ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Του Γιώργου Κόκκα του Λεάνδρου, δικηγόρου, κατοίκου Αθήνας,
οδός Ιπποκράτους 42, υπό τις εξής τρεις ιδιότητές μου:
Α. Ως δικηγόρου της ΕΡΤ Α.Ε., που άσκησε νόμιμα και εμπρόθεσμα αίτηση
ακύρωσης (των Κ.Υ.Α.-Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων- που κατάργησαν
την ΕΡΤ Α.Ε. και όρισαν τα της λειτουργίας της Δημόσιας Τηλεόρασης)
ενώπιον του ΣτΕ και την 27.9.13 αναβλήθηκε η εκδίκασή της για τη
δικάσιμο της 10.1.14, ενώ ταυτόχρονα άσκησε αίτηση αναστολής όλων των
ως άνω Κ.Υ.Α. και εκδόθηκε η με αριθμ 392/2013 απόφαση επιτροπής
Αναστολών του ΣτΕ, που την απέρριψε αποκλειστικά και μόνο επειδή θα
εκδικαζόταν η κύρια υπόθεση την 27.9.2013 και αντίθετα πιθανολόγησε το
έννομο συμφέρον και την ευδοκίμηση της κύριας αιτήσεως ακυρώσεώς μου,
Β. Ως νομίμου εκπροσώπου και συντονιστή της συμπράξεως
(συνασπισμού μη εκπροσωπούμενου στη Βουλή πολιτικών κομμάτων και
κοινωνικών οργανώσεων με την επωνυμία: Ελληνικό Κίνημα Άμεσης
Δημοκρατίας (Ε.Κ.Α.Δ.- www.dimopolis.gr ) και
Γ. Ως μέλους της άτυπης Ένωσης Πολιτών κατά το Σύνταγμα – Αφανούς
εταιρίας με διακριτικό τίτλο (open)-Ε.Ρ.Τ. ή Σ.Ε.Ρ.Τ.Α.Δ.Ε. (από την
επωνυμία ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ) , που υποστηρίζει την de
facto συνέχιση της λειτουργίας της ΕΡΤ Α.Ε. επί πεντάμηνο και πλέον με
πλήρη τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα εκπεμπόμενα από το
Ραδιομέγαρο Αγίας Παρασκευής και ήδη από τον προαύλιο χώρο επί της
λεωφόρου Μεσογείων 432, και από τις κύριες εγκαταστάσεις της ΕΤ3 (Λεωφ.
Στρατού, Θεσσαλονίκη) και από όλους σχεδόν του περιφερειακούς
ραδιοφωνικούς σταθμούς της ΕΡΤ Α.Ε. ανά την Ελληνική Επικράτεια.
ΚΑΤΑ
1. Του Ελληνικού Δημοσίου , νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό
Οικονομικών που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη Σερβίας αρ.8
2. Του Γκίκα Μάναλη, Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε. και πλέον
φερομένου ως Ειδικού Διαχειριστή επί του Ενεργητικού και Παθητικού της
ΕΡΤ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα , οδός Μουρούζη, αρ. 16 και Ρηγίλλης,
3. Της εταιρίας DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε., η οποία εδρεύει στο
Μαρούσι, οδός Σωρού 26, νόμιμα εκπροσωπούμενη.
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ΑΝΑΚΟΙΝΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ:
1. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία
εδρεύει στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισίας 60, νόμιμα εκπροσωπούμενη.
2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων
Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΠΡΟΣΠΕΡΤ), η οποία εδρεύει στην Αγία
Παρασκευή, λεωφόρος, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρο αυτής κ.
Π. Καλφαγιάννη.
3. Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ιντερνετ και Τηλεόραση (ΝΕΡΙΤ Α.Ε.), η οποία
εδρεύει στην Αθήνα, νόμιμα εκπροσωπούμενη.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (σελ.2)
Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΘΕΣΗΣ (σελ.8)
Γ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (σελ. 14)
Δ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ (σελ. 19)
Ε. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ, ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ
ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΕ (σελ.20)
ΣΤ. ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΚΚΑ (σελ.92)-Συμπεριλαμβάνεται η αίτηση μου προς τον
Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (σελ 103-107)
Ζ. ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Σ.Ε.Ρ.Τ.Α.Δ.Ε. (Σελ.164)
Η. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ (Σελ. 178)
Θ. ΑΙΤΗΤΙΚΟ (Σελ.
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Την

25-5-1987

προσλήφθηκα

με

διαγωνισμό

προσλήψεως

δικηγόρων στο Δημόσιο Τομέα στην τότε ΕΡΤ 1, που μετεξελίχθηκε τον
Αύγουστο 1987 στον ενιαίο φορέα ΕΡΤ Α.Ε. (μετά τη συνένωσή της με την
τότε ΕΡΤ 2 και πρώην ΥΕΝΝΕΔ) και συνέχισα αδιαλείπτως την παροχή των
δικηγορικών μου υπηρεσιών στην εταιρία αυτή μέχρι την 11.6.2003 , οπότε
υποτίθεται ότι καταργήθηκε με βάση Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
(Π.Ν.Π.) που εκδόθηκε με συρροή αντισυνταγματικών παραβάσεων , οι
οποίες εκτίθενται λεπτομερέστατα στο υπό εκδίκαση εισαγωγικό
2

δικόγραφο αιτήσεως ακυρώσεώς μου (12 λόγοι ακυρώσεως) και στους
πρόσθετους λόγους που εμπρόθεσμα κατέθεσα (επιπλέον 7 λόγοι
ακυρώσεως) που προσβάλουν όλες τις μέχρι σήμερα Κ.Υ.Α. , τόσο της
κατάργησης της ΕΡΤ Α.Ε. και των περεταίρω συνεπειών για τους
εργαζόμενους, τον εξοπλισμό και τα λοιπά, όσο και τα της λειτουργίας
της αποκαλούμενης Δημόσιας Τηλεόρασης και εκτίθενται ενσωματωμένες
στο παρόν Δικόγραφο στο Κεφάλαιο Ζ αυτού.
Επίσης, άσκησα νόμιμα και εμπρόθεσμα αίτηση αναστολής όλων
αυτών των Κ.Υ.Α. ενώπιον του ΣτΕ , που με την απόφαση 382/2013 της
Τριμελούς

Επιτροπής

Αναστολών

καταφανώς

υπαινίσσεται

την

πρόδηλη βασιμότητα των λόγων ακυρώσεως που επικαλούμαι και το
έννομο συμφέρον αλλά απορρίπτει το αίτημα προσωρινών μέτρων
αποκλειστικά εν όψει του γεγονότος ότι η κύρια υπόθεση θα
εκδικαζόταν στην ολομέλεια του ΣτΕ οσονούπω , δηλαδή την 27.9.13
συνεκδικαζόμενη με την αντίστοιχη ακυρώσεως της Ομοσπονδίας
Εργαζομένων

της

ΕΡΤ

(Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ.).

Όμως

κατά

παράλογο,

αναιτιολόγητο και απαράδεκτο τρόπο οι «σιαμαίες αυτές υποθέσεις δεν
συνεκδικάστηκαν και η αίτηση ακυρώσεώς μου αναβλήθηκε για την δικάσιμο
της 10.1.14, με αποτέλεσμα να εκκρεμούν όλα τα ζητούμενα προς
επαναλειτουργία της ΕΡΤ Α.Ε. και επαναφορά των πραγμάτων στην
προτέρα κατάσταση προ της δήθεν καταργήσεως της ΕΡΤ Α.Ε. ενώ
ταυτόχρονα δεν κυρώθηκε ΑΚΟΜΗ η πράξη νομοθετικού περιεχομένου
με βάση την οποία εκδόθηκαν οι ως άνω Κ.Υ.Α. εμπρόθεσμα από την
Βουλή των Ελλήνων και συνεπώς όλες αυτές οι έννομες συνέπειες
ευρίσκονται σε νομικό κενό και δεν υφίσταται κατάργηση της ΕΡΤ Α.Ε.
ούτε νομική βασιμότητα για τη λειτουργία της Δημόσιας Τηλεόρασης και
πολύ περισσότερο του Ειδικού Διαχειριστή και δεύτερου καθ΄ου η
παρούσα αίτηση του οποίου ο ρόλος, ενώ όπως και από τον τίτλο του
διαφαίνεται θα έπρεπε να περιορίζεται αποκλειστικά στο παρελθόν της ΕΡΤ
Α.Ε. («Ειδικός Διαχειριστής επί του ενεργητικού και Παθητικού της ΕΡΤ
Α.Ε.»), ο ίδιος παρατείνει παράνομα και αντισυνταγματικά το ρόλο του επί του
παρόντος εκπεμπομένου προγράμματος της Δημόσιας Τηλεόρασης, που
είναι πλημμελέστατο και επί ενός κάποιου δήθεν δημόσιου ραδιοφώνου που
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είναι σχεδόν ανύπαρκτο) και μάλιστα υπεισέρχεται και σε ζητήματα
ανανέωσης

των

αποκλειστικά

δίμηνων

συμβάσεων

που

προκηρύχθηκαν κατά πλήρη παραπλάνηση των ενδιαφερομένων και εν
δυνάμει εργαζομένων στην επικείμενη να λειτουργήσει Δημόσια
Ραδιοτηλεόραση με διακριτικό τίτλο ΝΕΡΙΤ Α.Ε. ενώ δεν έχει καμία
αρμοδιότητα γι΄ αυτό.
Ήδη πρόσφατα κυρώθηκε με τροπολογίες σε άσχετο νομοσχέδιο η
δυνατότητα παράτασης των δίμηνων συμβάσεων όσων προσλήφθηκαν στη
δημόσια τηλεόραση επί ένα επιπλέον δεκάμηνο κατά καταστρατήγηση όλων
των

σχετικών

προκηρύξεων

που

προέβλεπαν

αποκλειστικά

δίμηνες

συμβάσεις, ενώ επικρατεί πλήρες χάος και ανομία σε όλα τα επίπεδα
λειτουργίας της Δημόσιας Τηλεόρασης και ειδικά στην πρόσληψη και
απασχόληση δικηγόρων αυτής όπως εγώ, όπου τελείως αυθαίρετα και
αναιτιολόγητα προσλαμβάνονται νεότεροι εμού δικηγόροι (και πλέον
άπειροι

δικηγόροι)

ενάντια

στις

προβλεπόμενες

διατάξεις

για

πρόσληψη δικηγόρων στον δημόσιο τομέα δημιουργώντας άμεσο
κίνδυνο για την αντίστοιχη συνέχιση της επαγγελματικής μου εξέλιξης
στη Δημόσια Τηλεόραση, ανεξάρτητα από την επωνυμία και την μορφή που
αυτή εκπέμπει ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα.
Για τους λόγους που προανέφερα και όσους στη συνέχεια προσθέσω
συντρέχει

κατεπείγουσα

περίπτωση

λήψης

του

ζητούμενου

ασφαλιστικού μέτρου της συνέχισης της παροχής των υπηρεσιών μου
τουλάχιστον κατ’ ανάλογο με άλλους δικηγόρους τρόπο και καταβολής
των μισθών υπερημερίας μου με απόφαση του Δικαστηρίου Σας και
έκδοση σχετικής προσωρινής διαταγής κατά των δύο πρώτων των καθ’
ών για τους λόγους που αναλυτικά πιο κάτω εκθέτω.
Επίσης,

πρόσφατα

έγινε

εισβολή

των

ΜΑΤ (Μονάδων Αποκατάστασης Τάξης) στο Ραδιομέγαρο Αγίας Παρασκευής
με αποτέλεσμα την εκκένωσή του από όλους εμάς τους εργαζόμενους στην
ΕΡΤ Α.Ε. που εξακολουθούσαμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας
αδιαλλείπτως

από

11.6.2013

μέχρι

τότε,

για

την

24ωρη

εκπομπή

ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και την παροχή των συναφών αναγκαίων
υπηρεσιών, όπως και εγώ τις νομικές μου υπηρεσίες για τη σύννομη
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αντιμετώπιση

της

έκνομης

κατάστασης(η

οποία

δημιουργήθηκε).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της παροχής αυτών μου των υπηρεσιών
κατ’ εξακολούθηση είναι και η συνστηματική πρόσκλησή μου με
εξώδικες δηλώσεις και έγγραφα του δεύτερου των καθ’ ών προς εμένα
για παροχή πληροφοριών και εκτέλεση δικηγορικών υπηρεσιών
ενημέρωσής του για τις

χειριζόμενες από εμένα υποθέσεις της ΕΡΤ

Α.Ε., καθώς και η μελέτη, σύνταξη και κατάθεση του παρόντος υπό
κρίση

δικογράφου

που

υπερασπίζεται

τη

νομιμότητα

και

συνταγματικότητα της λειτουργίας της ΕΡΤ Α.Ε. , έστω και με
προσωρινή αναγνώριση της δισυπόστατης πλέον λειτουργίας της
Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα (δηλαδή όπως πριν από τη
συγκρότηση του ενιαίου φορέα το 1987 που ένωσε τους δύο τότε
υφιστάμενους κατά τα προαναφερθέντα δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς
οργανισμούς) , που πλέον είναι προφανές, πασίδηλο και δεν χρήζει
αποδείξεως ότι επί πεντάμηνο η ΕΡΤ Α.Ε. συνεχίζει τη λειτουργία της με δύο
οργανισμούς (την προσωρινά αποκαλούμενη Δημόσια Τηλεόραση που
εκπροσωπεί ο δεύτερος των καθ’ ών και θα μετεξελιχθεί στη νόμιμα
συγκροτούμενη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και στην προσωρινά αποκαλούμενη (open)Ε.Ρ.Τ. ή Σ.Ε.Ρ.Τ.Α.Δ.Ε. (Σύγχρονη Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση
Αναπτυξιακή Διαδυκτιακών Εφαρμογών), που λειτουργεί προσωρινά ως
de facto αφανής ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ εταιρία και που διεκδικούμε τη
νόμιμη μετεξέλιξή της σε δεύτερο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό
της Ελλάδας, η οποία δεν θα ελέγχεται από το πολιτικό σύστημα, αλλά
από την Κοινωνία των Ελλήνων Πολιτών όπως επί πεντάμηνο και
πλέον λειτουργεί κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας που οφείλει να
λάβει υπ’ όψιν το Δικαστήριό Σας.
Ταυτόχρονα και καθ’ όλο το μεσολαβήσαν διάστημα από 11.6.13 που
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η πρώτη Κ.Υ.Α. περί καταργήσεως της ΕΡΤ και
ανεφάνη το γνωστό μαύρο στα ραδιοτηλεοπτικά της προγράμματα κατά
αυθαίρετο και αντισυνταγματικό τρόπο μέχρι σήμερα εκπέμπουν ανελλιπώς
στην ΕΡΤ Α.Ε. επί τετράμηνο και πλέον με πλήρη τηλεοπτικά και
ραδιοφωνικά προγράμματα εκπεμπόμενα από το Ραδιομέγαρο Αγίας
Παρασκευής (Μεσογείων 432), από τις κύριες εγκαταστάσεις της ΕΤ3 (Λεωφ.
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Στρατού,

Θεσσαλονίκη)

και

από

όλους

σχεδόν

του

περιφερειακούς

ραδιοφωνικούς σταθμούς της ΕΡΤ Α.Ε. ανά την Ελληνική Επικράτεια.
Ήδη, πλέον έχει δημιουργηθεί μία de facto κατάσταση όπου τα
εκπεμπόμενα πλήρη τηλεοπτικά προγράμματα της ΝΕΤ από την Αθήνα
και της ΕΡΤ 3 από την Θες/νίκη (και όχι μόνο με ένα δελτίο ειδήσεων
καθημερινά όπως η Δημόσια Τηλεόραση) και τα πλήρη ραδιοφωνικά
προγράμματα της ΕΡΑ και ΤΡΙΤΟ Πρόγραμμα και το ιστορικό ποιοτικό
Τρίτο Πρόγραμμα από την Αθήνα και

Θεσ/νικη και όλους τους

ραδιοφωνικούς σταθμούς της Ελλάδας που εθελοντικά και αμισθί
δημιουργούν και εκπέμπουν κυρίως αναμεταδιδόμενα μέσω διαδικτύου,
εξαιτίας των επανειλημμένων αντιδράσεων της Κυβέρνησης στη
δημόσια μετάδοση των Προγραμμάτων αυτών από τις ψηφιακές
πλατφόρμες και τα ερτζιανά, συνιστούν μία πραγματική λειτουργία ενός
δεύτερου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού της κοινωνίας των
Πολιτών, ανεξάρτητου από την προοπτική της δημόσιας τηλεόρασης
και της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. που επί τεσσεράμιση ήδη μήνες λειτουργεί
επαρκέστερα από την άλλη προοπτική που επέλεξε η Κυβέρνηση και το
Πολιτικό μας σύστημα μετά την απόπειρα κατάργησης της ΕΡΤ Α.Ε.
κατά τρόπο που μπορεί ο κάθε Έλληνας να ισχυριστεί ότι ο ενιαίος
φορέας της ΕΡΤ Α.Ε. μπορεί και πάλι να θεωρηθεί νομικά και
ουσιαστικά να διαχωριστεί , όπως και πριν από την σύσταση του το
1987 συνέβαινε σε δύο δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς
στην Ελλάδα και αυτή η δυνατότητα μπορεί να διαφυλαχτεί με
αποφάσεις της ανεξάρτητης Ελληνικής Δικαιοσύνης , ανεξάρτητα από
τις μυωπικές και ενάντια στο πραγματικό και καλώς εννοούμενο
δημόσιο

συμφέρον

κυβερνητικής

πρόσκαιρες

πλειοψηφίας.

Το

επιλογές

γεγονός

ότι

μιας
όλα

τα

συγκυριακής
κόμματα

της

αντιπολίτευσης συνειδητά δεν προσέρχονται με αποφάσεις των αρμοδίων
οργάνων τους στις εκπομπές της Δημόσιας Τηλεόρασης καταδεικνύει ότι ήδη
έχει χαθεί η δεδηλωμένη εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού
(και κυρίως με τις πρόσφατες δημοσκοπικές τάσεις που καταγράφονται) από
την κατάργηση της ΕΡΤ Α.Ε. και υφίσταται άμεσος κίνδυνος και
κατεπείγουσα περίπτωση λήψεως των αναγκαίων ασφαλιστικών
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μέτρων από το Δικαστήριό Σας , με προσωρινή ρύθμιση της
κατάστασης μέχρι την έκδοση αποφάσεως της Ολομέλειας του ΣτΕ επί
της αιτήσεως ακυρώσεώς μου και της κυρώσεως της πράξης νομοθετικού
περιεχομένου από την Βουλή των Ελλήνων κατά τις προβλέψεις του αρ.41
του Συντάγματος , ώστε να μην καταστραφεί η μοναδική παγκοσμίως
δυνατότητα της λειτουργίας της δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης από την
Κοινωνία των Πολιτών που επιτυχέστατα επιχειρείται στην Ελλάδα
(καθ΄ όσον τους εργαζόμενους της ΕΡΤ Α.Ε. που συνεχίζουν να παράγουν το
προαναφερθέν ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα συνδράμουν αφιλοκερδώς πάρα
πολλοί Έλληνες και Ελληνιδες πολίτες όσο και συνταξιούχοι της ΕΡΤ με ειδική
τεχνογνωσία επί των θεμάτων των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών) κατά
τρόπο που είναι μοναδικός και

συνάδει με τις διατάξεις του

Συντάγματος περί κοινωνικού δικαιώματος προς ενημέρωση των
Ελλήνων

πολιτών,

προς

ελεύθερη

και

ακώλυτη

ανάπτυξη

της

προσωπικότητας του κάθε έλληνα πολίτη και πληθώρα άλλων
ατομικών και συλλογικών συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων
όλων μας , που σαφέστατα παραβιάστηκαν από την αυθαίρετη
παράνομη και αντισυνταγματική απόπειρα κατάργησης της ΕΡΤ Α.Ε.,
την οποία σαφώς και μπορεί να κρίνει κατά την ελληνική έννομη τάξη το
Δικαστήριό Σας αυτοτελώς και να αποδεχθεί το αίτημα της παρούσας υπό
κρίση αιτήσεώς μου για η μεταβολή της πραγματικής αι νομικής κατάστασης
που δημιουργήθηκε μετά την 11.6.2013 και που συνίσταται στη νόμιμη και
συνταγματικά ανεκτή κατ’ άρθρο 15 του συντάγματος προσωρινή παράλληλη
λειτουργία δύο δημόσιιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών στη χώρα μας,
εκδίδοντας και τη ζητούμενη σχετική προσωρινή διαταγή προς
διαφύλαξη πλείστων όσων εννόμων αγαθών τα οποία κινδυνεύουν.
Επίσης, υφίσταται άμεσος κίνδυνος να καταστραφούν ολοσχερώς
εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε. σε μία νύκτα από την επικείμενη εισβολή
των ΜΑΤ και άλλων κατασταλτικών δυνάμεων του συστήματος στις
εγκαταστάσεις της ΕΡΤ 3 στην Θεσ/νίκη, της ΕΡΑ σε όλους τους
ραδιοφωνικούς σταθμούς της Ελλάδας που εθελοντικά και αμισθί
δημιουργούν και εκπέμπουν κυρίως αναμεταδιδόμενα μέσω διαδικτύου,
(19 πόλεις την Ελλάδα διαθέτουν ραδιοφωνικούς σταθμούς της ΕΡΤ Α.Ε.).
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Και να εκδοθεί Η ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ, ώστε να αποφευχθεί
ακόμη και ο άμεσος κίνδυνος επεισοδίων και συνθηκών επανάληψης των
συμβάντων που ακολούθησαν την εισβολή των ΜΑΤ για εκκένωση του
Ραδιομεγάρου τα χαράματα της Πέμπτης 7-11-2013 ενόψει του εορτασμού
των γεγονότων του Πολυτεχνείου, αφού είναι πλέον η βέβαιον ότι οι
Έλληνες πολίτες θα υπερασπιστούν ακόμη και με τα σώματά τους την
εισβολή των ΜΑΤ υπερασπιζόμενοι κατά την ακροτελεύτια διάταξη του
Συντάγματος με κάθε μέσο την βίαιη κατάλυσή του και θα έχουν κάθε
δικαίωμα να το πράξουν εν όψει της καταφανούς κατάλυσης του Συντάγματος
από τον αντισυνταγματικό τρόπο που καταφανώς καταργήθηκε η ΕΡΤ Α.Ε.

