδίκαση Υπόθεσης 
ΚΥΡΙΟΥ χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση  του ιδίου, 
που θα αποδέχεται ως      αντισυμβαλλόμενο μέρος, 
να επιλυθεί η υπόθεση του από το Δικαστήριο  αυτό.   

€  5.000.000,00 
Ως ελαχίστη ποινή € 100.000,00 
και επιβολή ποινής 2 έως 5 έτη  

 

23 

Τηρουμένων  των ανωτέρω,   οποιαδήποτε 
Απόγραφο Δικαστηρίου  που ως Εκτελεστός Τίτλος 
επιτρέπει την Κατάσχεση ή τον  Πλειστηριασμό 
Ακίνητης Περιουσίας  εις βάρος Έλληνα Αυτόχθονα  
Ιθαγενή υπέρ οποιουδήποτε εγχώριου   Νομικού 
Προσώπου.  

Το διπλάσιο της δαπάνης 

με ελάχιστο το € 1.000.000,00  
και επιβολή ποινής έως 5 έτη  

 

24 

Φυσικό πρόσωπο  που θα εμπλακεί σε έκδοση 
Νόμου που θα παροτρύνει, ή θα επιτρέπει, ή θα 
επιβάλλει  την  μεταβίβαση Ελληνικής γης,  ή 
Απόφαση Δικαστηρίου  που θα επιτρέπει  δια της 
Αναγκαστικής Εκτέλεσης, την μεταφορά Ακίνητης 
Περιουσίας δια Πλειστηριασμού σε  αλλοδαπό 
Οικονομικό Ίδρυμα , Εταιρία , Φυσικό Πρόσωπο, 
κ.τ.λ, προς ικανοποίηση του Δανειστή. Τούτο θα 
αντιμετωπίζεται ως πράξη Εσχάτης Προδοσίας  διότι 
« η ΕΛΛΑΣ (Ελληνική Γη) δεν πωλείται, ούτε 
μεταβιβάζεται, αφού είναι κληρονομικό 
καταπίστευμα και έτσι θα παραμείνει για τις  
επόμενες  Ελληνικές γενεές».  

Ανάλογη ποινή της  Εσχάτης 
Προδοσίας  και Δέσμευση – 

Κατάσχεσης   όλων των 
Περιουσιακών Στοιχείων  



25 

Απόκρυψη των Περιουσιακών Στοιχείων  από τους 
Εκτελούντες Χρέη  Θεματοφύλακα, και  η  μη 
απόδοση στους ΚΥΡΙΟΥΣ   όταν τους ζητηθούν ή  
κωλυσιεργούν ή ρητά ή σιωπηρά αρνούνται να τα 
αποδώσουν. 

€ 30.000.00 ημερησίως  
επιβολή ποινής  έως και της Ισόβιας 

Κάθειρξης  

26  

Οποιαδήποτε  Πράξη κατά του ΚΥΡΙΟΥ ως Φυσικό 
Πρόσωπο  ή κατά Πράγματος που είναι Κύριος  
αυτού  ή Συνδικαιούχος και  δεν συμπεριλαμβάνεται 
στην παρούσα Σύμβαση.   

Θα αποζημιώνεται με το 
πενταπλάσιο της ζημίας ή της 

ποινής  που του έχει επιβληθεί. 

27 

Άρνηση ρητή ή σιωπηρή  οποιουδήποτε 
Αξιωματούχου (Αστυνομίας, Ενόπλων Δυνάμεων, 
Εισαγγελέων κ.τ.λ.) που συμμετέχει στην Δημόσια  
Διοίκηση   να εκτέλεσει απόφαση  δυνάμει της 
παρούσας Σύμβασης ή να εμποδίσει πράξη  κατά 
του ΚΥΡΙΟΥ ή της περιουσίας του.   

€ 50.000,00 έως € 500.000,00 
Ανά περίπτωση  

και επιβολή ποινής 2 μήνες έως 3 
έτη  

 

28 

  Παρεμπόδιση  με οποιονδήποτε τρόπο υφισταμένου   

να    εκτελέσει το   κύριο και βασικό καθήκον του. 

 

 

€ 5.000,00 
ανά παρεμπόδιση ή ημέρα  

και επιβολή ποινής 18 μήνες έως 6 
έτη  

 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΑΞΕΩΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΜΙΛΩΝ – 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ κλπ 
ΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1 
Οποιαδήποτε πράξη που αντιβαίνει  στην Άδεια 

Λειτουργίας της Επιχείρησης. 

