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ΧΑΡΑΣΖΙ αραβικά خراج (kharāj), τουρκικά haraç : κεφαλικόσ φόροσ που πλήρωναν οι μη οθωμανοί υπήκοοι 

τησ οθωμανικήσ αυτοκρατορίασ 

Απλζσ οδθγίεσ για τθν πλθρωμι του λογαριαςμοφ τθσ ΔΕΗ (χωρίς χαράτζι) 

1. Από τον λογαριαςμό τθσ ΔΕΗ ςθμειϊνουμε τον 12ψιφιο κωδικό θλεκτρονικισ πλθρωμισ 
(βρίςκεται ακριβϊσ πάνω από το απόκομμα ταχυπλθρωμισ). 

2. Πάμε ςε ζνα ΑΣΜ (ι αυτόματο μθχάνθμα πλθρωμισ) τράπεηασ που είναι ςυμβεβλθμζνθ με 
ΔΕΚΟ. Αυτά τα ΑΣΜ βρίςκονται ςτο εςωτερικό τθσ τράπεηασ και χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ για 
πλθρωμζσ καρτϊν και δανείων. 

3. Αν το ΑΣΜ δζχεται τραπεηικι κάρτα, βάηουμε τθν κάρτα και επιλζγουμε: Αλλεσ ςυναλλαγέσ  
Πληρωμέσ ΔΕΚΟ  ΔΕΗ. ε οριςμζνεσ τράπεηεσ δεν χρειάηεται καν να ζχουμε τραπεηικό 
λογαριαςμό. 

4. Πλθκτρολογοφμε τον 12ψιφιο κωδικό θλεκτρονικισ πλθρωμισ και ςτθ ςυνζχεια κα μασ 
ηθτθκεί να ορίςουμε το ποςό πλθρωμισ. 

5. Αφαιροφμε από το ςυνολικό ποςό του λογαριαςμοφ, εκείνο που αντιςτοιχεί ςτθ δόςθ για το 
χαράτηι (ΕΕΣΗΔΕ 2011). 

6. Σο ποςό που απομζνει το πλθκτρολογοφμε ωσ ποςό πλθρωμισ ςτο ΑΣΜ. 
7. Παίρνουμε τθν απόδειξθ του ΑΣΜ. 
8. Φωτοτυποφμε τθν απόδειξθ του ΑΣΜ, το λογαριαςμό τθσ ΔΕΗ και τθν ταυτότθτά μασ (εννοείται 

ότι ο λογαριαςμόσ βγαίνει ςτο όνομά μασ) και πθγαίνουμε ςτο Δθμαρχείο Ραφινασ-Πικερμίου. 
9. Κατακζτουμε τισ φωτοτυπίεσ ςτο ειδικό γραφείο του Διμου (μπαίνοντασ ςτο Δθμαρχείο 

αριςτερά, κοσ Πίγκοσ) προκειμζνου ο Διμοσ να προχωριςει ςε ομαδικι προςφυγι ςτθ ΔΕΗ 
κατά του χαρατηιοφ. 

[Ενα μικρό εγχειρίδιο με τεχνικζσ/νομικζσ πλθροφορίεσ για τα χαράτηια τθσ ΔΕΗ μπορείτε να βρείτε ςτθν 
ιςτοςελίδα: http://mhxanh.org/reyma. Ξεκακαρίηουμε ότι θ μθ πλθρωμι του χαρατηιοφ είναι ςυνειδθτι 
υπεφκυνθ πολιτικι επιλογι, θ τελικι ζκβαςθ τθσ οποίασ κα κρικεί από το κίνθμα που αναπτφςςεται.] 

Απζναντι ςτο οικονομικό ςφςτθμα που επιβάλλει τθν κυριαρχία του με τον τρόμο, 
τθν καταςτολι των κοινωνικϊν αγϊνων, τθν κατάργθςθ των εργαςιακϊν 
δικαιωμάτων και τουσ κεφαλικοφσ φόρουσ 

ΑΝΣΙΣΕΚΟΜΑΣΕ 

με τθν αξιοπρζπειά μασ, 
τθ νοθμοςφνθ μασ, 

τθν αλλθλεγγφθ μεταξφ μασ και 
τθν αυτοοργάνωςθ από τα κάτω. 

 
Σα χαράτηια ακονίηουν χατηάρια! 

ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΡΑΦΗΝΑ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΤ ΕΝΑΝΣΙΑ ΣΑ ΧΑΡΑΣΖΙΑ 

[blog: http://prokarapi.wordpress.com, email: prokarapi@gmail.com] 
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