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ) είναι από συστάσεως της το
1987 μέχρι την 11-06-2013 ο μόνος δημόσιος φορέας εκπομπών
ραδιοφωνίας και τηλεόρασης στην Ελλάδα, προϊόν της συνένωσης των εξής
δύο αρχικών φορέων δημόσια ραδιοτηλεόρασης:
Η ΕΡΤ ήταν διάδοχη του πρώην ΕΙΡ και μετέπειτα (με την προσθήκη
της τηλεόρασης) ΕΙΡΤ (Εθνικόν Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως) και της
ΥΕΝΕΔ (Υπηρεσία ΕΝημερώσεως Ενόπλων Δυνάμεων) και μετέπειτα ΕΡΤ-2.
Το νομικό καθεστώς του ΕΙΡ άλλαξε το 1976, όταν από ίδρυμα
μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία.
Το 1982 μετατράπηκε η ΥΕΝΕΔ σ' έναν νέο αυτοτελή φορέα της
ελληνικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης με την επωνυμία ΕΡΤ-2.
Το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας ΕΙΡ ήταν ο κρατικός φορέας που
διαχειρίστηκε την ελληνική κρατική ραδιοφωνία, πρώην ΑΕΡΕ (κατά τη
διάρκεια της κατοχής) και πρώην ΥΡΕ (προπολεμικά), και την κρατική
τηλεόραση (στη συνέχεια), ως «Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης»
(ΕΙΡΤ), από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι και το 1987. Κατείχε
το αποκλειστικό δικαίωμα εκπομπής, μαζί με την ΥΕΝΕΔ, έως και το 1987.
Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών του ΕΙΡ (Πρώτο Πρόγραμμα)
επισήμως εγκαινιάστηκε στις 16 Ιουλίου 1945.
Ότι δεν κατάφεραν οι Γερμανοί που κατά την αποχώρησή τους
ανατίναξαν τον ιστό της κεραίας, προσπαθεί να επιτύχει η σημερινή
κυβέρνηση με το βάναυσο και απολυταρχικό κλείσιμο της ΕΡΤ !
Σημαντικό ποσοστό του υλικοτεχνικού εξοπλισμού προέρχονταν από
τις πολεμικές επανορθώσεις. Κατά την πρώτη περίοδο μετά την ίδρυση του
ραδιοσταθμού βασικός διοργανωτής του ΕΙΡ ήταν ο στρατηγός Χριστόδουλος
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Τσιγάντες και σημαντικοί διευθυντές οι λογοτέχνες Στρατής Μυριβήλης και
Οδυσσέας Ελύτης.
Στις 11 Μαΐου του 1952 ξεκίνησε τη λειτουργία του το Δεύτερο
Πρόγραμμα. Αποτέλεσε μια προσπάθεια εναλλακτικού ψυχαγωγικού
προγράμματος, συμπληρωματικού ως προς το Πρώτο Πρόγραμμα.
Το Τρίτο Πρόγραμμα βγήκε στον αέρα στις 19 Σεπτεμβρίου του 1954,
με πρωτοβουλία του Διονυσίου Ρώμα. Ο σταθμός είχε ως κύριο πρόγραμμα
εκπομπές με κλασική μουσική, ενώ γνώρισε σημαντική άνθηση την περίοδο
που επικεφαλής βρίσκονταν ο Μάνος Χατζιδάκις.
Η ΕΤ1 (Ελληνική Τηλεόραση 1) είναι ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός
της ΕΡΤ.
Θεωρητικά είναι διάδοχο κανάλι του ΕΙΡΤ (Εθνικόν Ίδρυμα
Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως), το οποίο το 1976 μετονομάστηκε σε ΕΡΤ και με
την απόσπαση της ραδιοφωνίας το 1987 σε ΕΤ1. Ιδρύθηκε το 1966.
Το πρόγραμμα που προβάλλει τα τελευταία χρόνια έχει κυρίως
ειδησεογραφικού, μορφωτικού, πολιτιστικού, αθλητικού και ψυχαγωγικού
χαρακτήρα. Προβάλλει επίσης σε μικρό ποσοστό εκκλησιαστικές εκπομπές.
Η ΝΕΤ (Νέα Ελληνική Τηλεόραση) είναι ελληνικό κρατικό τηλεοπτικό
κανάλι της ΕΡΤ Α.Ε..
Θεωρητικά είναι και διάδοχο κανάλι της ΥΕΝΕΔ, το οποίο με την
πολιτικοποίησή του το 1982 μετονομάστηκε σε ΕΡΤ2 (Ελληνική Ραδιοφωνία
Τηλεόραση 2) , με τη συγχώνευσή του με την ΕΡΤ το 1987 μετονομάστηκε σε
ΕΤ2 (Ελληνική Τηλεόραση 2), ενώ από το 1997 πήρε τη τελική της ονομασία
σε μια προσπάθεια αναβάθμισής της. Έχει προγράμματα όλων των ειδών,
μεταξύ αυτών ενημερωτικές, ψυχαγωγικές (ξένες και ελληνικές σειρές,
μαγκαζίνο, τηλεπαιχνίδια), αθλητικές εκπομπές, ταινίες, ντοκιμαντέρ, μουσικές
εκπομπές και παιδικό πρόγραμμα.
H Ελληνική Τηλεόραση 3 (ΕΤ3) είναι το τρίτο κανάλι της δημόσιας
Ελληνικής Τηλεόρασης, το οποίο ξεκίνησε να εκπέμπει στις 14 Δεκεμβρίου
1988. Η έδρα του καναλιού βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Το κανάλι διαθέτει
στούντιο σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, όπως στη Κομοτηνή, την Φλώρινα,
την Αλεξανδρούπολη καθώς επίσης και στα νησιά Μυτιλήνη, Σάμο και Πάρο.
H EΡT εκπέμπει σε άλλες χώρες δορυφορικά μέσω του ΕRT World.
Στις 20 Μαρτίου 2006 η ΕΡΤ έθεσε σε λειτουργία ελεύθερο πρόγραμμα
Ψηφιακής τηλεόρασης με τον τίτλο ΕΡΤ Ψηφιακή.
Στο πλαίσιο της ψηφιακής αυτής τηλεόρασης ξεκίνησαν να εκπέμπουν
τα κανάλια Σπορ+, Πρίσμα+ και Σινέ+. Τα κανάλια είχαν τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν όσοι έχουν ψηφιακό δέκτη, χωρίς συνδρομή. Τα ψηφιακά
κανάλια της ΕΡΤ έκλεισαν τον Μάρτιο του 2012 με απόφαση της κυβέρνησης
Παπαδήμου.
Από τις 22 Σεπτεμβρίου 2010 εκπέμπουν ψηφιακά και οι εθνικής
εμβέλειας τηλεοπτικοί σταθμοί.
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Από τις 27 Απριλίου 2011, η ΕΡΤ εκπέμπει πιλοτικά το πρώτο κανάλι
υψηλής ευκρίνειας, το ERT HD.
Την 11-06-2013 το Ελληνικό Δημόσιο επιχείρησε να κλείσει την ΕΡΤ
Α.Ε., δημιουργώντας περίεργα νεα υπολειτουργώντα μορφώματα (ΔΤ,
ΝΕΡΙΤ) που δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να σταθούν ισάξια στην
ιστορική και συλλογική μνήμη που αντιπροσωπεύει η ΕΡΤ,
Το Ελλληνικό Δημόσιο με πρωτοφανή τρόπο αποπειράθηκε να
σιγάσει την ΕΡΤ και όλα τα ανωτέρω, καθώς και όλες τις αξίες που οι
επιμέρους ιστορικές συνιστώσες αντιπροσωπεύουν, δηλαδή όλες τις
μνήμες και αναμνήσεις που συνοδεύουν μεγάλο μέρος της ιστορικής
πορείας της νεότερης Ελλάδος.
Ήδη, μετά το πραξικόπημα της 11-6-2013 με μία ανεπικύρωτη
ΠΝΠ ακόμη, στην οποία βασίστηκαν όλες οι Κοινές Υπουργικές
Αποφάσεις, τις οποίες τόσο η Ομοσπονδία Εργαζομένων της ΕΡτ με
την επωνυμία ΠΟΣΠΕΡΤ, όσο και εγώ προσωπικά με τις ως άνω
ιδιότητές μου προσβάλαμε στο ΣτΕ κατά τα πιο κάτω εκτιθέμενα , χρίς
να έχει εκδοθεί ακόμη ουδεμία σχετική απόφαση για την παράνομη
απόπειρα κλεισίματος της ΕΡΤ Α.Ε. από την Ολομέλεια του Ανωτάτου
Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας μας η ΕΡΤ Α.Ε. επανήλθε σε μία
διπλή υπόσταση και λειτουργία αφ’ ενός με ένα τμήμα των
εργαζομένων της που προσλήφθηκε προσωρινά στη λεγόμενη Δημόσια
Τηλεόραση με δίμηνες συμβάσεις έργου και αφ’ ετέρου με τους
υπόλοιπους εργαζομένους της που ανελλιπώς από 12-6-2013 μέχρι και
σήμερα και με τη συνδρομή αλληλέγγυων ελλήνων πολιτών εκπέμπουν
καθημερινό ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα κατά τρόπο που
καθιστά αναγκαία την νομιμοποίηση αυτής της ανιδιοτελούς και
μοναδικής
παγκόσμια
προσπάθιας
επιτυχούς
λειτουργία
αυτοδιαχειριζόμενου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού,
Έτσι, την 19-9-2013 και μεσούσης της κρίσης της δημόσιας
ραδιοτηλεόρασης δημοσιεύτηκε στην Ελευθεροτυπία άρθρο το οποίο
συνέταξα, αντιλαμβανόμενος την υφιστάμενη πραγματική και νομική
κατάσταση που διαμορφώθηκε, σχετικό άρθρο μου με τίτλο «ΛΥΣΗ, ΟΙ
ΔΥΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ!», το κείμενο του οποίου έχει ως εξής:
ΛΥΣΗ, ΟΙ ΔΥΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ!
Δημοσιεύτηκε 13/09/2013 | Από dimovoulos
του ΓΙΩΡΓΟΥ Λ. ΚΟΚΚΑ δικηγόρου ΕΡΤ Α.Ε.,
συντονιστή του Ελληνικού Κινήματος Αμεσης Δημοκρατίας,
στην Ελευθεροτυπία 13/09/2013.
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Ολοκληρώνονται τρεις μήνες από την αυθαίρετη και αποτυχημένη
κατάργηση της ΕΡΤ Α.Ε., ως ενιαίου φορέα δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών
υπηρεσιών στην Ελλάδα, που προέκυψε με το νόμο 1730/87, ο οποίος
ενοποίησε τις δύο τότε υπάρχουσες κρατικές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες της
ΕΡΤ-1 (πρώην ΕΙΡΤ) και της ΕΡΤ-2 (πρώην ΥΕΝΕΔ) στην ΕΡΤ Α.Ε.
Τότε θεωρήθηκε ότι η ενοποίηση των υπηρεσιών αυτών θα
λειτουργούσε προς το συμφέρον όλων και θα είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση
του κόστους λειτουργίας και τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών τους, πάντα
κάτω από έναν ασφυκτικό κυβερνητικό έλεγχο της μονοπωλιακής τότε ΕΡΤ. Η
κατάσταση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, με αποτέλεσμα την αυθαίρετη και
άναρχη εγκαθίδρυση πρώτα των δημοτικών ραδιοφωνικών σταθμών και μετά
της ιδιωτικής ραδιοτηλεόρασης.
Πλέον, σήμερα, δεν υφίστανται οι λόγοι που προκάλεσαν τον ενιαίο
φορέα της ΕΡΤ Α.Ε., αλλά αντίθετα η σαφής διάσταση μεταξύ της
κυβερνητικής-τροϊκανής κυβέρνησης και της κοινωνίας των Ελλήνων πολιτών
επιβάλλει την επαναδιαμόρφωση των όρων λειτουργίας του δημόσιου χώρου
γενικότερα και της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ειδικότερα.
Στη σημερινή Ελλάδα δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η δημόσια
ραδιοτηλεόραση, όπως εκφράζεται και εποπτεύεται από την κυβέρνηση, που
διόρισε ακόμη και το νέο Εποπτικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., μπορεί να
καλύψει τις ανάγκες των Ελλήνων τηλεθεατών και ακροατών και είναι φανερή
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η μικρή απήχηση του εγχειρήματος της λεγόμενης Δημόσιας Τηλεόρασης στην
Ελλάδα, που απεμπολεί τις δυνατότητες της κοινωνίας να εκφραστεί ελεύθερα.
Οπως είναι γνωστό, αμέσως μετά την πραξικοπηματική κατάργηση της
ΕΡΤ Α.Ε. παρέμειναν στο Ραδιομέγαρο οι εργαζόμενοι, αρνούμενοι να
αποδεχθούν την αδικαιολόγητη και αναίτια κατάργηση της ΕΡΤ Α.Ε. Εκτοτε,
ανελλιπώς παράγεται και αναμεταδίδεται, τουλάχιστον μέσω Διαδικτύου, το
τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό πρόγραμμα σε εικοσιτετράωρη βάση επί τρεις
μήνες, με πολύ μεγαλύτερη τηλεθέαση και ακροαματικότητα απ” ό,τι το
εγχείρημα της δήθεν Δημόσιας Τηλεόρασης.
Οι καιροί ωρίμασαν για να διεκδικηθεί ίσως η νομιμοποίηση αυτού του
προγράμματος των εργαζομένων, μέσα από ένα διαπραγματευτικό
συμβιβασμό μεταξύ αυτών και του Ελληνικού Δημοσίου, ως προς τη
δυνατότητα να εκπέμπουν ταυτόχρονα δύο δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις στην
Ελλάδα, η μία από τους εργαζομένους και τους λοιπούς αλληλέγγυους
πολίτες, ώστε να λυθούν και τα προβλήματα που προκύπτουν από την
παραμονή των εργαζομένων στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.
Το Ελληνικό Κίνημα Αμεσης Δημοκρατίας που άσκησε μαζί με τον
υπογράφοντα νόμιμο εκπρόσωπό του και επί 27 χρόνια δικηγόρο της ΕΡΤ
Α.Ε. αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας για όλες τις κοινές
υπουργικές αποφάσεις που προέκυψαν μετά την πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου για την κατάργηση της ΕΡΤ Α.Ε., προτείνει να λυθεί το ζήτημα
που προκύπτει από το διάλογο κωφών μεταξύ υφυπουργού Ραδιοτηλεόρασης
κ. Καψή και συνδικαλιστών εκπροσώπων των εργαζομένων της ΕΡΤ Α.Ε., με
μια συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που θα επιτρέπει τη νόμιμη
λειτουργία και μετάδοση από διαφορετικές ψηφιακές συχνότητες του
προγράμματος των εργαζομένων, τόσο του ραδιοφωνικού όσο και του
τηλεοπτικού, κατά τρόπο που θα επιτρέπει τη λειτουργία του Ραδιομεγάρου για
τις ανάγκες της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και την ταυτόχρονη εγκατάσταση του νομικού
προσώπου των εργαζομένων και των αλληλέγγυων σε αυτούς πολιτών στο
κτήριο της Κατεχάκη.
Ηδη έχει κυκλοφορήσει από την άτυπη Επιτροπή Πρωτοβουλίας για
Ανάπτυξη και Νομιμοποίηση της ΕΡΤ (ΕΠΑΝΕΡΤ) και είναι αναρτημένο στο
Διαδίκτυο (www.dimovoulio.gr) ένα σχέδιο καταστατικού μιας Αστικής Μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας, που συνέταξε ο υπογράφων μαζί με εργαζομένους
της ΕΡΤ, συνταξιούχους της και απλούς πολίτες, συμβατό και με τις
νομοθετικές ρυθμίσεις περί ΝΕΡΙΤ Α.Ε., έχοντας στόχο τη λειτουργία
αυτοδιαχειριζόμενου ραδιοτηλεοπτικού φορέα με την ανάθεση των
αρμοδιοτήτων του Εποπτικού Συμβουλίου σε εκπροσώπους οργανώσεων της
κοινωνίας των Ελλήνων πολιτών.
Θεωρούμε ότι αυτή η βάση διαπραγμάτευσης μπορεί να επιλύσει το
πρόβλημα που υφίσταται και να δώσει και μια δυνατότητα λογικής διεξόδου
στο Συμβούλιο της Επικρατείας με τη δίκαιη ακύρωση της πραξικοπηματικής
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, αναγνωρίζοντας παράλληλα το δικαίωμα
όσων εργαζομένων παρέμειναν στην ΕΡΤ Α.Ε. και δεν προσλήφθηκαν στη νέα
Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να
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λειτουργήσουν νόμιμα μια δεύτερη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, ανοιχτή
πραγματικά στην κοινωνία.
Μια Δημόσια Ραδιοτηλεόραση ανοιχτή και προσβάσιμη στην κοινωνία
δεν μπορεί κανείς πια να ισχυριστεί ότι είναι μια ουτοπία. Η συνεχής εδώ και
τρεις μήνες λειτουργία της, η πρωτοφανής συμπαράσταση και αλληλεγγύη των
πολιτών και των απόδημων Ελλήνων που τη στηρίζουν, αποτελεί μια γνήσια
έκφραση της λαϊκής βούλησης, ένα γνήσιο δημοψήφισμα, που καμιά
δημοκρατικά εκλεγμένη εξουσία δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να αγνοήσει.Συνεπώς, πιθανολογείται βάσιμα ότι η υφιστάμενη κατάσταση της
εκπομπής αυτοτελούς προγράμματος από τους λοιπούς εργαζόμενους
της ΕΡΤ Α.Ε. , πέραν όσων προσλήφθηκαν προσωρινά με πλεονεκτική
μοριοδότηση από τη Δημόσια Τηλεόραση, συνεχίζει υπό αυτή την
δικέφαλη πλέον διάσταση τη λειτουργία της ΕΡΤ Α.Ε. και πρέπει να
αναγνωρισθει από την Ελληνική Δικαιοσύνη αυτή η δισυπόστατη
συνέχιση

της

δημόσιας

ραδιοτηλεόρασης

ως

δίκαιη

και

ορθή

αναγνώριση της πραγματικότητας κατά τρόπο που τουλάχιστον
προσωρινά και μέχρι την επίσημη νομιμοποίηση με οποιοδήποτε
τρόπο, πολιτικό ή νομικό επιλέξει η ελληνική πολιτεία αυτής της
μετεξέλιξης. Επομένως, θα πρέπει και το Δικαστήριό Σας να κάνει δεκτή
την υπό κρίση αίτηση ασφαλιστικών μέτρων σε όλα της τα αιτήματα, τα
οποία σε καμία περίπτωση δε συνιστούν πλήρη ικανοποίηση των
απαιτήσεων εμού και μελλοντικά άλλων εργαζομένων, που μέλλει να
αναγνωρισθούν

από

την

τακτική

διαδικασία

των

πολιτικών

δικαστηρίων, αφού η τακτική μας αγωγή θα αναφέρεται στην
αναγνώριση των συνταγματικών μας δικαιωμάτων που στο ακόλουθο
κεφάλαιο της αιτήσεώς μου καταγράφονται και θα διεκδικεί την πλήρη
ικανοποίηση των σαφώς μειζόνων αιτημάτων μας, όπως νόμιμα και
εμπρόθεσμα θα διεκδικηθούν με την άσκηση αυτής εντός του
προβλεπόμενου τριακονθημέρου από την έκδοση της αποφάσεως του
Δικαστηρίου Σας.
Εξάλλου, η ασκηθείσα από εμένα αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ
αναφέρεται σε παντελώς άλλα ζητήματα και συγκεκριμένα στην
ακύρωση των ΚΥΑ που δημιούργησαν τη Δημόσια Τηλεόραση και
απέδωσαν στον δεύτερο των καθ’ών συγκεκριμένες αρμοδιότητες που
δεν επιδρούν σε καμία περίπτωση στα αστικής φύσεως ατομικά και
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συλλογικά δικαιώματα της θιγόμενης προσωπικότητάς μου και της
αξιοπρεπούς μου διαβίωσης που θίγονται με τις αγωγές μας ενώπιον
των πολιτικών δικαστηρίων, ως μόνο αρμόδιο για να επιληφθούν των
ζητημάτων αυτών και συνεπώς υφίσταται αντίστοιχη αποκλειστική
αρμοδιότητα του Δικαστηρίου Σας για προσωρινή ρύθμιση αυτών των
καταστάσεων κατά τα ζητούμενα στο αιτητικό της υπόκρίση αίτησής
μου.

Γ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ

Το δίκαιο του αιτήματος μου καταδεικνύει αδιαμφισβήτητα το ίδιο
το Σύνταγμα που παραβιάστηκε βάναυσα
από τον τρόπο που
μεθοδεύτηκε η απόπειρα κατάργησης της ΕΡΤ Α.Ε. με την ανυπόστατη
κατά το Σύνταγμα ΠΝΠ και τις συνεπακόλουθες ΚΥΑ, καθώς και η
παραβίαση των εξής συνταγματικών διατάξεων κάθε στιγμή που η ΕΡΤ
Α.Ε. παραμένει υπό αμφισβητούμενη εξέλιξη και κυρίως εφόσον δεν
αναγνωρίζεται από την εκτελεστική εξουσία η συνέχισή της υπό το
καθεστώς της αυτοδιαχειριζόμενης ανεξάρτητης αφανούς εταιρίας της
οποίας τυγχάνω μέλος κατά τα προαναφερθέντα.
Ειδικότερα, η ως άνω νομιμοποίηση της νόμιμης λειτουργίας του
αυτοδιαχειριζόμενου
ραδιοτηλεοπτικού
προγράμματος
των
εργαζομένων της ΕΡΤ Α.Ε. και των αλληλέγγυων προς αυτούς πολιτών
βασίζεται κύρια στις εξής συνταγματικές διατάξεις:
'Αρθρο 1: (Μορφή του πολιτεύματος)
2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.
3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του
Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.