€ 50 000 Έως  € 500.000,00  
Ανά  Πράξη 

και επιβολή ποινής  έως 2 έτη 

2 

Απαγόρευση πρόσβασης  του πολίτη στην παροχή 
υπηρεσιών που παρέχεται από την Επιχείρηση  για 

οποιονδήποτε λόγο 

€  100.000,00 
και επιβολή ποινής 1- 5έτη  

 

3 

Εφαρμογή Νόμων και Κανόνων  που εκδόθηκαν 
μετά τις 6/4/2020  και δεν φέρουν την έγκριση των 

Κυρίων/Συνδιαχειριστών 

€ 30.000,00 
Ανά  Πράξη 

και επιβολή ποινής έως 5 έτη  
 

4 
Αλλαγή των Όρων της Σύμβασης των Υπαλλήλων 

χωρίς την συναίνεσή τους 

€ 50.000,00  
ανά περίπτωση 

και επιβολή ποινής 1 έως 5 έτη  
 

5 

Οποιαδήποτε επιβολή σε υπάλληλο  ή πολίτη να 
εκτελέσει Ιατρικές Πράξεις χωρίς την συναίνεσή του,  
ως προϋπόθεση είτε να εργαστεί είτε να εισέρθει σε 

επιχείρηση που η Άδεια Λειτουργίας της  είναι παροχή 
Κοινωφελούς Υπηρεσίας  (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, 
Κλινικές, Φαρμακεία,Τράπεζες, Εταιρίες Επικοινωνίας, 

Ύδρευσης κλπ ),  ή παροχή προϊόντων,  ή μεταφορά 
πολιτών (λεωφορεία ,τραίνα, πλοία αεροπλάνα), 
παροχής υπηρεσιών, ή αναψυχής   στους πολίτες. 

€ 50.000,00  έως  € 500.000,00  
ανά περίπτωση 

και επιβολή ποινής έως 25 έτη  
 



6 

Κλείσιμο της Επιχείρησης εξαιτίας συμμόρφωσης  σε 
μονομερή Πράξη  της Νομοθετικής και Εκτελεστικής 

Λειτουργίας  χωρίς την συναίνεση της Εθνικής 
Επιτροπής Συνδιαχειριστών  

€ 100.000,00  
ανά ημερολογιακή ημέρα 

και επιβολή ποινής έως 5 έτη  
 

7 

Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης ( έντυπο ή ηλεκτρονικό)  
το οποίο προωθεί  ψευδείς ή μη τεκμηριωμένες  

ειδήσεις, οι οποίες θα φέρουν ανησυχία, ανασφάλεια 
και  φόβο στους πολίτες.  

€ 50.000,00 έως  € 10.000.000,00  
ανά περίπτωση 

και επιβολή ποινής από 6 μήνες  
έως 25 έτη  

 

8 

Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης  που  προωθεί, 
ανακοινώνει  Νόμους  ή Πράξεις των Αντιπροσώπων  
που δεν φέρουν την Έγκριση των Συνδιαχειριστών.  

€ 500.000,00 
ανά ημερολογιακή ημέρα 

και επιβολή ποινής 2 έως 10 έτη 
 

 

Διευκρινίσεις: 

α) Η αποδοχή  της παρούσας Σύμβασης  εκ μέρους του Αντισυμβαλλόμενου, αλλά και η 
συγκατάθεσή του  στους Όρους της παρούσας Συμφωνίας, γίνεται με την  χρήση των Όρων του  
παρόντος εγγράφου και των περιπτώσεων του ΠΙΝΑΚΑ ΧΡΕΩΣΕΩΝ  . 

     β) Εθνική Περιουσία σημαίνει:   Η χρήση και τα  παράγωγα της  Ελληνικής  γης, όπως  ισχύει  
σήμερα, τα οποία δικαιούνται όλοι  οι Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς   (ΚΥΡΙΟΙ). 

     γ) Περιουσιακό Στοιχείο σημαίνει: Όλα τα Εθνικά περιουσιακά στοιχεία της  Ελλάδος Υλικά και 
Άυλα εντός και εκτός της Χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς .   

