
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΟΧΛΗΣΗ 

Του Γεωργίου Καραμπελιά του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αθηνών, Ξενοφώντος 4, 
ενεργούντος ατομικά και ως εκπρόσωπος/υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων της 
Δημοτικής Παράταξης «Αθήνα για την Ελλάδα». 

Κατά 

Της εταιρείας δημοσκοπήσεων με την επωνυμία ΚΑ55, Ανώνυμη Εταιρία 
Παροχής Συμβουλευτικών και Μελετητικών Υπηρεσιών που εδρεύει στον 
Πειραιά, Ακτή Ποσειδώνος 10, 185 31 και εκπροσωπείται νόμιμα 

Κοινοποιούμενη 

Στο Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Εκλογών, Ευαγγελιστρίας 2, 10563 Αθήνα 

Στον Σύλλογο Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς, Υπερείδου 7, 
10558 Αθήνα 

Στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, Αμερικής 5,10564 Αθήνα 

Τυγχάνω υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων με το συνδυασμό «Αθήνα για την 
Ελλάδα» και ήδη καταγεγραμμένη δημοσκοπική παρουσία. 

Σε δημοσκόπηση της καθής, η οποία λαμβάνει χώρα τηλεφωνικά, ο συνδυασμός 
μας απουσιάζει από τις επιλογές που δίδονται στους ερωτώμενους, με 
αποτέλεσμα να χειραγωγείται έτσι το δημοσκοπικό αποτέλεσμα και να 
δημιουργείται η εντύπωση ότι ο συνδυασμός μας απουσιάζει από τις προτιμήσεις 
των ψηφοφόρων, ή σε έσχατη περίπτωση υποβαθμίζεται η πραγματική 
παρουσία του. 

Τέτοια συμπεριφορά της καθ' ης και των πιθανών εντολέων της, που θα 
δημοσιοποιήσουν πιθανώς τα αποτελέσματα αυτής της παράνομης 
δφημοσκόπησης, τυγχάνει αντιδεοντολογική, παραβιάζει τις στοιχειώδεις αρχές 
της Δημοκρατίας και δημιουργεί ευθύνη της έναντι εμού και του συνδυασμού 
τον οποίο εκπροσωπώ για κάθε ζημία που μας προκαλεί 

Εν όψει των ανωτέρω και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μας 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘ' ΗΣ 

Να μη δημοσιοποιήσει έρευνα που πραγματοποιεί στην οποία δεν έχει 
συμπεριλάβει το συνδυασμό μας στις επιλογές προς τους ερωτώμενου, τόσο η 
ίδια και 

Να επαναλάβει την έρευνα συμπεριλαμβάνοντάς μας και να τη δημοσιοποιήσει 
τηρώντας τη δεοντολογία και την κείμενη νομοθεσία περί δημοσκοπήσεων 

Να απόσχει στο μέλλον από τέτοιες συμπεριφορές 



Να μας αποζημιώσει τόσο η ίδια όσο και οι πιθανοί εντολείς της για κάθε ζημία 
που υφιστάμεθα από την ως άνω συμπεριφορά της. 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται όπως επιδώσει την παρούσα 
προς ους αυτή απευθύνεται προς γνώση τους και για την επέλευση των νόμιμων 
συνεπειών. 

Αθήνα 22.4.2019 

Ο εξωδίκως καλών 

Γιώργος Καραμπελιάς 