'Αρθρο 5: (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική
ελευθερία)
1. Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του
και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Xώρας,
εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το
Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.
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Μία από τις εκφάνσεις της ελευθερίας αναπτυξεως της προσωπικότητάς
μας ως έλληνες πολίτες, είναι και η προάσπιση, διατήρηση και προστασία
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στην οποιαδήποτε μορφή της, μεταξύ
των οποίων μορφών συμπεριλαμβάνεται και το πολιτιστικό προϊόν της ΕΡΤ ΑΕ
που δεν προστατεύεται με τις αυθαίρετες κυβερνητικές επιλογές και κινδυνεύει
ακόμη και το εθνικό οπτικοακουστικό της αρχείο. Το συνταγματικό μας
δικαίωμα του άρθρου 5 του Συντάγματος, το οποίο ενισχύεται και από τις
διατάξεις του άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των δικαιωμάτων του
ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και από το άρθρο 15 του ισχύοντος ελληνικού Συντάγματος
, έχει παραβιασθεί κατάφωρα και μας έχει αφαιρεθεί η δυνατότητα να
απολαμβάνουμε

τα

πεντε

ραδιοφωνικά

προγράμματα

διαφορετικών

φιλοσοφιών της ΕΡΤ Α.Ε., τα τρία τηλεοπτικά της προγράμματα, τις
παραγωγές των μουσικών της συνόλων και τη μεγάλη ποικιλία εκπομπών των
ψηφιακών της προγραμμάτων και του συνόλου του οπτικοακουστικού της
αρχείου. Δεν μπορούμε πλέον να προστατέψουμε την πολιτιστική μας
κληρονομιά, δηλαδή την παραδοσιακή λειτουργία της ΕΡΤ Α.Ε., η οποία
αποτελεί για όλους εμάς εθνικό πολιτιστικό σύμβολο υπερηφάνειας και
εκδήλωση πολιτιστικής ταυτότητας, ελευθερίας και προσωπικότητας.

Συνεπώς υφίσταται σοβαρότατος και άμεσος κίνδυνος για την τύχη
της πολιτιστικής κληρονομιάς μας, καθώς το εθνικό οπτικοακουστικό
αρχείο της ΕΡΤ Α.Ε. , υφίσταται και θα συνεχίζει να υφίσταται
καταστροφικές

βλάβες

λόγω

της

βουλιμίας

των

ιδιωτικών

ραδιοτηλεοπτικών εταιτριών που ορέγονται το περιεχόμενό του και
όπως κατάφεραν με δόλια μέσα να το υποκλέψουν κατά καιρούς μετά
την

πραξικοπιματική

επίσης

εγκαθίδρυση

της

ιδιωτικής

ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα το 1989, εξακολουθούν και σήμερα να
προσπαθούν να το διαμοιραστούν και να το διαμελήσουν, αφού αυτά
ακριβώς

τα

ιδιωτικά

συμφέροντα

υπήρξαν

οι

βασικοί

υπαίτιοι

παρακίνησης της κυβέρνησης στην προσπάθεια κατάργησης της ΕΡΤ
Α.Ε. και όχι μόνο για την καπηλεία του αρχείου της αλλά και για την
εκμετάλλευση

των

διαφημιστικών
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της

εσόδων,

που

πλέον

τα

μοιράζονται μεταξύ τους και την έλλειψη ανταγωνισμού που τους
δημιουργεί η ανυπαρξία της ΕΡΤ Α.Ε., όπως ανέκαθεν επιθυμούσαν με
τις κραυγές τους για κατάργηση του ανταποδοτικού τέλους που
αγόγγιστα κατέβαλε ο ελληνικός λαός επί δεκαετίες και οι ιδιώτες
καναλάρχες κατάφεραν να πείσουν την κυβέρνηση ότι αποτελούσε γι’
αυτούς αθέμιτο δήθεν ανταγωνισμό της ΕΡΤ προς τις ιδιωτικές τους
ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις, με τελικό αποτέλεσμα να απαλλαγούν
από αυτόν με την παράνομη απόπειρα κατάργησης αυτής.
Επιπλέον καταστρατηγείται το δικαίωμα τόσο της ελευθερίας
πρόσβασής μας στα ποικίλα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που
εξέπεμπε η ΕΡΤ Α.Ε., όσο και της ελεύθερης ανάπτυξης της
προσωπικότητάς μας, λόγω της αδυναμίας να έχουμε ενεργητική
πρόσβαση στην πληροφόρηση στα λοιπά ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά
μέσα, δηλαδή το δικαίωμά μας να μεταδίδουμε τις απόψεις μας, ιδίως με
την δεύτερη ως άνω ιδιότητά μου, του νόμιμου εκπροσώπου του
Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας, που ουδέποτε καλείται στις πολιτικές
εκπομπές των λοιπών ραδιοτηλεοπτικών μέσων, αντίθετα από την
αυτοδιαχειριζόμενη ΕΡΤ όπου μου δόθηκε επανειλλημένα η ευκαιρία
μετά την 11-6-2013 να εκθέσω τια απόψεις μου και του Κινήματος που
εκπροσωπώ, όπως εύκολα μπορεί κανείς να δει από την ανάγνωση
και

μόνο

της

ιστοσελίδας

www.dimopolis.gr,

καθώς

του

Κινήματος

επίσης

και

από

που
την

εκπροσωπώ
ιστοσελίδα

:

του

«Δημοβουλίου Πολιτών» που επίσης συντονίζω επί διετία και πλέον τις
εργασίες του: www.dimovoulio.gr

Συγκεκριμένα μας αφαιρείται όλως

παρανόμως και αντισυνταγματικώς, η

ελευθερία της έκφρασης των

πολιτικών και κοινωνικών μας αντιλήψεων από όλα τα λοιπά
ραδιοτηλεοπτικά μέσα πέραν του αυτοδιαχειριζόμενου προγράμματος
της ΕΡΤ Α.Ε. μετά την 11-6-2013
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Επίσης, η αυθαίρετη και παράνομη απόπειρα κατάργησης της ΕΡΤ
Α.Ε. και η συνέχισή της αποκλειστικά από την Δημόσια Τηλεόραση και
κατόπιν από τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. που ομολογημένα θα έχουν περιορισμένο
πρόγραμμα σε σχέση με την ΕΡΤ Α.Ε. προσβάλλει και τα εξής
προστατευόμενα ατομικά δικαιώματά μου, ήτοι ενδεικτικά:
Α) το συνταγματικά προστευόμενο έννομο αγαθό της προστασίας της
πολιτιστικής κληρονομίας (αρθρ. 24 παρ. 1 και 6 Συντ), του οποίου
είμαστε μέτοχοι όλοι εμείς οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ Α.Ε. και οι λοιποί έλληνες
συμπολίτες μας και ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, ως Έλληνες Πολίτες, ως
έχοντες πλήρη και αδιαμφισβήτητη ελληνική εθνική συνείδηση και το οποίο
προσβάλλεται βάναυσα από τις προσβληθείσες ήδη ΚΥΑ και από τις
συναφείς με αυτές πράξεις και παραλείψεις της Κυβέρνησης.
Β) Το συνταγματικά προστατευόμενο έννομο αγαθό της ίδιας της αξίας
του ανθρώπου (άρθρ. 2 και 5 Συντ), στο βαθμό που οι ΚΥΑ κατάργησης της
ΕΡΤ Α.Ε. προσβάλλουν βάναυσα το δικαίωμα στην ελεύθερη ανάπτυξη
της προσωπικότητάς μας στο βαθμό που είμαστε συνειδητοποιημένοι
Έλληνες Πολίτες με πλήρη επίγνωση της πολιτιστικής και πολιτισμικής μας
κληρονομιάς και της σημασίας που έχει η διάσωσή και η ανάδειξή της στην
διατήρηση της εθνικής μας συνείδησης.

**'Αρθρο 12: (Δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι)
1. Oι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνιστούν ενώσεις και μη κερδοσκοπικά
σωματεία, τηρώντας τους νόμους, που ποτέ όμως δεν μπορούν να
εξαρτήσουν την άσκηση του δικαιώματος αυτού από προηγούμενη άδεια.
2. Tο σωματείο δεν μπορεί να διαλυθεί για παράβαση του νόμου ή ουσιώδους
διάταξης του καταστατικού του, παρά μόνο με δικαστική απόφαση.
3. Oι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και
σε ενώσεις προσώπων που δεν συνιστούν σωματείο.
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'Αρθρο 15: (Κινηματογράφος, φωνογραφία, ραδιοφωνία, τηλεόραση)
1. Oι προστατευτικές για τον τύπο διατάξεις του προηγούμενου άρθρου δεν
εφαρμόζονται στον κινηματογράφο, τη φωνογραφία, τη ραδιοφωνία, την
τηλεόραση και κάθε άλλο παρεμφερές μέσο μετάδοσης λόγου ή παράστασης.
**2. Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του
Κράτους. O έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην
αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που
είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. O άμεσος έλεγχος του Κράτους,
που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει
ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και
ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της
ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή
της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας,
καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της
παιδικής
ηλικίας
και
της
νεότητας.
Νόμος ορίζει τα σχετικά με την υποχρεωτική και δωρεάν μετάδοση των
εργασιών της Βουλής και των επιτροπών της, καθώς και προεκλογικών
μηνυμάτων των κομμάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα.
_______________________
** Με δύο αστερίσκους δηλώνονται τα σημεία της Αναθεώρησης που
αναγράφονται στο Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ' Αναθεωρητικής
Βουλής των Ελλήνων
'Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)
2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η
αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη
υποχρέωση
όλων
των
Eλλήνων.
4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που
δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον
οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

Δ.ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ
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Η κατεπείγουσα περίπτωση της υπό κρίση αιτήσεως είναι
δεδομένη και αδιαμφισβήτητη. Τα νέα μορφώματα της Δημόσιας
Τηλεόρασης και ΝΕΡΙΤ σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να
υποκαταστήσουν, ούτε σε ποιότητα ούτε σε ποσότητα, το έργο που
προσέφερε στον Ελληνικό λαό η ΕΡΤ, η οποία ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ να εκπέμπει,
για όσο διάστημα μπορεί, με όποιους τρόπους μπορεί και παρά τις
αντιξοότητες, τόσο σε τηλεοπτικό επίπεδο, όσο σε ραδιοφωνικό και στο
ΙΝΤΕΡΝΕΤ.
Ο πόλεμος που διεξάγεται στους ελεύθερους εργαζομένους της
ΕΡΤ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένου εμού του αιτούντος, από το αντίδικο
Ελληνικό Δημόσιο είναι άνισος, παράνομος και ανηλεής και στόχο έχει
την εξουδετέρωσή μας ηθικά και υλικά.
Οι παρανομίες και η αντίθεση στο Σύνταγμα των ενεργειών του
Ελληνικού Δημοσίου, καταδεικνύονται με σαφήνεια στο παρακάτω
κείμενο της αίτησης αναστολής εκτέλεσης και της αίτησης ακύρωσης
που πειέχεται σε αυτή, προς ενημέρωση του Δικαστηρίου Σας.
Η προσωρινή διαταγή οφείλει να δοθεί το συντομότερο δυνατόν
από το Δικαστήριό Σας, πρωτού σιγάσουν και οι τελευταίου θύλακες της
ελεύθερης ΕΡΤ, προτού το Ελληνικό Δημόσιο, δια των εντεταλμένων
οργάνων αυτού προβεί στην ολική εξουδετέρωση μας, προς διαφύλαξη
πάντα των συμφερόντων της ΕΡΤ, των εργαζομένων αυτής και του
Ελληνικού λαού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά την επέμβαση των ΜΑΤ στα κτίρια
της Αγίας Παρασκευής και στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται εντός των
ημερών και η ολοκλήρωση της παρανομίας με την πλήρη σίγαση και
εξόντωσή μας σε όλα τα επίπεδα.
Η κατεπείγουσα περίπτωση έκδοσης απόφασης επί της υπό
κρίση αιτήσεως είναι, εκτός των ανωτέρω, πρωτοφανής και για εμένα
ατομικά, καθώς από το μέλλον της ΕΡΤ Α.Ε. και από την συνέχιση
λειτουργίας της εξαρτάται άμεσα το επαγγελματικό και προσωπικό μου
μέλλον, αλλά και της οικγενείας μου, όπως άλλωστε και όλων των
εργαζομένων της ΕΡΤ Α.Ε., που συνεχίζουμε να παρέχουμε τις
υπηρεσίες μας προς τον Ελληνικό Λαό.

Ε. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΣΤΕ

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ληφθεί σοβαρότατα υπόψη του
Δικαστηρίου Σας το περιεχόμενο της αίτησης αναστολής που άσκησα
ενώπιον του ΣτΕ για την αναστολή ισχύος:
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1) Της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Απόφασης του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού
Οικονομικών, «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης
‘Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία
(ΕΡΤ – Α.Ε.)», η οποία δημοσιεύθηκε την 11.6.2013 στο
Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου 1414,
2) Της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.03/12.6.2013 Απόφασης του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού
Οικονομικών,
η οποία δημοσιεύθηκε την 12.6.2013 στο
Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου 1423.
3) Της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.04/12.6.2013 Απόφασης του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού
Οικονομικών,
η οποία δημοσιεύθηκε την 13.06.2013 στο
Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου 1427 και την συνεπεία αυτών
των πράξεων κοινοποίηση δήθεν λύσης της από Μάϊο
1987 Σύμβασης Εντολής Αορίστου Χρόνου της παροχής
των Δικηγορικών μου Υπηρεσιών στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που
υπογράφει ο παράνομα και αντισυνταγματικά ορισθείς
Ειδικός Διαχειριστής κ. Γκίκας Μάναλης, ο οποίος
δύναται να ορίζει τρίτους Δικηγόρους για κάλυψη των
νομικών υπηρεσιών της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.
(Της με αριθμ. πρωτ. 37/16-6-2013 λύσης της από Μάϊο 1987
Σύμβασης Εντολής Αορίστου Χρόνου της παροχής των
Δικηγορικών μου Υπηρεσιών στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)
4) Της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.05/19.6.2013 Απόφασης του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού
Οικονομικών,
η οποία δημοσιεύθηκε την 19.06.2013 στο
Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου 1483.
5) Της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.06/8.7.2013 Απόφασης του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία
δημοσιεύθηκε την 8.7.2013 στο Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου
1675
6) Κάθε άλλης αμέσως ή εμμέσως συναφούς, προγενέστερης
ή μεταγενέστερης, πράξης και παράλειψης της Διοίκησης.

Στο δικόγραφο της αίτησης αναστολής περιλαμβάνεται και το
περιεχόμενο της αίτησης ακύρωσης που άσκησα ενώπιον του ΣτΕ για
την ακύρωση των εξής:
1) Της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Απόφασης του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού
Οικονομικών, «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης
‘Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη
Εταιρεία (ΕΡΤ – Α.Ε.)», η οποία δημοσιεύθηκε την
11.6.2013 στο Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου 1414,
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2) Της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.03/12.6.2013 Απόφασης του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού
Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε την 12.6.2013 στο
Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου 1423.
3) Της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.04/12.6.2013 Απόφασης του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού
Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε την 13.06.2013 στο
Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου 1427 και την συνεπεία αυτών
των πράξεων κοινοποίηση δήθεν λύσης της από Μάϊο
1987 Σύμβασης Εντολής Αορίστου Χρόνου της
παροχής των Δικηγορικών μου Υπηρεσιών στην
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
που υπογράφει ο παράνομα και
αντισυνταγματικά ορισθείς Ειδικός Διαχειριστής κ.
Γκίκας Μάναλης, ο οποίος δύναται να ορίζει τρίτους
Δικηγόρους για κάλυψη των νομικών υπηρεσιών της
Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Της με αριθμ. πρωτ. 37/166-2013 λύσης της από Μάϊο 1987 Σύμβασης Εντολής
Αορίστου Χρόνου της παροχής των Δικηγορικών μου
Υπηρεσιών στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
4) Της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.05/19.6.2013 Απόφασης του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού
Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε την 19.06.2013 στο
Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου 1483.
5) Της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.06/8.7.2013 Απόφασης του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού
Οικονομικών,
η οποία δημοσιεύθηκε την 8.7.2013 στο
Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου 1675
6) Κάθε άλλης αμέσως ή εμμέσως συναφούς,
προγενέστερης ή μεταγενέστερης, πράξης και παράλειψης
της Διοίκησης.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Του Γιώργου Κόκκα του Λεάνδρου, δικηγόρου Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., κατοίκου
Αθηνών, οδός Ιπποκράτους , αρ. 42 1) ατομικά ως δικηγόρου της Ελληνικής
Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Α.Ε. και 2) ως νομίμου εκπροσώπου της Ένωσης
Προσώπων / Συνασπισμού Πολιτικών Κομμάτων και Κοινωνικών
Οργανώσεων με την επωνυμία «Ελληνικό Κίνημα Αμεσης Δημοκρατίας»,
που εδρεύει στην Αθήνα, Ιπποκράτους , αρ. 125, όπως εκπροσωπείται
νόμιμα από τον ίδιο (Γιώργο Λ. Κόκκα).
ΚΑΤΑ
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Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νομίμως από τον
Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών, τον
Υφυπουργό (Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης) παρά τον Πρωθυπουργό και
τον
Υπουργό
Διοικητικής
Μεταρρύθμισης
και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, που εκ της θέσης τους εδρεύουν στην Αθήνα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ
1) Της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Απόφασης του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών, «Κατάργηση της δημόσιας
επιχείρησης ‘Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία
(ΕΡΤ – Α.Ε.)», η οποία δημοσιεύθηκε την 11.6.2013 στο Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ.
φύλλου 1414,
2) Της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.03/12.6.2013 Απόφασης του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε την
12.6.2013 στο Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου 1423.
3) Της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.04/12.6.2013 Απόφασης του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε την
13.06.2013 στο Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου 1427 και την συνεπεία αυτών
των πράξεων κοινοποίηση δήθεν λύσης της από Μάϊο 1987 Σύμβασης
Εντολής Αορίστου Χρόνου της παροχής των Δικηγορικών μου
Υπηρεσιών στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
που υπογράφει ο παράνομα και
αντισυνταγματικά ορισθείς Ειδικός Διαχειριστής κ. Γκίκας Μάναλης, ο
οποίος δύναται να ορίζει τρίτους Δικηγόρους για κάλυψη των νομικών
υπηρεσιών της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. (Της με αριθμ. πρωτ. 37/166-2013 λύσης της από Μάϊο 1987 Σύμβασης Εντολής Αορίστου Χρόνου της
παροχής των Δικηγορικών μου Υπηρεσιών στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)
4) Της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.05/19.6.2013 Απόφασης του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε την
19.06.2013 στο Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου 1483.
5) Της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.06/8.7.2013 Απόφασης του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε την
8.7.2013 στο Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου 1675
6) Κάθε άλλης αμέσως ή εμμέσως συναφούς,
μεταγενέστερης, πράξης και παράλειψης της Διοίκησης.