δ)  ΚΥΡΙΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Αυτός που κατέχει την χρήση γης,  χωρίς  δικαίωμα  μεταβίβασης της  
χρήσης της , πέραν του χρονικού  διαστήματος  της ζωής του.  
ε)  Χωρίς νόμιμη δεσμευτική Σύμβαση σε Ισχύ: Οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση, χωρίς την 
έγκριση των  ΚΥΡΙΩΝ  που επιβάλλεται, άμεσα ή έμμεσα και επιδρά στην Ελληνική Εθνική 
Περιουσία, είτε θετικά είτε αρνητικά, συμπεριλαμβανομένης  της οποιασδήποτε βλάβης στον 
ΚΥΡΙΟ. 

στ) Αμετάκλητος  Εκτελεστός  Τίτλος σημαίνει: Ισοδύναμος με Εκτελεστό Τίτλο εγχωρίου ή 
αλλοδαπού Δικαστηρίου.  
ζ)  Οι χρεώσεις του  ως άνω ΠΙΝΑΚΑ  επιβάλλονται προσθετικά ανά περίπτωση και χρήση και 
ξεχωριστά εις έκαστο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων Φυσικών 
Προσώπων  (Ως Μονάδα - Φυσικό Πρόσωπο). 
η)  Δικαίωμα Χρεώσεων έχουν ατομικά όλοι οι Συμβαλλόμενοι Εντολοδόχοι των Τοπικών 
Επιτροπών ΚΥΡΙΟΙ και οι ΕΝΤΟΛΕΙΣ αυτών ( Φυσικά Πρόσωπα Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς και 
Μέλη των Τοπικών Επιτροπών). 

θ) Επιβολή ποινής σημαίνει: Στέρηση της Ατομικής του Ελευθερίας  σε ειδικούς  χώρους,  μη 
επιλογής του. 

 Αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις.  Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις μπορεί να αλλάξουν ανά 
πάσα στιγμή. Στον Αντισυμβαλλόμενο θα παρέχονται νέοι Όροι που θα αντικαθιστούν και θα 
ακυρώνουν οποιουσδήποτε προηγούμενους Όρους και Προϋποθέσεις που εκδόθηκαν. 
Εφαρμοστέο Δίκαιο:  Ρητά συμφωνείται ότι κάθε διαφορά που θα προκύπτει   άμεσα ή έμμεσα 
μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ή και των Ειδικών ή Καθολικών Διαδόχων αυτών θα διέπεται 
μόνο  από τις Διατάξεις  και τους Όρους της παρούσας Σύμβασης,  τηρουμένης της αρχής  «οι 
συμφωνίες πρέπει να τηρούνται». 
Για τα ποινικά  αδικήματα του ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΧΡΕΩΣΕΩΝ θα εκδίδεται Ένταλμα Σύλληψης προς 
τον/την καθ΄ού,  μετά από έγγραφη ενημέρωση και Κλήση για Επανόρθωση από την Εθνική 
Επιτροπή  Συνδιαχειριστών των Ελλήνων Αυτοχθόνων Ιθαγενών (Ε.Ε.Σ.Ε.Α.Ι.) και χωρίς καμιά 



ειδοποίηση για τα αδικήματα των περιπτώσεων του πίνακα χρεώσεων με αριθμό. 13,15,24,25.  
Υποχρέωση  Εκτέλεσης του  Εντάλματος  Σύλληψης  θα έχουν  όλα τα Σώματα Ασφαλείας 
(Αστυνομία , Ένοπλες Δυνάμεις κ.τ.λ.) με την Ποινή του Συνεργού, αν δεν εκτελέσουν  και 
Δικαίωμα Σύλληψης θα έχουν όλοι οι  ως άνω αναφερόμενοι ως  ΚΥΡΙΟΙ .  
Προκειμένου για Αστικές διαφορές, δυνάμει της παρούσης Σύμβασης,  θα εκδίδεται  Εκτελεστό 
Απόγραφο από τον  εκάστοτε ΚΥΡΙΟ, από την Εθνική Επιτροπή Συνδιαχειριστών Ελλήνων 
Αυτοχθόνων Ιθαγενών(Ε.Ε.Σ.Ε.Α.Ι.) ή την Τοπική Επιτροπή Συνδιαχειριστών Ελλήνων Αυτοχθόνων 
Ιθαγενών (Τ.Ε.Σ.Ε.Α.Ι.). 

Ο    Αντισυμβαλλόμενος 

Αποδέχεται την παρούσα δια της ΧΡΗΣΕΩΣ  

των προσωπικών μας δεδομένων και των όρων 

της παρούσης σύμβασης   

 

Με εντολή της Επιτροπής Κρήτης 

 

Πρωτογεράκης Σπυρίδωνας 