προγενέστερης

ή

Α. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Οι ανωτέρω προσβαλλόμενες πράξεις εκδόθηκαν όλες δυνάμει της
από 10-6-2003 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία ακόμη και
σήμερα, 43 μέρες μετά την έκδοσή της δεν έχει κυρωθεί από την Ελληνική
Βουλή !. Με την πρώτη προσβαλλόμενη κανονιστική διοικητική πράξη με
στοιχεία ατομικής διοικητικής πράξης αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας
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της ΕΡΤ ΑΕ, η μετάβαση των περιουσιακών της στοιχείων στο Ελληνικό
Δημόσιο, η λύση όλων των εργασιακών σχέσεων των εργαζόμενων, η λήξη
της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ και η κατάργηση
καταβολής του ανταποδοτικού τέλους.
Με την δεύτερη προσβαλλόμενη κανονιστική
διοικητική πράξη
τροποποιήθηκε η πρώτη προσβαλλόμενη διοικητική πράξη και καθορίστηκε η
εξουσία του ειδικού διαχειριστή μεταξύ άλλων και όσον αφορά την πρόσληψη
δικηγόρων και την διενέργεια ετέρων συμβάσεων και σχετικά με την
μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΡΤ ΑΕ στο Ελληνικό Δημόσιο .
Με την τρίτη προσβαλλόμενη ατομική διοικητική πράξη διορίστηκε ως
ειδικός διαχειριστής όλων των περιουσιακών στοιχείων της καταργηθείσας
ΕΡΤ ΑΕ ο κος Γκίκας Μάναλης του Γεωργίου.
Με την τέταρτη προσβαλλόμενη κανονιστική διοικητική πράξη και στα
πλαίσια δήθεν συμμόρφωσης με δικαστική απόφαση
δόθηκε στο ειδικό
διαχειριστή η εξουσία μετάδοσης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών
στις συχνότητες της ΕΡΤ ΑΕ.
Τέλος με την Πέμπτη προσβαλλόμενη κανονιστική διοικητική πράξη
συμπληρώθηκαν οι προηγούμενες προσβαλλόμενες πράξεις σε επί μέρους
ειδικότερα σημεία τους, που ήδη προσβάλλονται και αυτά με τους δώδεκα
συνολικά λόγους ακυρώσεως, όπως εκτενώς αναπτύσσονται στην σχετική
μου αίτηση.
Μετά την πρώτη προσβαλλόμενη κανονιστική διοικητική πράξη, η
οποία επίσης προσεβλήθη με αντίστοιχη αίτηση ακύρωσης και αίτηση
αναστολής ενώπιον του Δικαστηρίου Σας που κατέθεσαν η ΠΟΣΠΕΡΤ και ο
πρόεδρός της κ. Παναγιώτης Καλφαγιάννης, διενεργήθησαν ανεπίτρεπτες
πράξεις του Ειδικού Διαχειριστή κ. Γκίκα Μάναλη που προσβάλλουν το
αναγκαίο επίπεδο και ποιότητα της Ελληνικής Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης,
υποτίθεται σε εκτέλεση των αποφάσεων προσωρινής διαταγής του τότε
Προέδρου του ΣτΕ κ. Μενουδάκου και κατόπιν της Επιτροπής Αναστολών του
ΣτΕ, που όμως περιορίστηκαν μόνο στο ζήτημα της κάλυψης των συχνοτήτων
που κατείχε η ΕΡΤ ΑΕ , ενώ ήδη με τα νέα δεδομένα θα πρέπει το Δικαστήριό
Σας να αναστείλει και άλλες σημαντικές ενέργειες που εξελίσσονται αυθαίρετα
και προσβλητικά για τον Ελληνικό Λαό σε εκτέλεση των ως άνω
προσβληθεισών κανονιστικών διοικητικών πράξεων.
Συγκεκριμμένα πραγματοποιήθηκαν συμβάσεις με ιδιώτες και κακών
προδιαγραφών ραδιοτηλεοπτικών στούντιο και εγκαταστάσεων για την
εκπομπή χείριστου μόνο τηλεοπτικού προγράμματος (και όχι ραδιοφωνικού),
χωρίς να ζητούνται οι αναγκαίες άδειες των δικαιούχων πνευματικών και
συγγενικών δικαιωμάτων των προγραμμάτων που εκπέμπονται υπό τον
αυθαίρετο και αδόκιμο διακριτικό τίτλο «Δημόσια Τηλεόραση», κατά τρόπο
που καταλύει κάθε έννοια κράτους δικαίου και αντίκειται παντελώς στις γενικές
αρχές εκπομπών και διαφημίσεων που προέβλεπε ο καταστατικός νόμος της
ΕΡΤ ΑΕ 1730/87, αντίκειται παντελώς στη προβλεπόμενη από το άρθρο 15
του Συντάγματος αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση των ειδήσεων
υπό τον έλεγχο του κράτους (στη πραγματικότητα δεν υπάρχουν καθόλου
μέχρι σήμερα ειδήσεις και ειδησεογραφικές εκπομπές στο αυθαίρετα
αποκαλούμενο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Δημόσιας Τηλεόρασης).
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Ταυτόχρονα, εξακολουθεί με ηρωϊκό και συγκινητικό τρόπο να παράγεται και
να εκπέμπεται από το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ ΑΕ στην Αγία Παρασκευή
πλήρες εικοσιτετράωρο τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό πρόγραμμα από
επαγγελματίες εργαζόμενους στην ΕΡΤ ΑΕ, με όλες τις προδιαγραφές αρχών
και εκπομπών σύμφωνα και με το Σύνταγμα, το οποίο πρόγραμμα με
αυθαίρετες και παράνομες πράξεις και παραλείψεις του ορισθέντος Ειδικού
Διαχειριστή κ. Γκίκα Μάναλη και της ιδιωτικής ψηφιακής Πλατφόρμας DIGEA
απαγορεύτηκε στον νόμιμο τηλεοπτικό σταθμό 902 να αναμεταδίδει το
τηλεοπτικό αυτό πρόγραμμα των εργαζομένων της ΕΡΤ ΑΕ, οι οποίοι το
παράγουν χωρίς ανταμοιβή και μεταδίδεται μόνο μέσω του διαδικτύου.
Δηλαδή ο Ειδικός Διαχειριστής αυθαίρετα και χωρίς την απαιτούμενη
επαγγελματική κατάρτιση που οφείλει να διέπει τα προγράμματα της Εθνικής
Ραδιοτηλεόρασης ασκεί παράνομες πράξεις αθέμιτα ανταγωνιστικές προς το
εκπεμπόμενο κανονικά ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα των εργαζόμενων της
ΕΡΤ ΑΕ , τόσο από Αθήνα, όσο και από Θεσσαλονίκη στις εγκαταστάσεις της
ΕΡΤ3 και ζητούμε να ανασταλεί με την απόφαση της προσωρινής διαταγής
και της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου Σας κάθε σχετική εκπομπή
της Δημόσιας Τηλεόρασης, αφού πρότερον ανασταλεί η ισχύς όλων των
συμπροσβαλλόμενων διυπουργικών αποφάσεων (ΚΥΑ), που επιτρέπουν
παράνομα και χωρίς να έχει ακόμη και σήμερα κυρωθεί η Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου που κατήργησε παράνομα και αντισυνταγματικά την ΕΡΤ ΑΕ
την 11 Ιουνίου 2013, ενώ ήδη έχει παρέλθει και η συνταγματικά οριζόμενη
τεσσαρακονθήμερη προθεσμία για να επέλθουν οι έννομες συνέπειές της και
ενώ εκκρεμεί η εκδίκαση τον Σςπτέμβρη 2013 των αιτήσεων ακυρώσεως
όλων των κοινών Υπουργικών αποφάσεων που βασίστηκαν στην
αντισυνταγματική αυτή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως ελπίζουμε
βάσιμα ότι θα κριθεί ως τοιαύτη από το Δικαστήριό Σας.
Εν τω μεταξύ ψηφίστηκε μόλις την Παρασκευή 19-7-2013 από την
Βουλή το σχέδιο νόμου περί ΝΕΡΙΤ ΑΕ (Νέας Ελληνικής Ραδιοφωνίας
Ιντερνετ Τηλεόρασης), χωρίς να προβλέπονται στον νόμο αυτό μεταβατικές
διατάξεις που όφειλε να είχε προβλέψει ο Νομοθέτης για το καθεστώς
μετάβασης από την ΕΡΤ ΑΕ στην ΝΕΡΙΤ ΑΕ με αποτέλεσμα όλη αυτή η
μεταβατική περίοδος να διέπεται από αυθαίρετες, παράνομες και ελεγκτέες
πράξεις του Ειδικού Διαχειριστή, ως μη όφειλε ενόψει και των ουσιαστικά και
νομικά βάσιμων και αληθινών λόγων ακυρώσεως που εμπεριέχονται στις
παραπάνω πράξεις. Επίσης παρατηρήθηκε το οξύμωρο φαινόμενο κατά την
συζήτηση στην Βουλή ο Εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Βουλευτής κ. Ντόλιος να
αναφέρεται και ειδικά στις Επιτροπές της κατ΄άρθρον επεξεργασίας του
Νομοσχεδίου στο γεγονός ότι το κόμμα του θα ψήφιζε, όπως και τελικά
έπραξε το σχέδιο νόμου περί ΝΕΡΙΤ ΑΕ, αλλά θα καταψηφίσει την κύρωση
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κατάργησε την ΕΡΤ ΑΕ, όταν θα
έλθει στην Βουλή προς κύρωση. Η συνέπεια όμως αυτού του κόμματος στη
δήλωση αυτή του εκπροσώπου του θα συνεπάγεται την μη κύρωση της
κατάργησης της ΕΡΤ ΑΕ από την Βουλή και συνεπώς την επαναφορά των
πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση της 11ης Ιουνίου 2013 ως προς την ΕΡΤ
ΑΕ και την πιθανή διάλυση της Βουλής εξ αιτίας αυτής της εκκρεμότητας,
όπως ακριβώς συνέβη και με τη διάλυση της τρικομματικής κυβέρνησης και
την αποχώρηση του κόμματος της Δημοκρατικής Αριστεράς (ΔΗΜΑΡ) για την
ίδια ακριβώς αιτία της κατάργησης της ΕΡΤ ΑΕ που θα κρίνει και το
Δικαστήριό Σας.
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Σημειωτέον ότι ο υπογράφων και το παρόν δικόγραφο δικηγόρος
κατέθεσε επίσημα στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής κ. Μεϊμαράκη και σε
όλα τα πολιτικά κόμματα κατά την ημερομηνία εξέτασης (του σχεδίου νόμου
περί ΝΕΡΙΤ ΑΕ) των κοινωνικών φορέων που εκλήθησαν για να εκφράσουν
τις απόψεις τους ένα ολοκληρωμένο σχέδιο νόμου περί σύγχρονης Ελληνικής
Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΣΕΡΤ ΑΕ), που είναι πλήρως αναρτημένο στις
ιστοσελίδες του Δημοβουλίου Πολιτών (www.dimovoulio.gr) και του Ελληνικού
Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας (www.dimopolis.gr), που νόμιμα εκπροσωπεί
στην παρούσα δίκη και τα βασικά στοιχεία του περιεχομένου του
καταγράφονται στο εξής σχετικό Δελτίο Τύπου που τότε κυκλοφόρησε:
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δικηγόρος της ΕΡΤ ΑΕ και Συντονιστής του Δημοβουλίου
Πολιτών Γιώργος Κόκκας, που ήταν και ο δικηγόρος της ΕΡΤ ΑΕ, που
χειρίστηκε τη σύσταση του Πανευρωπαϊκού Ειδησεογραφικού
Οργανισμού EURONEWS και υπέγραψε τα συστατικά του έγγραφα και
καταστατικά τόσο για την ΕΡΤ ΑΕ, όσο και για το ΡΙΚ (Ραδιοφωνικό
Ιδρυμα Κύπρου), κατέχοντας και θέση στο Εποπτικό Συμβούλιο του
EURONEWS για αρκετό χρονικό διάστημα μετά την ίδρυσή του,
εκπόνησε σχέδιο νόμου τόσο για τη μεταβατική φάση της «ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΌΡΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Διαδικτυακών
Εφαρμογών ΣΕΡΤΑΔΕ - ΑμκΕ», που θα προετοιμάσει το τελικό σχήμα
της «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΌΡΑΣΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ
Α.Ε.» (ΣΕΡΤΕκ Α.Ε. ), μετεξέλιξη της «ΣΕΡΤΑΔΕ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ», που
θα ελέγχει την «ΣΕΡΤ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ Α.Ε.».
Ειδικότερα στο σχέδιο νόμου προβλέπονται:
- Η ΣΕΡΤΑΔΕ έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και υφίσταται
εποπτικό και κοινωνικό έλεγχο από Οργανώσεις της Κοινωνίας των
Ελλήνων Πολιτών που την στηρίζουν ηθικά και οικονομικά στα πλαίσια
ενός νέου οργάνου άσκησης Κοινωνικού Ελέγχου των Ελλήνων στη
Δημόσια Ραδιοτηλεόραση.
- Το μετοχικό κεφάλαιο της ΣΕΡΤΑΔΕ ανήκει αποκλειστικά στους
Ελληνες Πολίτες, στο όνομα των οποίων έχουν εκδοθεί
δέκα
εκατομμύρια (10.000.000) ονομαστικοί και αναπαλλοτρίωτοι τίτλοι.. Το
αρχικό μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται από τους εργαζόμενους της
πρώην ΕΡΤ ΑΕ και ενδιαφερόμενους Ελληνες Πολίτες και διακρίνεται
σε ενεργές μετοχές και σε σχολάζουσες, ανάλογα με το αν έχει
καταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο ονομαστικής αξίας 100€ ανά μετοχή
(ενεργές μετοχές) ή αν επίκειται η κάλυψή τους από τους δικαιούχους
(σχολάζουσες μετοχές).
- Πόροι της ΣΕΡΤΑΔΕ είναι: α. Έσοδα από
εθελοντικό τέλος
συμμετοχής των πολιτών που καταβάλλεται σε Τραπεζικό Λογαριασμό
της Εταιρίας, ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε Ελληνα Πολίτη για την
εκπλήρωση του στόχου της δημόσιας κοινωνικοποιουμένης υπηρεσίας.
β. Έσοδα από διαφημίσεις, και γ. Έσοδα από κάθε άλλη πηγή.
- Το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ) της ΣΕΡΤΑΔΕ είναι δεκαπενταμελές και
η θητεία των μελών του ενιαύσια, ενώ απαρτίζεται από εκπροσώπους
των
Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών από τις εξής πέντε
προελεύσεις:
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α) Επιστημονικές β ) Εθελοντικές , γ) Κοινότητες Ομογενών Ελλήνων
και Φιλελλήνων, δ) Τοπικές Συνελεύσεις Πολιτών “Δημοβούλια” (των
50 Νομών της Χώρας εκτός μεγάλων αστικών κέντρων) και ε) Κληρωτοί
– αριστίνδην πολίτες που προσφέρουν στα κοινά.
- Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου κληρώνονται από κατάλογο
ενδιαφερομένων Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, που
αποδεδειγμένα έχουν πραγματική κοινωνική δραστηριότητα κατά το
τελευταίο έτος λειτουργίας τους, με τη διαδικασία που προβλέπεται και
ανακηρύσσονται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της
ΠΟΣΠΕΡΤ. Ο
Γενικός Συντονιστής του Εποπτικού Συμβουλίου
εκλέγεται από τα μέλη του για διετή θητεία, που δεν μπορεί να
ανανεωθεί.
- Το Εποπτικό Συμβούλιο εγγυάται την ανεξαρτησία της ΣΕΡΤΑΔΕ από
κάθε μορφή κυβερνητικής ή άλλης παρέμβασης, μεριμνά για τη
λειτουργία της σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον και διαμορφώνει τη
στρατηγική και την αναπτυξιακή πολιτική της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της ΣΕΡΤΑΔΕ. διορίζεται με απόφαση
του Εποπτικού Συμβουλίου για διετή μη ανανεώσιμη θητεία, η οποία
παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του από το νέο ΔΣ.
- Ο Συντονιστής είναι και Πρόεδρος του Δ.Σ. επικουρούμενος από τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζει τη στρατηγική και την
πολιτική ανάπτυξης της Εταιρίας που έχει αποφασίσει το Εποπτικό
Συμβούλιο
Το σχέδιο νόμου του κ. Γιώργου Κόκκα παρακολουθεί τη δομή
του σχεδίου νόμου κυβερνητικής πρότασης για την αποκαλούμενη
«ΝΕΡΙΤ-ΑΕ» για να καταστεί ευκολότερη η σύνθεση των απόψεων σε
μία ενιαία πρόταση νόμου καθολικής αποδοχής και προσφέρθηκε στους
εργαζομένους της ΕΡΤ ΑΕ και στους πολίτες που τους
συμπαραστέκονται καθημερινά στο Ραδιομέγαρο και στους κατά τόπους
περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ ΑΕ σε όλη την Ελλάδα,
προτρέποντάς τους να συνυπογράψουν το ιδρυτικό καταστατικό της
«ΣΕΡΤ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Διαδικτυακών Εφαρμογών ΑμκΕ», ως αστικής
μη κερδοσκοπικής εταιρείας για να μεταβληθεί η de facto κατάσταση
της αυτοδιαχείρησης του ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος της ΕΡΤ ΑΕ
σε νομική (de jure) κατάσταση, ώστε να είναι οι εργαζόμενοι και οι
πολίτες-μέτοχοι της ΕΡΤ ΑΕ υποκείμενα δικαιωμάτων, που θα
ρυθμίσουν ακόμη και με δικαστικές αποφάσεις το μέλλον της δημόσιας
ραδιοτηλεόρασης.
Για επικοινωνία όσων ενδιαφέρονται να προσυπογράψουν το
συστατικό καταστατικό έγγραφο, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στα
τηλέφωνα 2103648300 και 6984688800 και στις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις: geoko@otenet.gr και dimovoulio@gmail.com
Τέλος επισημαίνεται ότι τις παραπάνω πράξεις, ως και όλες τις
συναφείς και συμπροσβαλλόμενες, προσέβαλα ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας με την από 11/07/2013 και με αριθμό κατάθεσης 3303/17-072013 αίτηση ακύρωσής μου, με την οποία ζητώ την ακύρωση τους, όπως
αναλύονται στο πιο κάτω ένθετο δικόγραφο της αιτήσεώς μου ακυρώσεως:
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Του Γιώργου Κόκκα του Λεάνδρου, δικηγόρου Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., κατοίκου
Αθηνών, οδός Ιπποκράτους , αρ. 42 1) ατομικά ως δικηγόρου της Ελληνικής
Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Α.Ε. και 2) ως νομίμου εκπροσώπου της Ένωσης
Προσώπων / Συνασπισμού Πολιτικών Κομμάτων και Κοινωνικών
Οργανώσεων με την επωνυμία «Ελληνικό Κίνημα Αμεσης Δημοκρατίας»,
που εδρεύει στην Αθήνα, Ιπποκράτους , αρ. 125, όπως εκπροσωπείται
νόμιμα από τον ίδιο (Γιώργο Λ. Κόκκα).
ΚΑΤΑ
Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νομίμως από τον
Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών, τον
Υφυπουργό (Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης) παρά τον Πρωθυπουργό και
τον
Υπουργό
Διοικητικής
Μεταρρύθμισης
και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, που εκ της θέσης τους εδρεύουν στην Αθήνα.

ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗ
1) Της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Απόφασης του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών, «Κατάργηση της δημόσιας
επιχείρησης ‘Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία
(ΕΡΤ – Α.Ε.)», η οποία δημοσιεύθηκε την 11.6.2013 στο Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ.
φύλλου 1414,
2) Της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.03/12.6.2013 Απόφασης του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε την
12.6.2013 στο Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου 1423.
3) Της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.04/12.6.2013 Απόφασης του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε την
13.06.2013 στο Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου 1427 και την συνεπεία αυτών
των πράξεων κοινοποίηση δήθεν λύσης της από Μάϊο 1987 Σύμβασης
Εντολής Αορίστου Χρόνου της παροχής των Δικηγορικών μου
Υπηρεσιών στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
που υπογράφει ο παράνομα και
αντισυνταγματικά ορισθείς Ειδικός Διαχειριστής κ. Γκίκας Μάναλης, ο
οποίος δύναται να ορίζει τρίτους Δικηγόρους για κάλυψη των νομικών
υπηρεσιών της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Της με αριθμ. πρωτ. 37/16-62013 λύσης της από Μάϊο 1987 Σύμβασης Εντολής Αορίστου Χρόνου της
παροχής των Δικηγορικών μου Υπηρεσιών στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
4) Της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.05/19.6.2013 Απόφασης του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε την
19.06.2013 στο Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου 1483.
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5) Της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.06/8.7.2013 Απόφασης του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε την
8.7.2013 στο Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου 1675
6) Κάθε άλλης αμέσως ή εμμέσως συναφούς,
μεταγενέστερης, πράξης και παράλειψης της Διοίκησης.

προγενέστερης

ή

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΟΓΩΝ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Με τον πρώτο λόγο ακύρωσης θίγεται η πλήρης αντισυνταγματικότητα
της ΠΝΠ που εκδόθηκε κατά κατάλυση του Συντάγματος επί της οποίας και
μόνο έχουν έρεισμα ΟΛΕΣ οι προσβαλλόμενες Κοινές Υπουργικές
Αποφάσεις και συνεπώς πρέπει να ακυρωθούν όλες εξαρχής
Με τον δεύτερο λόγο ακύρωσης θίγεται η παράβαση του ουσιώδους
τύπου της διαδικασίας έκδοσης ΟΛΩΝ των προσβαλλόμενων
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
λόγω μη αναφοράς της
δαπάνης και του κωδικού του προϋπολογισμού κατά το πρώτο σκέλος και
λόγω μη σύνταξης και υποβολής
στο προβλεπόμενο Γραφείο καλής
Νομοθέτησης του άρθρ. 14 του Ν. 4048/2012 της έκθεσης εκτιμήσεως
επιπτώσεων
Με τον τρίτο λόγο ακύρωσης προβάλλεται η έλλειψη αιτιολογίας των
προσβαλλομένων κανονιστικών πράξεων η οποία υπάρχει στο φάκελο της
διοίκησης και καλύπτεται από την έκθεση εκτιμήσεως επιπτώσεων του Ν.
4048/2012
Με τον τέταρτο
λόγο ακύρωσης προβάλλεται για την πρώτη
προσβαλλόμενη διοικητική πράξη η έλλειψη του ότι στερείται της σαφούς
ειδικής και επαρκούς αιτιολογίας που απαιτεί ο νόμος (άρθρο 14Β
παράγραφος 1) Ν. 3429/2005, όσον αφορά την απόφαση της διοίκησης για
την κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ.
Με τον πέμπτο λόγο ακύρωσης προβάλλεται ότι η διοίκηση κατά
πλάνη περί τα πράγματα προέβη στην έκδοση της πρώτης προσβαλλόμενης
διοικητικής πράξης αφού η ΕΡΤ ΑΕ δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό
Με τον έκτο
λόγο ακύρωσης προβάλλεται ότι η πρώτη
προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε κατά υπέρβαση της εξουσιοδοτικής της
διάταξης, στο βαθμό που ρυθμίζει τα θέματα απόλυσης προσωπικού και
δικηγόρων
Με τον έβδομο λόγο ακύρωσης
προβάλλεται ότι η δεύτερη
προσβαλλόμενη διοικητική κανονιστική πράξη με την οποία ρυθμίστηκαν οι
εξουσίες του Ειδικού Διαχειριστή και ο τρόπος διορισμού του έχουν τεθεί κατά
υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης.
Με τον όγδοο λόγο ακύρωσης προβάλλεται ότι με το περιεχόμενο της
η δεύτερης προσβαλλόμενη διοικητική πράξη αντίκειται
σε διατάξεις
28

αυξημένης τυπικής ισχύος ήτοι
τόσο του Συντάγματος, όσο και του
Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου, όπως η αρχή της ισότητας και της
διαφάνειας.

Με τον ένατο
λόγο ακύρωσης προσβάλλεται λόγω έλλειψης
αιτιολογίας η ατομική διοικητική πράξη με την οποία επιλέχτηκε το πρόσωπο
του Ειδικού Διαχειριστή
Με τον δέκατο λόγο ακύρωσης προσβάλλεται λόγω παραβίασης του
Συνταγματικού και Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου και κατά παραβίαση της
αρχής της ισότητας και της διαφάνειας η ατομική διοικητική πράξη με την
οποία επιλέχτηκε το πρόσωπο του Ειδικού Διαχειριστή.
Με τον ενδέκατο λόγο ακύρωσης προσβάλλεται η τέταρτη διοικητική
πράξη, αφού εκδόθηκε χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση και τροποποιεί τον
ν. 2644/1998, που ρυθμίζει την παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών,
χωρίς να υπάρχει τέτοια εξουσία από την εξουσιοδοτική διάταξη.
Με τον δωδέκατο λόγο ακύρωσης προσβάλλεται η ακυρότητα όλων
των διοικητικών πράξεων με το σκεπτικό ότι είναι αντισυνταγματική η παροχή
νομοθετικής εξουσιοδότησης με ΠΝΠ και παραβιάζεται η συνταγματική αρχή
της συνέχισης των δημοσίων υπηρεσιών.

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Κατόπιν της από 10-6-2003 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 1 ,(που
παραδόξως δεν υφίσταται δημοσιευμένη στο ΦΕΚ που τροποποιεί τον Ν.
1

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν.
3429/2005. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:
1.
Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση
του κατεπείγοντος θέματος της εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 που
αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4046/2012 και του ν. 4093/2012, που αποτελούν
προαπαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016.Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 (Α' 314)
αντικαθίσταται με δύο νέα εδάφια ως εξής: «2. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου α) σε
περίπτωση κατάργησης του φορέα, όπως και τυχόν θυγατρικών του, καθορίζεται η διακοπή της
λειτουργίας του καθώς και των τυχόν θυγατρικών του, ως και ο χρόνος αυτής, η τύχη της περιουσίας
του καταργούμενου νομικού προσώπου, όπως και των τυχόν θυγατρικών του, ρυθμίζονται όλα τα
θέματα της διαδοχής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους, όπως και η τύχη των εκκρεμών δικών,
της αυτοδίκαιης λύσης των πάσης φύσεως εργασιακών σχέσεων και των συμβάσεων έργου, της
αυτοδίκαιης λήξης όλων των αποσπάσεων προσωπικού καθώς και κάθε σχετικό με αυτά θέμα, της
αυτοδίκαιης λήξης της θητείας των οργάνων διοίκησης, των διαδικασιών και οργάνων που απαιτούνται
για τη διαδοχή καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, β) σε περίπτωση συγχώνευσης του φορέα,
καθορίζεται η διακοπή της λειτουργίας και η τύχη της περιουσίας του συγχωνευόμενου προσώπου,
ρυθμίζονται τα θέματα των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του, της ρύθμισης των θεμάτων των
εργασιακών σχέσεων και κάθε σχετικό με αυτήν θέμα, της αυτοδίκαιης λήξης της θητείας των
οργάνων διοίκησης, των διαδικασιών και οργάνων για τη συγχώνευση, το καταστατικό ή ο οργανισμός
που το διέπει και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
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3429/2005 άρθρο 14Β) εκδόθηκαν όλες οι προσβαλλόμενες πράξεις. Με την
πρώτη προσβαλλόμενη κανονιστική διοικητική πράξη2 με στοιχεία ατομικής
(Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος τον
καταργούμενο ή συγχωνευόμενο φορέα, καθορίζονται τα θέματα που αφορούν την διαφύλαξη της
περιουσίας των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων φορέων, οι σχετικές διαδικασίες και όργανα και
κάθε άλλο σχετικό θέμα.»
Άρθρο 2 Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του
Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

__________________________________________________________________
_
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Αριθ. OIK.02/11.6.2013 Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση,
Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ -Α.Ε.)» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ -Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. α) Του άρθρου 14Β του Ν.3429/2005 «Δημόσιες Επι- χειρήσεις και
Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α' 314), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 66
του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου -Ρυθμίσεις για την
ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών,
Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α' 180), τροποποι- ήθηκε με τις
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 1 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Ρυθμίσεις
κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –
βαθμό λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγι κής 2012-2015» (Α' 268), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α' 31) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της από 10.6.2013 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν.3429/2005» (Α' 139).
β) Του Ν.1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)» (Α' 145).
γ) Του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016» (Α'222), όπως ισχύει.
2. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21-6-2012) περί διορισμού Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών.
3. Του Π.Δ 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α/5-07-2012) περί διορισμού Υπουργού και Υφυπουργού.
4. Της υπ' αριθ. Υ70/11-07-2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων του
Υπουργού Επικρατείας Δημητρίου Σταμάτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό Συμεών Κεδίκογλου» (Β' 2116).
5. Το γεγονός ότι η «Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)» επιβαρύνει
τον Κρατικό Προϋπολογισμό και ότι επιβάλλεται ο εξορθο-λογισμός της παροχής, της λειτουργίας και
του κόστους οργάνωσης της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας μέσω της ίδρυσης και
διαμόρφωσης ενός νέου οργα-νισμού-προτύπου, που να υπηρετεί τις επιταγές του Συντάγματος, τις
δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της κοινωνίας, καθώς και την ανάγκη να
διασφαλίζεται η πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης αποφάσεως προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1 Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία- Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία
(ΕΡΤ - Α.Ε.)» και διακοπή λειτουργίας
1.
Η Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.), που ιδρύθηκε με τον Ν.
1730/1987 (Α' 145) ως ενιαίος φορέας, καταργείται. Επίσης, καταργούνται οι θυγατρικές εταιρείες που
έχουν συσταθεί από την ΕΡΤ- Α.Ε.
2.
Η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, η κυκλοφορία εκδόσεων, η λειτουργία διαδικτυακών
ιστότοπων όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα της ΕΡΤ - Α.Ε. και των θυγατρικών αυτής, διακόπτονται
μετά το τέλος του κανονικού προγράμματος της 11ης Ιουνίου 2013 και έως τη σύσταση νέου φορέα,
που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο της τήρησης αρχών που συνά δουν με τους όρους
της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης εντός του ανταγωνιστικού ραδιοτηλεοπτικού
περιβάλλοντος.
Άρθρο 2 Τύχη περιουσίας της ΕΡΤ - Α.Ε. και διαδοχή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 1. Το σύνολο των
στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ - Α.Ε. και των θυγατρικών της, περιλαμβανομένων
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διοικητικής πράξης αποφασίστηκε αναστολή λειτουργίας της ΕΡΤ ΑΕ, η
μετάβαση των περιουσιακών της στοιχείων στο Ελληνικό Δημόσιο, η λύση
όλων των εργασιών σχέσεων των εργαζόμενων, η λήξη της θητείας του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ και η κατάργηση καταβολής του
ανταποδοτικού τέλους. Με την δεύτερη προσβαλλόμενη κανονιστική
διοικητική πράξη3 τροποποιήθηκε η πρώτη προσβαλλόμενη διοικητική πράξη
των πάσης φύσεως δικαιωμάτων, αξιώσεων και υποχρεώσεων μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τη
δημοσίευση της παρούσας και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στο Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον
Υπουργό Οικονομικών.
2. Το Δημόσιο καθίσταται διάδοχος του συνόλου των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Ειδικότερα:
α. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΡΤ - Α.Ε. και των θυγατρικών της στο Δημόσιο
και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται με αυτήν απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εισφορά ή τέλος.
β. Οι συχνότητες της ΕΡΤ-Α.Ε. παραμένουν ανενεργές έως τη σύσταση του νέου φορέα, οπότε και
μεταφέρονται σε αυτόν αυτοδικαίως.
γ. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο την ΕΡΤ - Α.Ε. και τις θυγατρικές της, συνεχίζονται στο όνομα του
Ελληνικού Δημοσίου, ως διαδόχου της ΕΡΤ - Α.Ε. και των θυγατρικών της, χωρίς άλλη διατύπωση,
χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται δήλωση περί επαναλήψεώς τους.
Άρθρο 3 Ρυθμίσεις για τις εργασιακές σχέσεις Οι συμβάσεις εργασίας του απασχολούμενου με
οποιονδήποτε τρόπο προσωπικού, όπως το τακτικό και έκτακτο προσωπικό ή άλλο προσωπικό καθώς
και κάθε είδους συμβάσεις έργου ή εργασίας με εξωτερικούς ή άλλους συνεργάτες προγράμματος της
ΕΡΤ- Α.Ε, και των θυγατρικών εταιρειών της λύονται από τη δημοσίευση της παρούσας. Για τις
περιπτώσεις τις οποίες αφορά, η παρούσα απόφαση συνιστά και καταγγελία της ατομικής συμβάσεως
εργασίας.
1. Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου δικαιούται την νόμιμη κατά περίπτωση, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις, αποζημίωση.
3. Από τη δημοσίευση της παρούσας αίρονται αυτοδικαίως οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως
προσωπικού της καταργηθείσας ανώνυμης εταιρείας ΕΡΤ- Α.Ε. και των θυγατρικών της, που
υπηρετούν σε άλλους φορείς.
Άρθρο 4 Διοικητικό Συμβούλιο Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Δ.Σ. της Ελληνικής
Ραδιοφωνίας -Τηλεόρασης, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.) και η θητεία όλων των οργάνων διοίκησης
των θυγατρικών εταιρειών λήγει από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης αποφάσεως, αζημίως
για το Δημόσιο.
Άρθρο 5 Ανταποδοτικό τέλος Η είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους (εισφορά) υπέρ της ΕΡΤ- Α.Ε.,
που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, βάσει του ν. 1730/1987, αναστέλλεται από τη
δημοσίευση της παρούσας αποφάσεως και έως τη σύσταση νέου φορέα παροχής της δημόσιας
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας.
Άρθρο 6 Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ΕΡΤ - Α.Ε. ή οι θυγατρικές της νοείται εφεξής το
Ελληνικό Δημόσιο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

__________________________________________________________________

3 Αριθμ. οικ. 03/12.6.2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΟΙΚ. 02/11.06.2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1414) σχετικά με την κατάργηση της δημόσιας
επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ- Α.Ε.)».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ -Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. α) Του άρθρου 14Β του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α' 314),
όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση
της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική
εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α' 180), τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 1 της από
31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του Ν.
4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και των
Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών,
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και καθορίστηκε η εξουσία του ειδικού διαχειριστή μεταξύ άλλων και όσον
αφορά την πρόσληψη δικηγόρων και την διενέργεια ετέρων συμβάσεων και

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012-2015» (Α' 268), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α' 31) και
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της από 10.6.2013 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση
των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005» (Α' 139).
β) Του Ν. 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)» (Α' 145).
γ) Του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016» (Α' 222), όπως ισχύει.
2. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21-6-2012) περί διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών.
3. Του Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α/5-07-2012) περί διορισμού Υπουργού και Υφυπουργού.
4. Της υπ' αριθ. Υ70/11-07-2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων του
Υπουργού Επικρατείας Δημητρίου Σταμάτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό Συμεών Κεδίκογλου» (Β' 2116).
5. Την υπ' αριθμ. ΟΙΚ. 02/11.6.2013 κοινή απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του
Υπουργού Οικονομικών (Β' 1414).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης αποφάσεως προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. ΟΙΚ. 02/11.6.2013 κοινής
απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών προστίθεται εδάφιο
που έχει ως εξής:
«Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών
εκδίδει διαπιστωτική πράξη στην οποία περιλαμβάνονται η ταυτότητα των ακινήτων και το δικαίωμα
που μεταβιβάζονται στο Δημόσιο και η οποία καταχωρίζεται στα βιβλία μεταγραφών του οικείου
υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου. Εγγυήσεις και ασφάλειες υπέρ των μεταβιβαζομένων
απαιτήσεων καθώς και τυχόν βάρη επί των μεταβιβαζομένων περιουσιακών στοιχείων διατηρούνται.»
Άρθρο δεύτερο Στην υπ' αριθμ ΟΙΚ. 02/11.6.2013 κοινή απόφαση του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών προστίθεται άρθρο 4Α που έχει ως εξής:
«Άρθρο 4Α Ειδική διαχείριση του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού και παθητικού 1. Με κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ειδικός διαχειριστής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση
έμμισθης εντολής, ο οποίος διαχειρίζεται το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της
ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της που μεταβιβάζονται με το άρθρο 2 στο Δημόσιο μέχρι τη σύσταση του
νέου φορέα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1.
2. Κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης ο ειδικός διαχειριστής ασκεί τα δικαιώματα, παρακολουθεί
τις εκκρεμότητες, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις, προβαίνει σε καταγραφή των στοιχείων ενεργητικού
και παθητικού και γενικά παρακολουθεί και χειρίζεται όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις του Δημοσίου ως
διαδόχου της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της. Οι διατάξεις που ήταν εφαρμοστέες για την άσκηση
των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων καθώς και για τη
διαχείριση κάθε στοιχείου του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της που
μεταβιβάζονται στο Δημόσιο, συνεχίζουν να εφαρμόζονται και κατά τη διάρκεια της ειδικής
διαχείρισης.
3. Ο ειδικός διαχειριστής μπορεί, για τις ανάγκες της διαχείρισης, να συνάπτει για λογαριασμό του
Δημοσίου συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280), ύστερα από έγκριση της αρμοδίας για την
εποπτεία της διαχείρισης Υπηρεσίας.
4. Ο ειδικός διαχειριστής αναθέτει, μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους, σε δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρείες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, την δικαστική
υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δημοσίου στις πάσης φύσεως δίκες που αφορούν σε στοιχεία του
ενεργητικού και παθητικού που μεταβιβάζονται κατά το άρθρο 2 ή αφορούν διαφορές που γεννώνται
λόγω της καταργήσεως της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της. Η λήξη της ειδικής διαχείρισης δεν
συνεπάγεται την λύση της έμμισθης εντολής.
5. Αρμόδια Υπηρεσία για τον έλεγχο και την εποπτεία της διαχείρισης είναι η Διεύθυνση Οικονομικής
Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Αν πριν το διορισμό ειδικού διαχειριστή συντρέξουν λόγοι καταπείγοντος και, ιδίως, αν κινδυνεύει να
απω-λεσθεί δικαίωμα ή αξίωση, ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών, με σύμβαση, ύστερα από διαπραγμάτευση, να μεταβιβάζει το δικαίωμα σε τρίτους.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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σχετικά με την μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΡΤ ΑΕ στο
Ελληνικό Δημόσιο .
Με την Τρίτη προσβαλλόμενη ατομική διοικητική πράξη4 διορίστηκε ως
ειδικός διαχειριστής όλων των περιουσιακών στοιχείων της καταργηθείσας
ΕΡΤ ΑΕ ο κος Γκίκας Μάναλης του Γεωργίου. Τέλος με την τέταρτη
προσβαλλόμενη κανονιστική διοικητική πράξη και στα πλαίσια δήθεν
συμμόρφωσης με προσωρινή δικαστική απόφαση του ΣτΕ 5 δόθηκε στο ειδικό

4Αριθμ. ΟΙΚ. 04/12.06.2013 Πρόσληψη ειδικού διαχειριστή, με σύμβαση έμμισθης εντολής, για τη
διαχείριση του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε. και των
θυγατρικών της που μεταβιβάστηκαν στο Δημόσιο. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Της υπ' αριθμ. ΟΙΚ. 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1414) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια υπ'
αριθμ. ΟΙΚ. 03/12.6.2013 (Β' 1423) απόφαση.
1. Του Π.Δ. 86/2012 (Α' 141) περί διορισμού Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
2. Του Π.Δ. 90/2012 (Α' 144) περί διορισμού Υπουργού και Υφυπουργού.
3. Της υπ' αριθ. Υ70/11.07.2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων του
Υπουργού Επικρατείας Δημητρίου Σταμάτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό Συμεών Κεδίκογλου» (Β' 2116).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης αποφάσεως προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί, αποφασίζουμε:
Προσλαμβάνουμε ως ειδικό διαχειριστή, με σχέση έμμισθης εντολής, για τη διαχείριση του συνόλου
των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της που
μεταβιβάστηκαν στο Δημόσιο, δυνάμει της υπ' αριθμ. ΟΙΚ. 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1414), όπως τροποποιήθηκε με
την όμοια υπ' αριθμ. ΟΙΚ. 03/12.6.2013 (Β' 1423) απόφαση, και μέχρι τη σύσταση νέου φορέα, τον
Γκίκα Μάναλη, του Γεωργίου, οικονομολόγο, με Α.Δ.Τ. ΑΚ137583, Τ.Α.
Βούλας, 09.12.2011. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Αριθ. ΟΙΚ.5/19.6.2013 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΟΙΚ. 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1414) σχετικά με την κατάργηση
της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ - Α.Ε.)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ'αριθμ. ΟΙΚ. 03/12.6.2013 κοινή απόφαση του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1423) σε εκτέλεση της από 17.6.2013 προσωρινής
διαταγής του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. α) Του άρθρου 14Β του Ν.3429/2005
«Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α' 314), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν.4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του
Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας
Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α' 180),
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 1 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν
την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α' 268), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α, 31) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της
από 10.6.2013 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου
14Β του ν.3429/2005»(Α' 139).
β) Του Ν.1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)» (Α'145).
γ) Του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016» (Α'222), όπως ισχύει.
2. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21-6-2012) περί διορισμού Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών.
3. Του Π.Δ 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α/5-07-2012) περί διορισμού Υπουργού και Υφυπουργού.
4. Της υπ' αριθ. Υ70/11-07-2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων του
Υπουργού Επικρατείας Δημητρίου Σταμάτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό Συμεών Κεδίκογλου» (Β' 2116).
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διαχειριστή η εξουσία μετάδοσης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών
στις συχνότητες της ΕΡΤ ΑΕ., ενώ με την Πέμπτη προσβαλλομένη πράξη του
Ειδικού Διαχειριστή μου κοινοποιήθηκε γραπτώς, αν και ανυπόγραφο, όπως
και σε όλους σχεδόν τους εργαζομένους στην ΕΡΤ-ΑΕ η δήθεν λήξη της
εργασιακής ή κάθε άλλης σχέσης παροχής υπηρεσιών κατά τις προβλέψεις
της πρώτης προσβαλλομένης κανονιστικής διοικητικής πράξης. Με την έκτη
προσβαλλομένη πράξη τροποποιούνται οι προηγούμενες με αριθμούς 2,3 και
5 συμπροσβαλλόμενες κοινές υπουργικές αποφάσεις σε παρεπόμενες
διατάξεις τους που αναλογικά ελέγχονται ωσαύτως αυτές για τους ίδιους
λόγους που αναπτύσσονται στο παρόν υπό κρίση δικόγραφο.
Τις παραπάνω πράξεις προσβάλουμε ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας και ζητούμε την ακύρωση τους για τους εξής δώδεκα κατ΄ αρχήν
νόμιμους βάσιμους και αληθινούς λόγους:

Γ. ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
Ζητούμε την ακύρωση των προσβαλλόμενων διοικητικών πράξεων οι
οποίες μας προσβάλουν ηθικά και οικονομικά.
Ο πρώτος από εμάς
νομιμοποιείται με την ιδιότητα του ως Δικηγόρου στην δήθεν καταργηθείσα
Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση», (εν
συντομία ΕΡΤ-ΑΕ), απασχολούμενου με σύμβαση έμμισθης εντολής με πάγια
αντιμισθία κατόπιν διαγωνισμού (για πρόσληψη Δικηγόρων στον Δημόσιο
Τομέα) από το 1987 έως και σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου

5. Της υπ' αριθμ. ΟΙΚ. 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του
Υπουργού Οικονομικών (Β' 1414) «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ - Α.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ.
ΟΙΚ03/12.6.2013 κοινή απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών
«Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
και του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1414) σχετικά με την κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης
"Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ - Α.Ε.)"»
(Β' 1423).
6. Της προσωρινής διαταγής της 17ης Ιουνίου 2013 του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης αποφάσεως προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 Α της υπ'αριθμ ΟΙΚ.
02/11.6.2013 (Β' 1414) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. ΟΙΚ
03/12.6.2013 (Β' 1423) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Ειδικότερα τα δικαιώματά της, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας,
καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. που έχουν μεταβιβαστεί στο Δημόσιο και αφορούν: α) την μετάδοση των
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστότοπων της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε.
έως τη σύσταση νέου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και β) τις συχνότητες της καταργηθείσας
ΕΡΤ Α.Ε. που παραμένουν ενεργές μέχρι τη σύσταση του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα ασκούνται
από τον Ειδικό Διαχειριστή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.»
Άρθρο δεύτερο Το άρθρο 5 της υπ' αριθμ. ΟΙΚ. 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1414) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
Άρθρο 5 Ανταποδοτικό τέλος Η χρέωση του ανταποδοτικού τέλους (εισφορά) υπέρ της ΕΡΤ Α.Ε., που
γίνεται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. βάσει του ν. 1730/1987, αναστέλλεται από 11.6.2013 και
έως τη σύσταση νέου φορέα παροχής της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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1649/3.10.86. (Α` 149)6, που απαιτεί επιλογή κατόπιν προκήρυξης. Είμαι
επίσης τηλεθεατής του τηλεοπτικού προγράμματος των σταθμών της ΕΡΤ ΑΕ
6

Νόμος 1649 1/3.10.86. (Α` 149). Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα των Δικηγόρων και άλλες

διατάξεις.- Άρθρο 1.…………..Άρθρο 11.
1. Η πρόσληψη δικηγόρων με πάγια αντιμισθία ή η αποκλειστική ή συστηματική ανάθεση
υποθέσεων με πάγια αμοιβή από νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται
στο άρθρο 9 του ν. 1232/1982 και στο άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982, γίνεται με επιλογή ύστερα
από προκήρυξη.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για την πρόσληψη του προϊσταμένου νομικής ή δικαστικής
υπηρεσίας ή του νομικού συμβούλου των παραπάνω νομικών προσώπων.
Όσοι δικηγόροι υπηρετούν ήδη στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός αναφέρεται στο εδάφιο α` της
παρ. 1 του άρθρου αυτού, με πάγια αντιμισθία ή με αποκλειστική ή συστηματική ανάθεση
υποθέσεων με πάγια αμοιβή θα καταλαμβάνουν τις αντίστοιχες θέσεις που θα προβλέπονται από τους
οικείους οργανισμούς χωρίς να τηρούνται οι διαδικασίες και προϋποθέσεις που προβλέπει το
άρθρο αυτό.
Η προκήρυξη πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της απασχόλησης του δικηγόρου, τις τυχόν ειδικές
ανάγκες του νομικού προσώπου, την έδρα και τους όρους αμοιβής, υπηρεσιακής εξέλιξης και
ασφάλισης του δικηγόρου.
Η προκήρυξη καθορίζει προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από 30 ούτε μεγαλύτερη από 60 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης.
"2. Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή που αποτελείται από:
α) έναν πρόεδρο πρωτοδικών του πρωτοδικείου της έδρας του δικηγορικού συλλόγου,
β) Τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία, που
ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο, του οικείου δικηγορικού συλλόγου,
γ) έναν εκπρόσωπο του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο
πρόεδρος πρωτοδικών, καθήκοντα δε γραμματέα αυτής ασκεί υπάλληλος του νομικού προσώπου.
Υποψήφιοι μπορούν να είναι δικηγόροι μέλη του δικηγορικού συλλόγου του τόπου, όπου πρόκειται να
παρασχεθούν οι υπηρεσίες".
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 1868/1989, ΦΕΚ Α 230.
3. Η προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου κοινοποιείται με επιμέλεια του ενδιαφερόμενου νομικού
προσώπου στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου της έδρας του δικηγόρου που θα προσληφθεί και στον
Πρόεδρο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, οι οποίοι επιμελούνται για την τοιχοκόλλησή της στο
κατάστημα του Πρωτοδικείου και στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου αντίστοιχα. Επίσης η
προκήρυξη δημοσιεύεται με πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων σε μία τουλάχιστον
εφημερίδα, που εκδίδεται στην έδρα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, κατά προτίμηση ημερήσια.
Μαζί με τις κοινοποιήσεις γνωστοποιείται και ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που θα μετέχει
στην επιτροπή επιλογής.
Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών συγκαλεί την επιτροπή μέσα σε πέντε ημέρες από την κοινοποίηση της
προκήρυξης. Η επιτροπή με απόφασή της ορίζει τον τόπο και το χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια
για τη διαδικασία της επιλογής και μπορεί κατά την κρίση της, να ορίσει συμπληρωματικές
δημοσιεύσεις για τη γνωστοποίηση της προκήρυξης με δαπάνη του ενδιαφερόμενου νομικού
προσώπου.
4. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στο ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο, μέσα στην προθεσμία που ορίζει η
προκήρυξη, αίτηση συνοδευόμενη από:
α) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου,
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β) πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν
έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση,
γ) υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά ή συστηματικά
με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα και δε λαμβάνει πάγια
περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα,
δ) βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης.
Mε την αριθμ.9362/2006 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 561 Β΄/2006) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ η υποβολή του
αντιγράφου ποινικού μητρώου, το οποίο, απαιτείται, ως δικαιολογητικό, σύμφωνα με τη διάταξη της
παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Ν. 1649/1986.
5. Δικηγόροι, που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση ή που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο νομικό
πρόσωπο του δημόσιου τομέα, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι αν συνυποβάλλουν υπεύθυνη
δήλωση ότι εφόσον προσληφθούν θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση ή θα πάψουν να
αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλου νομικού προσώπου ή να λαμβάνουν πάγια περιοδική αμοιβή από
νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν
δεν προσκομίσουν βεβαίωση του νομικού προσώπου στο οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι
παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν
περιοδική αμοιβή.
"6. Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη
των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους.
Για την πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του
κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική του πείρα και
επάρκεια και η γνώση ξένων γλωσσών, που συνεκτιμώνται με την οικογενειακή και οικονομική του
κατάσταση, τις βιοτικές του ανάγκες, την ηλικία του και την πρόβλεψη της εξέλιξής του. Κρίσιμος
χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της
προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. Προσλήψεις, που γίνονται ή έχουν γίνει από την έναρξη
της ισχύος του παρόντος νόμου χωρίς την τήρηση της προβλεπόμενης απ` αυτόν διαδικασίας, είναι
άκυρες".
"Προσλήψεις δικηγόρων, που υπηρετούσαν ή υπηρετούν στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός
προσδιορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 1232/1982 και στο άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982, με πάγια
αντιμισθία ή με αποκλειστική ή συστηματική ανάθεση υποθέσεων με πάγια αμοιβή, στις αντίστοιχες
θέσεις που προέβλεπαν ο οικείοι οργανισμοί, χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες και οι
προϋποθέσεις του ν. 1649/1986, είναι έγκυρες και έχουν τις ίδιες συνέπειες".
Η παρ. 6 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν.1868/1989, ΦΕΚ Α 230, στην οποία
προστέθηκε το τελευταίο εντός " " εδάφιο δια του άρθρου 24 παρ. 3 του Ν. 1868/1989.
7. Η επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και τους καλεί σε
ατομική συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη εκδίδει
αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων.
Η απόφαση της επιτροπής είναι υποχρεωτική και ισχύει μόνο για την κατάληψη των θέσεων που
προκηρύχθηκαν.
Το νομικό πρόσωπο που προκήρυξε τη θέση οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της
απόφασης να προσλάβει στις κενές θέσεις τους επιτυχόντες και να γνωστοποιήσει στον οικείο
Δικηγορικό Σύλλογο την ανάληψη υπηρεσίας ή την έναρξη της συνεργασίας με αμοιβή κατά υπόθεση
μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.
Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δε θίγουν τις διατάξεις του Κώδικα των Δικηγόρων που ρυθμίζουν τις
μεταθέσεις των δικηγόρων.

36

και ακροατής του ραδιοφωνικού προγράμματος των σταθμών της ΕΡΤ ΑΕ,
αλλά και υπόχρεος της καταβολής της ειδικής εισφοράς υπέρ της ΕΡΤ ΑΕ, σε
πέντε παροχές της ΔΕΗ που είναι στο όνομά μου, πρώτης και δεύτερης
κατοικίας για την στέγαση της πολυμελούς οικογένειάς μου, του δικηγορικού
μου γραφείου και του αρχείου μου, αλλά και ΄Ελληνας φορολογούμενος,
προστάτης τεσσάρων ανηλίκων και φοιτούντων σε σχολές τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης τέκνων. Οι παραπάνω πράξεις με βλάπτουν σφόδρα οικονομικά,
αφού λύεται η σχέση πάγια αντιμισθίας με την ΕΡΤ ΑΕ που μου αποφέρει
μηνιαίο καθαρό εισόδημα περίπου 2.500 €, πλέον της καταβολής των
ασφαλιστικών μου εισφορών, ενώ αποκλείεται η αυτοδίκαιη παροχή των
δικηγορικών μου υπηρεσιών με την προβλεπόμενη στις προσβαλλόμενες
πράξεις διαδικασία επιλογής δικηγόρων από τον ειδικό εκκαθαριστή και σε
κάθε περίπτωση δεν λαμβάνεται στις πράξεις αυτές η βούληση του
νομοθέτη να παρέχουν στα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα και
προφανώς και στους διαδόχους τους, όπως στην προκειμένη
περίπτωση της Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε., τις υπηρεσίες τους μόνο δικηγόροι που
προσλήφτηκαν μόνο με τη διαδικασία του Ν. 1649/1986 και όχι άκριτα
οποιοιδήποτε δικηγόροι «ή δικηγορικές εταιρείες της ημεδαπής ή
αλλοδαπής», που μάλιστα παραδόξως και παρανόμως η λήξη της
ειδικής διαχείρησης δεν συνεπάγεται τη λήξη της έμμισθης εντολής
(τους) (σύμφωνα με το άρθρο 4 της δεύτερης προσβαλλόμενης
κανονιστικής πράξης). Υφίσταμαι δε και σοβαρή ηθική βλάβη από την
αδυναμία μου να απολαύσω το τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό πρόγραμμα της
ΕΡΤ ΑΕ, όχι μόνο λόγων του κλεισίματος της ΕΡΤ ΑΕ, αλλά και λόγω της
υποβάθμισης του εκπεμπόμενου προγράμματος της ΕΡΤ ΑΕ το οποίο θα
γίνει εάν προβεί σε τηλεοπτικές εκπομπές ο ειδικός εκκαθαριστής Τέλος ως
φορολογούμενος υφίσταμαι οικονομική και ηθική βλάβη, αφού από την
διαδικασία απολύσεων και προσλήψεων προσωπικού από τον Ειδικό
Διαχειριστή επιβαρύνεται ο Προϋπολογισμός του Κράτους και η οικονομική
μου κατάσταση λόγω της καταβολής φόρων.
Τέλος το δεύτερο από εμάς τυγχάνει πολιτικός φορέας ο οποίος
συμμετείχε νόμιμα στις Ευρωεκλογές του 1989, ως συνασπισμός κομμάτων
και τιμήθηκε από 7916 ΄Ελληνες πολίτες και σύμφωνα με τις καταστατικές
του αρχές μεταξύ άλλων έχει σκοπό και την απονομή δικαιοσύνης, την
επίτευξη της διαφάνειας στην οικονομική και πολιτική ζωή, την καταπολέμηση
της παρανομίας σε αστικό ποινικό και διοικητικό επίπεδο, και την προστασία
των διοικουμένων και εργαζομένων από τις παράνομες πράξεις των
εργοδοτών και του Ελληνικού Δημόσιου και την προώθηση της αξιοκρατίας
και της ισονομίας στην Ελλάδα. Με πρόσφατη δε τροποποίηση των
καταστατικών αρχών και σκοπών του (που ξεκίνησαν την 1-6-2013 και
ανανεώνονται συνεχώς με βάση τις εξελίξεις) κατόπιν σχετικού πρωτοσέλιδου
δημοσιεύματος της κυριακάτικης εφημερίδας REAL NEWS που προέβλεπε
την κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ, προστέθηκε ως σκοπός του η προστασία των
εργαζομένων στην ΕΡΤ ΑΕ, η με κάθε τρόπο συνέχιση της λειτουργίας της
ΕΡΤ ΑΕ, όπως αυτή υφίστατο το χρονικό διάστημα της τροποποίησης, η
αποτροπή διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της ΕΡΤ ΑΕ από
μεμονωμένους ειδικούς εκκαθαριστές, η αποτροπή διενέργειας πράξεων
διαχείρισης της περιουσίας της ΕΡΤ ΑΕ από ειδικό διαχειριστή, η αποτροπή
του ειδικού Διαχειριστή από το να συνάπτει συμβάσεις με τρίτους, και να
εκπέμπει τηλεοπτικό σήμα κατά υποκατάσταση της ΕΡΤ ΑΕ, η προστασία
της περιουσίας της ΕΡΤ ΑΕ και η αποτροπή μεταβίβασης αυτής σε τρίτους ή
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στο Ελληνικό Δημόσιο και η προστασία των θέσεων όλων των εργαζομένων
σε αυτήν και η αποτροπή απόλυσης αυτών , όπως αυτή η κατάσταση υπήρχε
κατά την 1-6-2013 και η ακύρωση όλων των βλαπτικών διοικητικών πράξεων.
Σκοπός επίσης του πολιτικού φορέα που εκπροσωπώ είναι η αποτροπή
διενέργειας δαπανών στον Προϋπολογισμό. Συνεπώς οι παραπάνω πράξεις
θίγουν την επίτευξη των παραπάνω νόμιμων στόχων μας και μας προκαλούν
σοβαρή ηθική βλάβη.
Συνεπώς νόμιμα ζητούμε την ακύρωση των παραπάνω πράξεων για
τους κάτωθι νόμιμους βάσιμους και αληθινούς λόγους τους οποίους
εκθέτουμε συνοπτικά και στο τέλος της παρούσας :
Δ. ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Όλες οι προσβαλλόμενες διοικητικές
πράξεις εκδόθηκαν
κατά
εφαρμογή της 10-6-2003 ΠΝΠ και έχουν ως νόμιμο έρεισμα αυτή. Η
παραπάνω ΠΝΠ αντικατέστησε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 (Α' 314)
με δύο νέα εδάφια όπου
προβλέπονταν ότι:
Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου α) σε περίπτωση
κατάργησης του φορέα, όπως και τυχόν θυγατρικών του, καθορίζεται η
διακοπή της λειτουργίας του καθώς και των τυχόν θυγατρικών του, ως και ο
χρόνος αυτής, η τύχη της περιουσίας του καταργούμενου νομικού προσώπου,
όπως και των τυχόν θυγατρικών του, ρυθμίζονται όλα τα θέματα της διαδοχής
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους, όπως και η τύχη των εκκρεμών
δικών, της αυτοδίκαιης λύσης των πάσης φύσεως εργασιακών σχέσεων και
των συμβάσεων έργου, της αυτοδίκαιης λήξης όλων των αποσπάσεων
προσωπικού καθώς και κάθε σχετικό με αυτά θέμα, της αυτοδίκαιης λήξης της
θητείας των οργάνων διοίκησης, των διαδικασιών και οργάνων που
απαιτούνται για τη διαδοχή καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια,
Όλες οι παραπάνω πράξεις είναι άκυρες λόγω αντισυνταγματικότητας
της ΠΝΠ. Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 2 του
Συντάγματος:
«Οι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο
στο Σύνταγμα
και τους νόμους και σε καμία περίπτωση δεν
υποχρεούνται να συμμορφώνονται σε διατάξεις που έχουν τεθεί κατά
κατάλυση του Συντάγματος»
Η παραπάνω διάταξη δεν έχει μόνο ισχύ σε περίπτωση καθολικής
κατάλυσης του ισχύοντος Συντάγματος, αλλά και σε περίπτωση διατάξεων
που τέθηκαν κατά κατάλυση και παράκαμψη του Συντάγματος, χωρίς να έχει
καταλυθεί πλήρως η συνταγματική τάξη. Και αυτό είναι εύλογο καθότι σε
περίπτωση πλήρους κατάλυσης του Συντάγματος, είτε π.χ. από επανάσταση
είτε από στρατιωτική δικτατορία είτε από ξένη κατοχή, οι άρχουσες τότε
δυνάμεις ασκούν πρωτογενή συντακτική εξουσία, είτε παράγουν αυτοτελώς
δίκαιο όπως δέχθηκε κατά επανάληψη το ΣτΕ κατά την περίοδο της
στρατιωτικής δικτατορίας του 1967-1974. Συνεπώς λοιπόν η κρινόμενη
διάταξη του Συντάγματος σε αυτές τις περιπτώσεις εκ των πραγμάτων δεν
έχει εφαρμογή και δεν θα υπήρχε λόγος να τεθεί παρά μόνο εάν θα εύρισκε
εφαρμογή σε μη πλήρως καταλυθείσα συνταγματική τάξη . Εν προκειμένω
όπως δεν είναι ανεκτή συνταγματικά η αναδρομική κύρωση με νόμο
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ακυρωθέντων κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν κατά υπέρβαση
νομοθετικής εξουσιοδότησης, ήτοι παράβαση του άρθρου 43 παράγραφος 2
του Συντάγματος, έτσι δεν μπορεί να είναι συνταγματικά ανεκτή από τα
δικαστήρια η ισχύς ενός νόμου που δεν ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή.
Εν προκειμένω η από 10-6-2013 ΠΝΠ εκδόθηκε κατά κατάλυση του
Συντάγματός μας, αφού δεν συνέτρεχε καμία από τις προϋποθέσεις που
τάσσει το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος. Καταρχήν στην παραπάνω
πράξη δεν γίνεται επίκληση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης
για την επιμέρους τροποποίηση ενός νόμου, που είχε ήδη τροποποιηθεί στο
παρελθόν με τις συνήθεις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, και ούτε έγινε ποτέ ή
υπήρξε τέτοιου είδους ανάγκη. Κατά δεύτερο λόγο η παραπάνω ΠΝΠ δεν
υπογράφεται και ούτε έγινε με πρόταση του συνόλου του Υπουργικού
Συμβουλίου, παρά μόνο υπογράφεται από τους Υπουργούς του πολιτικού
κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπογράφεται και ούτε υπέβαλαν
πρόταση προς τον Κον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ούτε συμμετείχαν στον
σχηματισμό της πρότασης οι τότε: α) ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης, β) ο υπουργός Περιβάλλοντος Ευάγγελος
Λιβιεράτος, γ) ο υπουργός Δικαιοσύνης Αντώνης Ρουπακιώτης και δ) ο
υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης.
Όταν το Σύνταγμα απαιτεί για τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΠΝΠ) το άρθρο 44 παρ. 1 την ύπαρξη πρότασης του Υπουργικού
Συμβουλίου, προφανέστατα εννοεί πρόταση ολόκληρου του Υπουργικού
Συμβουλίου, που προϋποθέτει όλες τις υπογραφές των μελών του στην οποία
οφείλει να συμμορφώνεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας (ΠτΔ) πλήρως
σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1 του Συντάγματος, που προβλέπει
ότι καμμία πράξη του ΠτΔ δεν ισχύει ούτε εκτελείται χωρίς την
προσυπογραφή του αρμοδίου Υπουργού. Αυτή η πρόταση όμως θα
πρέπει να υπογράφεται από το σύνολο του Υπουργικού Συμβουλίου. Και
αυτό διότι η ΠΝΠ αποτελεί εξαιρετική και έκτακτη πρωτογενή πράξη άσκησης
νομοθετικής εξουσίας από την εκτελεστική εξουσία, κατά παρέκκλιση της
διάκρισης των εξουσιών. Όταν συμπράττει το σύνολο του Υπουργικού
Συμβουλίου υπάρχει ένα τεκμήριο δημοκρατικής νομιμοποίησης, αφού η
Κυβέρνηση ως σύνολο έχει λάβει την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής που
εκπροσωπεί τον Ελληνικό Λαό. Το σύνταγμα απαιτεί το Υπουργικό Συμβούλιο
να ενεργήσει ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗ, ως συλλογικό
όργανο, ώστε ομόφωνα να εκφράζει την λαϊκή κυριαρχία.
Οι διατάξεις των άρθρων 43 παρ. 2 και 44 παρ. 1 του Συντάγματος,
προβλέπουν αντιστοίχως την δυνατότητα εκδόσεως κανονιστικών διοικητικών
πράξεων θεσπιζουσών πρωτεύοντες και πρωτογενείς κανόνες δικαίου, βάσει
υφισταμένης ειδικής νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως και την δυνατότητα
εκδόσεως πράξεων νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της
Δημοκρατίας, μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, σε έκτακτες
περιπτώσεις εξαιρετικώς επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Από τις
διατάξεις αυτές, συνδυαζόμενες με τις διατάξεις του άρθρου 26 του
Συντάγματος που θεσπίζει την αρχή της διακρίσεως των εξουσιών και του
άρθρου 95 παρ. 1 αυτού που κατοχυρώνει την αρχή της νομιμότητας της
διοικητικής δράσεως, καθώς και με τις διατάξεις των άρθρων 73 και επ.
τούτου που καθορίζουν τη νομοθετική λειτουργία της Βουλής, συνάγεται ότι η
Βουλή, ως παράγων της νομοθετικής λειτουργίας, ψηφίζει νομοσχέδια ή
39

προτάσεις νόμων κατά την διαδικασία των άρθρων 73 και επ. του
Συντάγματος, δύναται δε να παρέχεται δι' αυτών εκ των προτέρων ειδική
εξουσιοδότηση στα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας για τη θέση
πρωτευόντων κανόνων δικαίου κατά τους όρους του άρθρου 43 παρ. 2 του
Συντάγματος. Εξ άλλου, από το άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος
ρυθμίζεται η περίπτωση της θέσεως τέτοιων κανόνων δικαίου σε έκτακτες
περιπτώσεις εξαιρετικώς επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Εκ τούτων
παρέπεται ότι ερρυθμίσθησαν από το Σύνταγμα ειδικώς και εξαντλητικώς οι
περιπτώσεις πρωτευόντων κανόνων δικαίου από τα όργανα της εκτελεστικής
εξουσίας ΚΑΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΟΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
Στην προκειμένη περίπτωση της ΕΡΤ ΑΕ είχαμε πλήρη κατάλυση του
Συντάγματος, καθότι για την κατάργησή της χρησιμοποιήθηκε η ΠΝΠ χωρίς
να υπάρχει οποιοσδήποτε λόγος επείγοντος για να υποκαταστήσει την
τακτική διαδικασία ψήφισης των νόμων από την Βουλή, ενώ υπήρξε πρόταση
όχι από σύνολο των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά μόνο από
τους υπουργούς προσκείμενους στο πολιτικό Κόμμα της Νέας Δημοκρατίας,
η οποία δεν έχει από μόνη της την πλειοψηφία στην Ελληνική Βουλή, αφού
διαθέτει μόνο 128 Βουλευτές, ενώ οι υπουργοί που δεν συνέπραξαν στην
υποβολή της πρότασης και δεν ειδοποιήθηκαν ποτέ σχετικά για την υποβολή
της πρότασης ανήκαν σε έτερα πολιτικά κόμματα, τα οποία συμπλήρωναν
τον απαιτούμενο αριθμό των 151 βουλευτών. Έτσι λοιπόν ένα τμήμα της
κυβέρνησης το οποίο από μόνο του δεν θα είχε την εμπιστοσύνη της Βουλής
των Ελλήνων την 11-6-2013 που εκδόθηκε η επίμαχη ΠΝΠ νομοθέτησε κατά
παράκαμψη των συνήθων κοινοβουλευτικών διαδικασιών, χωρίς την
επίκληση άμεσης και απρόβλεπτης ανάγκης. Στην ουσία ένα πολιτικό Κόμμα
με ΜΟΝΟ τους Υπουργούς του προσκειμένους σε αυτό, υποκατέστησε με το
«έτσι θέλω» ολόκληρη την Βουλή, χωρίς να λάβει την ΑΝΑΓΚΑΙΑ σύμπραξη
των υπουργών που πρόσκεινταν στα υπόλοιπα Πολιτικά Κόμματα τα οποία
και έδιναν στην Κυβέρνηση την απαιτούμενη πλειοψηφία των 151 εδρών.
Έτσι λοιπόν οι διατάξεις της παραπάνω ΠΝΠ τέθηκαν κατά κατάλυση του
Ελληνικού Συντάγματος και συνεπώς είναι ΕΞΑΡΧΗΣ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ και
ανεφάρμοστες.
Η δε διοίκηση εφαρμόζοντας την αντισυνταγματική αυτή ΠΝΠ
παραβίασε ευθέως τον νόμο και οι συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις,
ανεξαρτήτως της φύσης τους είναι άκυρες κατά τον βαθμό που ρυθμίζουν τα
κάτωθι θέματα :
καθορίζεται η διακοπή της λειτουργίας του καθώς και των τυχόν θυγατρικών
του, ως και ο χρόνος αυτής, η τύχη της περιουσίας του καταργούμενου
νομικού προσώπου, όπως και των τυχόν θυγατρικών του, ρυθμίζονται όλα τα
θέματα της διαδοχής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους, όπως και η
τύχη των εκκρεμών δικών, της αυτοδίκαιης λύσης των πάσης φύσεως
εργασιακών σχέσεων και των συμβάσεων έργου, της αυτοδίκαιης λήξης όλων
των αποσπάσεων προσωπικού καθώς και κάθε σχετικό με αυτά θέμα, της
αυτοδίκαιης λήξης της θητείας των οργάνων διοίκησης, των διαδικασιών και
οργάνων που απαιτούνται για τη διαδοχή καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια
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Έτσι οι κρινόμενες διοικητικές πράξεις τυγχάνουν επίσης ανυπόστατες,
άλλως άκυρες και θα πρέπει να ακυρωθούν γενομένου δεκτού του παραπάνω
λόγου ακύρωσης
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πρώτη προσβαλλόμενη κανονιστική διοικητική πράξη τυγχάνει ακυρωτέα
λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας που τίθεται για την
θέσπιση της. Το ίδιο επίσης ακυρωτέες είναι οι δεύτερη και τέταρτη
προσβαλλόμενες διοικητικές πράξεις οι οποίες είναι κανονιστικές κατά το
περιεχόμενο τους. Ομοίως είναι άκυρη η Τρίτη προσβαλλομένη ατομική
διοικητική πράξη αφού εκδόθηκε εριζόμενη επί άκυρης κανονιστικής
πράξης(για τον παραπάνω λόγο) που είναι η δεύτερη .προσβαλλόμενη Η
παράβαση ουσιώδους τύπου είναι διττή:
1) ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 29 Α του νόμου 1558/1985 προβλέπεται ότι :
"1. Η κατά νομοθετική εξουσιοδότηση έκδοση από οποιοδήποτε διοικητικό
όργανο κανονιστικών διοικητικών πράξεων που συνεπάγονται κάθε είδους
δαπάνες σε βάρος του Δημοσίου επιτρέπεται εφεξής μόνο αν έχει εγγραφεί
αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του Κράτους.
2. "Στο κείμενο των κανονιστικών πράξεων και σε ιδιαίτερο ακροτελεύτιο
άρθρο ή στο προοίμιο αναγράφεται υποχρεωτικά το μέγεθος της δαπάνης, η
κατανομή της σε οικονομικά έτη, ο τρόπος αντιμετώπισής της για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και αναφέρεται υποχρεωτικά από το
αρμόδιο για την έκδοσή τους όργανο, ο ειδικός φορέας του Προϋπολογισμού
και ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου (Κ.Α.Ε.), από την εγγεγραμμένη πίστωση των
οποίων πρόκειται να καλυφθεί η εν λόγω δαπάνη".
Σε περίπτωση που δεν έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό
του Κράτους ή αυτή που έχει εγγραφεί έχει εξαντληθεί ή είναι ανεπαρκής,
αναγράφεται η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία τροποποιεί τον
προϋπολογισμό με ισόποση της προκαλούμενης δαπάνης αυξομείωση, νέα
εγγραφή, αύξηση ή μεταφορά πιστώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 18
ν.δ. 321/1969 "Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού" ή, εν πάση περιπτώσει, η
πηγή από την οποία θα καλυφθεί η σχετική δαπάνη.
3. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται αναλόγως στους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης, κοινωνικής ασφάλισης και σε όλα τα άλλα νομικά πρόσωπα
δημόσιου δικαίου (ν.π.δ.δ.), καθώς και στα κρατικά νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.). Στην περίπτωση αυτή, στο κείμενο κάθε
κανονιστικής πράξης σε ιδιαίτερο ακροτελεύτιο άρθρο ή σε ιδιαίτερη
ακροτελεύτια διάταξη με τον τίτλο "κάλυψη δαπάνης" αναγράφεται
υποχρεωτικά το μέγεθος της δαπάνης και η κατανομή της σε οικονομικά έτη
και βεβαιώνεται επίσης υποχρεωτικά από το αρμόδιο για την έκδοση ή την
έγκριση της πράξης όργανο, η πίστωση του προϋπολογισμού του νομικού
προσώπου από την οποία πρόκειται να καλυφθεί η εν λόγω δαπάνη. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια πίστωση, αναγράφεται η πράξη των
αρμόδιων οργάνων με την οποία τροποποιείται ο προϋπολογισμός του
νομικού προσώπου για τη δημιουργία της αναγκαίας πίστωσης.
4. Η αναφορά των στοιχείων των προηγούμενων παραγράφων στο
σώμα της κανονιστικής πράξης αποτελεί ουσιώδη τύπο για την έκδοσή
της. Σε περίπτωση παράλειψης της αναφοράς αυτής η κανονιστική
πράξη δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Εν προκειμένω σε καμία από τις προσβαλλόμενες κανονιστικές
διοικητικές πράξεις και σε ιδιαίτερο ακροτελεύτιο άρθρο ή στο προοίμιο δεν
αναγράφεται υποχρεωτικά το μέγεθος της δαπάνης, η κατανομή της σε
οικονομικά έτη, ο τρόπος αντιμετώπισής της για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον πέντε (5) ετών και δεν αναφέρεται υποχρεωτικά από το
αρμόδιο για την έκδοσή τους όργανο, ο ειδικός φορέας του
Προϋπολογισμού και ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου (Κ.Α.Ε.), από την
εγγεγραμμένη πίστωση των οποίων πρόκειται να καλυφθεί η εν λόγω
δαπάνη". Και ούτε για την περίπτωση που δεν είχε εγγραφεί σχετική
πίστωση στον προϋπολογισμό του Κράτους ή αυτή που έχει εγγραφεί έχει
εξαντληθεί ή είναι ανεπαρκής, δεν αναγράφεται σε ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ η προβλεπόμενη απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, η οποία τροποποιεί τον προϋπολογισμό με ισόποση της
προκαλούμενης δαπάνης αυξομείωση, νέα εγγραφή, αύξηση ή μεταφορά
πιστώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 18 ν.δ. 321/1969 "Περί Κώδικος
Δημοσίου Λογιστικού" ή, εν πάση περιπτώσει, η πηγή από την οποία θα
καλυφθεί η σχετική δαπάνη.
Έτσι λοιπόν η διοίκηση υπόπεσε σε παράβαση ουσιώδους τύπου,
διότι όπως έκρινε η Ολ ΣΤΕ 3127/2003 :
«Επειδή, το Σύνταγμα, ορίζοντας ότι όλα τα έσοδα και έξοδα του Κράτους
πρέπει να αναγράφονται στον ετήσιο Προϋπολογισμό (άρθρο 79 §2), τον
οποίο ψηφίζει η Ολομέλεια της Βουλής κατά την τακτική ετήσια σύνοδό της
(άρθρο 79 §1) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της (άρθρο 79 §3),
σε ψηφοφορία που γίνεται χωριστά για τα έσοδα και τις δαπάνες του κάθε
Υπουργείου (άρθρο 123 §6 του Κανονισμού), υποδηλώνει το ιδιαίτερο
ενδιαφέρον του συντακτικού νομοθέτη για τη διαχείριση του δημοσίου
χρήματος, ενδιαφέρον που, εκδηλωνόμενο ακόμη πιο έντονα, φθάνει σε
σημείο να θέτει περιορισμούς στην ίδια τη νομοθετική εξουσία, όταν θεσπίζει
ρυθμίσεις που συνεπάγονται δαπάνες. Έτσι, το μεν άρθρο 75 του Σ δεν
επιτρέπει καταρχήν την εισαγωγή για συζήτηση στη Βουλή οποιουδήποτε
νομοσχεδίου, προτάσεως νόμου ή τροπολογίας που συνεπάγονται
επιβάρυνση του προϋπολογισμού, αν δεν συνοδεύονται από σχετική έκθεση
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ούτε νομοσχεδίου που συνεπάγεται
δαπάνη ή ελάττωση εσόδων, αν δεν συνοδεύεται από ειδική έκθεση του
αρμοδίου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για τον τρόπο καλύψεως
του, άλλες δε διατάξεις του Συντάγματος, όπως οι §§2 και 3 του άρθρου 73,
περιέχουν ειδικότερους περιορισμούς για την ψήφιση νόμων που
συνεπάγονται συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών. Όμως, παρά την
ύπαρξη των περιορισμών αυτών που τίθενται στην ίδια τη Βουλή, η
Διοίκηση θέσπιζε κατά νομοθετική εξουσιοδότηση κανονιστικές
ρυθμίσεις συνεπαγόμενες δαπάνες εντελώς αδέσμευτα. Κατόπιν τούτου,
προς υλοποίηση του ενδιαφέροντος του συντακτικού νομοθέτη για τη
δημοσιονομική διαχείριση, αλλά και προκειμένου, ειδικότερα, όπως
αναφέρεται στην οικεία εισηγητική έκθεση, να αποφευχθεί το φαινόμενο «οι
φορείς της κανονιστικής αρμοδιότητας να σπεύδουν συχνά, για διάφορους
κάθε φορά λόγους, στην έκδοση κανονιστικών πράξεων οι οποίες προκαλούν
μεγάλες δαπάνες και φέρουν προ τετελεσμένων γεγονότων την Πολιτεία, η
οποία αναζητά εναγωνίως την τελευταία στιγμή πόρους για την αντιμετώπισή
τους», ο νομοθέτης θέλησε, με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992, να θέσει
σχετικούς περιορισμούς στην κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση. Προκειμένου,
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λοιπόν, να αποφευχθεί η έκδοση κανονιστικής πράξεως που
συνεπάγεται δαπάνη αν δεν έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον
προϋπολογισμό, ο νομοθέτης απαίτησε την αναφορά σ' αυτήν των
στοιχείων που αναγράφονται ειδικότερα στις §§2 και 3 της κρίσιμης
διατάξεως. Ανήγαγε, μάλιστα, με την §4, τη σχετική αναφορά σε
ουσιώδη τύπο για την έκδοση της κανονιστικής πράξεως, η παράλειψη
του οποίου, κατά την εισηγητική έκθεση, «αν ξεφύγει από τον γενικό
συνοπτικό έλεγχο νομιμότητας που ασκεί η Γραμματεία του Υπουργικού
Συμβουλίου και ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης, να μπορεί να
οδηγήσει στην ακύρωση της κανονιστικής πράξεως». Από τα
παραπάνω συνάγεται ότι, κατά το ρητό γράμμα της προαναφερθείσης
διατάξεως, κάθε κανονιστική πράξη πρέπει πάντοτε να περιέχει μνεία
των απαιτουμένων στις §§2 ή 3 της διατάξεως, κατά περίπτωση,
στοιχείων, σε περίπτωση δε, που τα στοιχεία αυτά έχουν παραλειφθεί,
η τυχόν δημοσιευθείσα χωρίς την παράθεσή τους κανονιστική πράξη
είναι ανίσχυρη και ακυρωτέα. Υπό την αντίθετη εκδοχή ότι, δηλαδή,
μόνη κύρωση της μη αναγραφής των επιμάχων στοιχείων είναι η μη
δημοσίευση της συγκεκριμένης κανονιστικής πράξεως στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, οπότε αν η εν λόγω πράξη ήθελε, παρά ταύτα,
σκοπίμως ή εκ λάθους, δημοσιευθεί, τούτο να μην έχει καμία συνέπεια
στο κύρος της, είναι πρόδηλο ότι θα ήταν δυνατή η περιγραφή του
προαναφερθέντος σκοπού του κοινού και, σε τελική ανάλυση, του
συντακτικού νομοθέτη.»
1) ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ
Επιπλέον παραβιάστηκε ο ουσιώδης τύπος που καθορίζει η διάταξη
του άρθρου 7 του ν 4048/2012:
Άρθρο 7 Ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων
Κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκη ή τροπολογία, καθώς και κανονιστική
απόφαση μείζονος οικονομικής ή κοινωνικής σημασίας, συνοδεύεται
από ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων, στην οποία περιλαμβάνονται και η
τεκμηρίωση της τήρησης των αρχών του άρθρου 2, καθώς και τα οριζόμενα
στις περιπτώσεις α' έως δ' του άρθρου 4. Η ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων
υποβάλλεται μαζί με το σχέδιο των διατάξεων στο Γραφείο Καλής Νομοθέτησης που προβλέπεται στο άρθρο 14.
Τα δε άρθρα 2 και 4 περίπτωση α έως δ του παραπάνω νόμου
προβλέπουν:
Άρθρο 2 Αρχές της καλής νομοθέτησης
1. Η ποιότητα των ρυθμίσεων διασφαλίζεται με την τήρηση των αρχών καλής
νομοθέτησης, όπως είναι ιδίως:
α. Η αναγκαιότητα.
β. Η αναλογικότητα (καταλληλότητα, εύλογη σχέση μέσου και σκοπού με
υιοθέτηση του λιγότερο επαχθούς μέτρου).
γ. Η απλότητα και η σαφήνεια του περιεχομένου των ρυθμίσεων.
δ. Η αποφυγή αποκλινουσών από την κατά περίπτωση γενική πολιτική ή
αντιφατικών ρυθμίσεων.
ε. Η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα με συνεκτίμηση τόσο των
θεμελιούντων τη ρύθμιση των οικονομικών και άλλων στοιχείων, όσο και των
συνεπειών της ρύθμισης.
στ. Η διαφάνεια.
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ζ. Η επικουρικότητα και λογοδοσία με τον προσδιορισμό των αρμόδιων
οργάνων εφαρμογής των ρυθμίσεων.
η. Η ασφάλεια δικαίου.
θ. Η προσβασιμότητα στις ρυθμίσεις και με ηλεκτρονικά μέσα.
ι. Η δυνατότητα υποβολής προτάσεων σχετικών με τις ρυθμίσεις κατά το
στάδιο της κατάρτισης και της αξιολόγησης της εφαρμογής τους (ανοιχτή
διαδικασία).
ια. Η ισότητα των φύλων.
ιβ. Η δημοκρατική νομιμοποίηση.
2. Οι
αρχές
της
καλής
νομοθέτησης
εφαρμόζονται:
α. κατά την κατάρτιση και αξιολόγηση νόμων και κανονιστικών πράξεων,
β. κατά την απλούστευση, με την τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων, την
αναμόρφωση και την κωδικοποίηση, καθώς και κατά την ενσωμάτωση του
κοινοτικού δικαίου,
γ. κατά την κατάρτιση προτάσεων νόμου.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις των οργάνων θέσπισης ρυθμίσεων για την τήρηση των
αρχών καλής νομοθέτησης
Τα όργανα θέσπισης ρυθμίσεων μεριμνούν για:
α. Τον εντοπισμό και οριοθέτηση του προβλήματος, το οποίο επιβάλλει τη
ρύθμιση και τον εντοπισμό των συναφών νομοθετικών ή κανονιστικών
ρυθμίσεων.
β. Τον προσδιορισμό και τεκμηρίωση των αρνητικών συνεπειών της μη
ρύθμισης.
γ. Τον προσδιορισμό των διαθέσιμων εναλλακτικών επιλογών και τη
συγκριτική τεκμηρίωση της ικανότητάς τους να επιτυγχάνουν τους
επιδιωκόμενους σκοπούς.
δ. Τη στάθμιση των ωφελημάτων, του κόστους και των διακινδυνεύσεων
που προκύπτουν από την υιοθέτηση της ρύθμισης σε αναφορά με τη βέλτιστη
σχέση κόστους-οφέλους της προκρινόμενης εναλλακτικής και την ελάχιστη
δυνατή επέλευση παρεπόμενων δυσμενών αποτελεσμάτων, ιδίως στην
οικονομία, την κοινωνία, τη διοίκηση και το περιβάλλον.
Εν προκειμένω για τις προσβαλλόμενες κανονιστικές διοικητικές
πράξεις οι οποίες είναι μείζονος οικονομικής και κοινωνικής σημασίας, αφού
αφορούν το κλείσιμο του Εθνικού Φορέα της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης δεν
συνοδεύτηκαν από ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων, στην οποία
περιλαμβάνονται και η τεκμηρίωση της τήρησης των αρχών του άρθρου 2,
καθώς και τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α' έως δ' του άρθρου 4 του Ν.
4048/2012 τα οποία αναλύσαμε παραπάνω. και ούτε η παραπάνω ανάλυση
συνεπειών ρυθμίσεων υποβλήθηκε μαζί με το σχέδιο των διατάξεων στο
Γραφείο Καλής Νομοθέτησης του άρθρου 14 του Ν. 4048/2012. Έτσι
παραβιάστηκε ο ουσιώδης τύπος που επιβάλλει ο Ν. 4048/2012.
Έτσι οι κρινόμενες διοικητικές πράξεις τυγχάνουν άκυρες λόγω παράβασης
αυτού του ουσιώδους τύπου της διοικητικής διαδικασίας και θα πρέπει
να ακυρωθούν γενομένου δεκτού του παραπάνω λόγου ακύρωσης
ΤΡΙΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Επιπλέον σε συνεχεία των όσων αναφέρθηκαν στον δεύτερο λόγο
ακύρωσης αναφορικά με την παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας
του Ν. 4048/2012 οι προσβαλλόμενες κανονιστικές πράξεις (πρώτη, τρίτη και
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τέταρτη ) στερούνται της νόμιμου αιτιολογίας και είναι άκυρες. Ομοίως είναι
άκυρη η Τρίτη προσβαλλομένη ατομική διοικητική πράξη αφού εκδόθηκε
εριζόμενη επί άκυρης κανονιστικής πράξης (για τον παραπάνω λόγο) που
είναι η δεύτερη προσβαλλόμενη Και αυτό διότι η διάταξη του άρθρου 7 του
Ν. 4048/2012 με την υποχρεωτική επιβολή της έκθεσης συνεπειών η οποία
έχει τα στοιχεία των άρθρων 2 και 4 περίπτωση α έως δ του Ν. 4048/2012
επιβάλει και στην κανονιστική δραστηριότητα της διοίκησης την επιβολή
αιτιολογίας και επί κανονιστικών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται κατά
ευρεία διακριτική ευχέρεια της διοίκησης. Η παραπάνω αιτιολογία θα πρέπει
να προκύπτει όχι από το σώμα της πράξης αλλά από τον φάκελο της
υπόθεσης και δη την έκθεση ανάλυσης συνεπειών ρυθμίσεων του άρθρου 7
του Ν. 4048/2013 η οποία κατατίθεται στο γραφείο καλής νομοθέτησης για το
βέβαιο της χρονολογίας. Εν προκειμένω οι προσβαλλόμενες κανονιστικές
πράξεις στερούνται της νόμιμου αιτιολογίας, αφού δεν υπάρχει έκθεση
ανάλυσης συνεπειών ρυθμίσεων, στην οποία περιλαμβάνονται και η
τεκμηρίωση της τήρησης των αρχών του άρθρου 2, καθώς και τα οριζόμενα
στις περιπτώσεις α' έως δ' του άρθρου 4.
Εν προκειμένω στο φάκελο των κρινόμενων διοικητικών πράξεων δεν
αιτιολογείται ειδικά και με σαφήνεια και πληρότητα:
Ο εντοπισμός και η οριοθέτηση του προβλήματος (κλείσιμο ΕΡΤ ΑΕ
απόλυση προσωπικού, σύναψη συμβάσεων με δικηγόρους ή δικηγορική
εταιρεία από τον ειδικό διαχειριστή, συνέχιση του προγράμματος της ΕΡΤ ΑΕ
από τον Ειδικό Διαχειριστή) , το οποίο επιβάλλει τη ρύθμιση και τον εντοπισμό
των συναφών νομοθετικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων. Ο προσδιορισμός και
τεκμηρίωση των αρνητικών συνεπειών της μη ρύθμισης. Ο προσδιορισμός
των διαθέσιμων εναλλακτικών επιλογών (μείωση προσωπικού, διοικητική
αναδιοργάνωση, ανάθεση των εκκρεμών δικών της ΕΡΤ ΑΕ σε άλλους
δικηγόρους πλην αυτών της καταργηθείσας ΕΡΤ ΑΕ,
και τη συγκριτική
τεκμηρίωση της ικανότητάς τους να επιτυγχάνουν τους επιδιωκόμενους
σκοπούς και η στάθμιση των ωφελημάτων, του κόστους και των
διακινδυνεύσεων που προκύπτουν από την υιοθέτηση της ρύθμισης) σε
αναφορά με τη βέλτιστη σχέση κόστους-οφέλους της προκρινόμενης
εναλλακτικής και την ελάχιστη δυνατή επέλευση παρεπόμενων δυσμενών
αποτελεσμάτων, ιδίως στην οικονομία (δεν εξηγείται η απώλεια εσόδων από
την Ειδική Εισφορά της ΕΡΤ ΑΕ, μέρος της οποίας παρακρατά το Ελληνικό
Δημόσιο, την κοινωνία (κοινωνικές επιπτώσεις από την αδυναμία λήψης
ραδιοτηλεοπτικού σήματος σε απομακρυσμένες περιοχές), τη διοίκηση και το
περιβάλλον.
Και ούτε αιτιολογείται η αναγκαιότητα των συγκεκριμένων ρυθμίσεων
όπως η επιλογή κατάργησης του φορέα της ΕΡΤ ΑΕ και απόλυσης του
προσωπικού της, αντί τη συνέχιση της λειτουργίας της με λιγότερο
προσωπικό και με αλλά οργανωτικά στοιχεία. Αλλά και η πρόσληψη
δικηγορών από τον Ειδικό Εκκαθαριστή, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας
του Ν.1649/3.10.86 ή έστω μιας διαγωνιστικής διαδικασίας, αλλά και της
συμπροσβαλλόμενης και παράνομης ρύθμισης η λήξη της ειδικής
διαχείρισης δεν συνεπάγεται την έλλειψη έμμισθης εντολής των
δικηγόρων που προσλαμβάνει ο ειδικός διαχειριστής. Δεν αιτιολογείται
επίσης αναλογικότητα των ρυθμίσεων, ιδίως καταλληλότητα, εύλογη σχέση
μέσου και σκοπού με υιοθέτηση του λιγότερο επαχθούς μέτρου, όπως η
συνέχιση της λειτουργίας της ΕΡΤ με μειωμένο προσωπικό αντί για απόλυση
όλων των εργαζομένων σε αυτή. Η μη αξιοποίηση των δικηγόρων της ΕΡΤ
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ΑΕ για τις εκκρεμείς υποθέσεις της από τον ειδικό διαχειριστή αλλά η
πρόσληψη άλλων δικηγόρων των οποίων η έμμισθη εντολή θα συνεχιστεί για
το μέλλον. Και ούτε αιτιολογείται η τήρηση της διαφάνειας, τόσο όσον
αφορά τα κριτήρια με τα οποία θα γίνει επιλογή του ειδικού διαχειριστή,
όσο και για τα κριτήρια σχετικά με την επιλογή των δικηγόρων από τον
Ειδικό Διαχειριστή, που θα αναλάβουν τις εκκρεμείς δίκες της πρώην
ΕΡΤ ΑΕ. Και ούτε θεμελιώνεται η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των
ρυθμίσεων αυτών με συνεκτίμηση τόσο των θεμελιούντων τη ρύθμιση των οικονομικών και άλλων στοιχείων, όσο και των συνεπειών της ρύθμισης. Και
τέλος δεν υπάρχει αιτιολογία για την δυνατότητα υποβολής προτάσεων
σχετικών με τις ρυθμίσεις κατά το στάδιο της κατάρτισης και της αξιολόγησης
της εφαρμογής τους (ανοιχτή διαδικασία).
Έτσι οι κρινόμενες διοικητικές πράξεις τυγχάνουν άκυρες τόσο λόγω
έλλειψης αιτιολογίας, όσο και λόγω του ουσιαστικού τους περιεχομένου κατά
τα προαναφερθέντα και θα πρέπει να ακυρωθούν γενομένου δεκτού του
παραπάνω λόγου ακύρωσης
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πρώτη προσβαλλόμενη διοικητική πράξη στερείται της σαφούς
ειδικής και επαρκούς αιτιολογίας που απαιτεί ο νόμος και ιδίως το άρθρο 14Β
παράγραφος 1 Ν. 3429/2005, όσον αφορά την απόφαση της διοίκησης για
την κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ.
Ειδικότερα στην παράγραφο
προβλέπεται ότι:

1 του άρθρου 14 του εν λόγω νόμου

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση
εποπτεύοντος Υπουργού: α) οι ανώνυμες εταιρείες με την επωνυμία
……………………, «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», και
γ) άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος, εφόσον
επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους και άλλες δημόσιες
επιχειρήσεις εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριο του συνόλου του
καταβεβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου, μπορεί, αν επιβαρύνουν τον
Κρατικό Προϋπολογισμό άμεσα ή έμμεσα ή αν επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό
ή για τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας τους: αα) να καταργούνται,
να συγχωνεύονται ή να διασπώνται με απορρόφηση ή με σύσταση νέων
εταιρειών ή με απορρόφηση και σύσταση νέων εταιρειών ή/και ββ) να
αποσπώνται από αυτά περιουσιακά στοιχεία ή επιχειρηματικές μονάδες ως
κλάδος ή τμήμα και να εισφέρονται σε άλλη ανώνυμη εταιρεία ή/και να
μεταφέρεται και να ανατίθεται η ασκούμενη δραστηριότητα ή ο επιδιωκόμενος
σκοπός σε άλλο νομικό πρόσωπο.
Εν προκειμένω ο ίδιος ο νομοθέτης θέτει τις προϋποθέσεις βάσει των
οποίων θα μπορούσε να εκδοθεί η πρώτη προσβαλλόμενη κανονιστική
διοικητική πράξη, όσον αφορά το κεφαλαίο της για την κατάργηση της ΕΡΤ
ΑΕ.
Όπως έκρινε η ΣτΕ 1548/1993 και ναι μεν οι κανονιστικές πράξεις δεν
χρήζουν, ως εκ της φύσεώς της, αιτιολογίας, όταν όμως με την ίδια την
νομοθετική εξουσιοδότηση επιβάλλεται στην Διοίκηση να διαπιστώσει την
συνδρομή μιας αντικειμενικής προϋποθέσεως, έκδοση κανονιστικής πράξεως
χωρεί νομίμως μόνο μετά την διαπίστωση υπάρξεως ή της ανυπαρξίας της
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προϋποθέσεως αυτής. Και αυτή η διαπίστωση ελέγχεται με την προσήκουσα
αιτιολογία η οποία μπορεί να προκύπτει από τον Φάκελο της Διοίκησης ή το
σώμα της κρινόμενης πράξης.
Όπως προκύπτει από την παραπάνω πράξη ως αιτιολογία για τις
προϋποθέσεις έκδοσης της πράξης προβάλλεται Το γεγονός ότι:
η «Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)»
επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και ότι επιβάλλεται ο εξορθολογισμός
της παροχής, της λειτουργίας και του κόστους οργάνωσης της δημόσιας
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας μέσω της ίδρυσης και διαμόρφωσης ενός νέου
οργανισμού προτύπου, που να υπηρετεί τις επιταγές του Συντάγματος, τις
δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της κοινωνίας, καθώς και
την ανάγκη να διασφαλίζεται η πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης
Η παραπάνω όμως αιτιολογία ως προς τις προϋποθέσεις έκδοσης της
κανονιστικής πράξης δεν είναι επαρκής σαφής και ορισμένη καθότι δεν
αναφέρει το ποσό που η ΕΡΤ ΑΕ επιβαρύνει
ετησίως τον κρατικό
προϋπολογισμό, τον κωδικού του προϋπολογισμού που αφορά την ΕΡΤ ΑΕ
και το εάν η επιβάρυνση είναι άμεση ή έμμεση. Όσο δε αφορά την επόμενη
προϋπόθεση αυτή του εξορθολογισμού του κόστους λειτουργίας της, η
αιτιολογία είναι ανύπαρκτη αφού αναφέρεται στο κόστος οργάνωσης της
δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας μέσω της ίδρυσης και διαμόρφωσης
ενός νέου οργανισμού προτύπου, και όχι στο κόστος λειτουργίας της ΕΡΤ ΑΕ
και τον εξορθολογισμό αυτού
Αλλά και με την άποψη ότι η παραπάνω πράξη προς την κατάργηση
της ΕΡΤ ΑΕ και την απόλυση του προσωπικού είναι ατομική διοικητική πράξη
(διφυής διοικητική πράξη) η οποία εκδίδεται κατά την διακριτική ευχέρεια της
διοίκησης τότε η κρινόμενη διοικητική πράξη στερείται της ειδικής σαφούς και
επαρκούς αιτιολογίας ως προς την επιλογή της διοίκησης να καταργήσει την
ΕΡΤ ΑΕ και να απολύσει το προσωπικό της έναντι των επιλογών που δίνει ο
νομοθέτης εκτός από την κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ να συγχωνευτεί ή να
διασπασθεί με απορρόφηση ή με σύσταση νέων εταιρειών ή με απορρόφηση
και σύσταση νέων εταιρειών ή/και ββ) να αποσπώνται από αυτήν
περιουσιακά στοιχεία ή επιχειρηματικές μονάδες ως κλάδος ή τμήμα και να
εισφέρονται σε άλλη ανώνυμη εταιρεία ή/και να μεταφέρεται και να ανατίθεται
η ασκούμενη δραστηριότητα ή ο επιδιωκόμενος σκοπός σε άλλο νομικό
πρόσωπο.
Έτσι λοιπόν είναι αδύνατο να ελεγχθεί η εάν έγινε υπέρβαση των
άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης όπως αυτά ορίζονται
από την αρχή της ισότητας της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας. Από τα
ίδια δε ελαττώματα πάσχει και η προσβαλλόμενη ΚΥΑ και ως κανονιστική
διοικητική πράξη που ρυθμίζει την κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ και την απόλυση
του προσωπικού της.
Έτσι η κρινόμενη πράξη τυγχάνει ακυρωτέα λόγω παράβασης νόμου
και δη λόγω έλλειψης αιτιολογίας γενομένου δεκτού του παραπάνω λόγου
ακύρωσης
ΠΕΜΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Όπως έκρινε η ΣτΕ 3067/2001 :
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Επειδή, οι επί τη βάσει ειδικής νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως εκδιδόμενες
από τη Διοίκηση κανονιστικές πράξεις δεν χρήζουν, από τη φύση τους,
αιτιολογίας, ελέγχονται δε μόνο από της απόψεως της τηρήσεώς των για την
έκδοσή τους τασσομένων από την εξουσιοδοτική διάταξη προϋποθέσεων και
της μη υπερβάσεως της εξουσιοδοτήσεως. Μόνο δε εν όψει αντιθέτων και
κατά νόμο ληπτέων υπόψη στοιχείων, πρέπει να περιλαμβάνονται μεταξύ των
στοιχείων του φακέλου και τα υπό της Διοικήσεως εκτιμηθέντα στοιχεία που
συνηγορούν υπέρ της εκδόσεως της τελικής αποφάσεως και τα οποία είτε
αναφέρονται στην εξουσιοδοτική διάταξη είτε είναι σύμφωνα προς το πνεύμα
και το σκοπό της (ΣτΕ 3695/2000, πρβλ. 2344/1994).
Εν προκειμένω όπως προκύπτει από το άρθρο 14 του νόμου
1730/87, την. Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/2303/οικ.16935/9.8.2012 τους δημοσιευμένους
ισολογισμούς του έτους 2009, 2010 , 2011 προκύπτει ότι η ΕΡΤ ΑΕ δεν
επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό άμεσα και έμμεσα.
Συνεπώς η διοίκηση κατά πλάνη περί τα πράγματα προέβη στην έκδοση της
πρώτης προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης, και συνεπώς αυτή θα πρέπει
να ακυρωθεί για τον παραπάνω λόγο αλλά και για τον λόγο της υπέρβασης
της νομοθετικής εξουσιοδότησης εκ του άρθρου 14β ν 3429/2005, αφού
διαπιστώθηκε η πλάνη της διοίκησης. Το αυτό ισχύει και για τις υπόλοιπες
προσβαλλόμενες διοικητικές πράξεις
Έτσι οι κρινόμενες διοικητικές πράξεις τυγχάνουν άκυρες και θα πρέπει
να ακυρωθούν γενομένου δεκτού του παραπάνω λόγου ακύρωσης
ΈΚΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πρώτη προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε κατά υπέρβαση της
εξουσιοδοτικής της διάταξης ( άρθρο 1 από 10-6-2013 ΠΝΠ) στο βαθμό που
ρυθμίζει τα κάτωθι θέματα:
Καθορίζεται η διακοπή της λειτουργίας του καθώς και των τυχόν θυγατρικών
του, ως και ο χρόνος αυτής, η τύχη της περιουσίας του καταργούμενου
νομικού προσώπου, όπως και των τυχόν θυγατρικών του, ρυθμίζονται όλα τα
θέματα της διαδοχής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους, όπως και η
τύχη των εκκρεμών δικών, της αυτοδίκαιης λύσης των πάσης φύσεως
εργασιακών σχέσεων και των συμβάσεων έργου, της αυτοδίκαιης λήξης όλων
των αποσπάσεων προσωπικού καθώς και κάθε σχετικό με αυτά θέμα, της
αυτοδίκαιης λήξης της θητείας των οργάνων διοίκησης, των διαδικασιών και
οργάνων που απαιτούνται για τη διαδοχή καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια. Και αυτό διότι για να είναι νόμιμη η παρεχομένη κατά άρθρο 43
παράγραφος 2 του Συντάγματος Νομοθετική Εξουσιοδότηση θα πρέπει αυτή
να έχει όχι μόνο τον καθ’ ύλην προσδιορισμό του αντικειμένου, αλλά και την
ουσιαστική ρύθμιση του ζητήματος, έστω σε γενικό και ορισμένο πλαίσιο,
σύμφωνα με το οποίο θα ενεργήσει η διοίκηση. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην
κρινόμενη περίπτωση, αφού δεν αναφέρονται τα κριτήρια βάσει των οποίων
θα γίνουν οι ειδικότερες ρυθμίσεις και ούτε αυτές αποτελούσαν τεχνικά
ζητήματα, που καθορίζονται με την ΠΝΠ και συνεπώς η κρινόμενη πράξη να
τυγχάνει άκυρη στο σύνολο της.
Αλλά και η προσβαλλόμενη απόφαση όσον αφορά την λύση της
έμμισθης εντολής μου ως δικηγόρου με την ΕΡΤ ΑΕ έχει τεθεί καθ υπέρβαση
της παραπάνω νομοθετικής εξουσιοδότησης.
Ειδικότερα στο άρθρο 3 της προσβαλλόμενης απόφασης προβλέπεται:
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1.Οι συμβάσεις εργασίας του απασχολούμενου με οποιονδήποτε τρόπο
προσωπικού, όπως το τακτικό και έκτακτο προσωπικό ή άλλο προσωπικό
καθώς και κάθε είδους συμβάσεις έργου ή εργασίας με εξωτερικούς ή άλλους
συνεργάτες προγράμματος της ΕΡΤ- Α.Ε, και των θυγατρικών εταιρειών της
λύονται από τη δημοσίευση της παρούσας. Για τις περιπτώσεις τις οποίες
αφορά, η παρούσα απόφαση συνιστά και καταγγελία της ατομικής
συμβάσεως εργασίας.
Με αυτή όμως την διάταξη της η πρώτη προσβαλλόμενη πράξη
υπερέβη τα όρια της εξουσιοδοτικής της διάταξης, αφού χωρίς να
προβλέπεται ειδικά στην εξουσιοδοτική διάταξη καταργεί την διάταξη του
άρθρου 52 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της ΕΡΤ ΑΕ , που
εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων 19 παρ.2 και 10 παρ.9 του
Ν.1730/1987, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 8256/Ζ2/815/12.4.1989 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και δημοσιεύτηκε
νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 283/20-4- 1989 ΤΒ'). Σε
αυτόν ορίστηκαν, μεταξύ των άλλων και τα ακόλουθα:
:Στο άρθρο 52 που τιτλοφορείται & ... & ... Νομικός Σύμβουλος-Δικηγόροι>>
ότι:1.Οι δικηγόροι που υπηρετούν στην ΕΡΤ-ΑΕ αποτελούν τακτικό
προσωπικό και συνδέονται με αυτήν με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου
χρόνου και υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3026/1954 <<περί του κώδικος
των δικηγόρων>>,όπως ισχύει κάθε φορά, στις λοιπές διατάξεις που
ρυθμίζουν θέματα δικηγόρων και στις ακόλουθες διατάξεις του παρόντος
κανονισμού .....12.Οι δικηγόροι υπάγονται στον πειθαρχικό έλεγχο του
αρμοδίου
πειθαρχικού
οργάνου
του
Δικηγορικού
Συλλόγου
Αθηνών.13.Καταγγελία της σύμβασης των δικηγόρων γίνεται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ-ΑΕ, μόνο: α. Όταν επιβληθεί σε βάρος τους
από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο του Δ.Σ.Α η ποινή της προσωρινής
παύσης από το δικηγορικό λειτούργημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Όταν
αποδεδειγμένα και κατ'επανάληψη ο δικηγόρος αρνείται την παροχή των
υπηρεσιών του ή απουσιάζει αδικαιολόγητα από τη Νομική Υπηρεσία της
ΕΡΤ-ΑΕ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα.....Από τις ως άνω
διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της αναιρεσείουσας συνάγεται
σαφώς ότι οι δικηγόροι, συμπεριλαμβανομένου και του Νομικού Συμβούλου,
της εταιρείας αποτελούν τακτικό (μόνιμο) προσωπικό αυτής και η καταγγελία
της συμβάσεως τους, τόσον των δικηγόρων όσον και του Νομικού Συμβούλου
γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ-ΑΕ και περιοριστικά
μόνο για τους λόγους που περιέχονται στον ως άνω κανονισμό και
προαναφέρθηκαν.
Ο ως άνω Γενικός Κανονισμός που ισχύει για το προσωπικό της ΕΡΤ
ΑΕ και ειδικότερα για τους δικηγόρους και το Νομικό Σύμβουλο, για τους
οποίους μάλιστα υφίσταται ρητή πρόβλεψη, έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου και
μάλιστα φύσεως αναγκαστικού δικαίου και ως εκ τούτου κατισχύει κάθε άλλης
γενικής διατάξεως. Και μάλιστα δεν προβλέπεται στην εξουσιοδοτική διάταξη
της από 10-6-2013 ΠΝΠ η κατάργηση του παραπάνω Κανονισμού.
Το ίδιο δε ισχύει και για τις απολύσεις του προσωπικού με σύμβαση
αορίστου χρόνου, αφού προβλέπεται ότι η απόλυση τους γίνεται με την
πρώτη προσβαλλομένη κανονιστική διοικητική πράξη η οποία αναπληρώνει
τον έγγραφο τύπο. Με βάση τα παραπάνω η πρώτη προσβαλλομένη ΥΑ
τροποποίησε και κατάργησε τα άρθρα τυπικών νομών και 3 Ν. 2120/1920
και 2 και 5 του νομού 3198/1955 και 669 ΑΚ για τους εργαζομένους στην ΕΡΤ
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ΑΕ . Βάσει των παραπάνω άρθρων προβλέπεται ότι η καταγγελία σύμβασης
εργασίας είναι έγκυρη μόνο εάν είναι έγγραφη απευθυντέα από τον Εργοδότη
σε κάθε υπάλληλο προσωπικά και ταυτόχρονα καταβληθεί η αποζημίωση
απόλυσης . Το τελευταίο όμως δεν προβλέπεται ότι θα γίνει ταυτόχρονα με
την πρώτη προσβαλλομένη διοικητική πράξη.
Έτσι οι κρινόμενες διοικητικές πράξεις τυγχάνουν άκυρες και θα πρέπει
να ακυρωθούν γενομένου δεκτού του παραπάνω λόγου ακύρωσης
ΈΒΔΟΜΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Με την δεύτερη προσβαλλόμενη διοικητική κανονιστική πράξη
ρυθμιστήκαν οι εξουσίες του Ειδικού Διαχειριστή και ο τρόπος διορισμού του.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
διορίζεται ειδικός διαχειριστής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση
έμμισθης εντολής, ο οποίος διαχειρίζεται το σύνολο ων στοιχείων του
ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της που
μεταβιβάζονται με το άρθρο 2 στο Δημόσιο μέχρι τη σύσταση του νέου φορέα
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου .
Ενώ ορίστηκε η εξουσία του όσον αφορά την ανάθεση δικηγορικών
υπηρεσιών.
Ο ειδικός διαχειριστής αναθέτει, μετά από σύμφωνη γνώμη του
Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε δικηγόρους ή
δικηγορικές εταιρείες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, την δικαστική
υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δημοσίου στις πάσης φύσεως δίκες που
αφορούν σε στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που μεταβιβάζονται κατά
το άρθρο 2 ή αφορούν διαφορές που γεννώνται λόγω της καταργήσεως της
ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της. Η λήξη της ειδικής διαχείρισης δεν
συνεπάγεται την λύση της έμμισθης εντολή
Η παραπάνω προσβαλλόμενη διοικητική πράξη εκδόθηκε κατά
υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης που δόθηκε στην διοίκηση με το
άρθρο 1 της ΠΝΠ η οποία εξουσιοδοτική διάταξη έχει ως εξής:
«καθοριζονται ……………… όπως και η τύχη των εκκρεμών
δικών,………………
της αυτοδίκαιης λήξης της θητείας των οργάνων
διοίκησης, των διαδικασιών και οργάνων που απαιτούνται για τη διαδοχή,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».
Η Παραπάνω όμως διάταξη τυγχάνει εξαιρετικά αόριστη και δεν είναι
ειδική, αφού καθορίζει τον καθ΄ύλην προσδιορισμό του αντικειμένου σε
εξαιρετικά αόριστο και δεν περιλαμβάνει ουσιαστική ρύθμιση του ζητήματος
έστω σε γενικό και ορισμένο πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο θα ενεργήσει η
διοίκηση. Δεν καθορίζει τις διαδικασίες, τις αρμοδιότητες των οργάνων, τον
τρόπο σύστασης, πρόσληψης και συγκρότησής τους
και τα κριτήρια
πρόσληψής τους. Δεν προβλέπεται η θεσμοθέτηση διαγωνισμού. Και αυτά
δεν είναι τεχνικά ζητήματα. Πρακτικά η διοίκηση αφήνεται να νομοθετήσει με
οποίον τρόπο θέλει, εξουσία μόνο που έχει η Ελληνική Βουλή, και να διαλέξει
κυριολεκτικά οποίον θέλει ακόμα και τον κηπουρό του κου Πρωθυπουργού ως
ειδικό διαχειριστή. Όσο δε αφορά την πρόσληψη δικηγόρων δεν καθορίζονται
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στον εξουσιοδοτικό νόμο ούτε τα κριτήρια πρόσληψης αυτών, ούτε καν η
διαδικασία της πρόσληψης. Και αυτά δεν είναι τεχνικά ζητήματα. Τέτοιου
είδους νομοθετική εξουσιοδότηση που συνιστά εν λευκώ νομοθέτηση αρμόζει
σε Προεδρικό διάταγμα όχι όμως σε Υπουργική Απόφαση . Και ούτε η
παραπάνω εξουσιοδοτική διάταξη προβλέπει τις εξουσίες που θα
πρέπει να δοθούν στον ειδικό διαχειριστή και ούτε δίνει εξουσία στην
διοίκηση να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίον και την διαδικασία που
θα προσλαμβάνει δικηγόρο ο ειδικός διαχειριστής.
Τέλος δε η
εξουσιοδοτική διάταξη δεν προβλέπει την εξουσία του ειδικού
διαχειριστή έστω και σε σύμπραξη με τον Πρόεδρο του ΝΣΚ να αναθέτει
σε δικηγόρος την δικαστική αντιπροσώπευση του Ελληνικού Δημόσιου
Επίσης υπάρχει υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης όσον
αφορά τον τρόπο πρόσληψης δικηγόρων για τις εκκρεμείς δίκες της, ο οποίος
καταργεί τον Ν. 1649/86 που ρυθμίζει την πρόσληψη δικηγόρων στο Δημόσιο
Τομέα χωρίς όμως πάλι να υπάρχει ρητή διάταξη περί τούτου στο
εξουσιοδοτικό νόμο.
Ειδικότερα δε καταργεί το άρθρο 11 του Ν. 1649/1986 (ΦΕΚ Α 149)
«Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα των Δικηγόρων και άλλες
διατάξεις» όπου ορίζεται ότι:
«Η πρόσληψη δικηγόρων με πάγια αντιμισθία ή η αποκλειστική ή συστηματική
ανάθεση υποθέσεων με πάγια αμοιβή από νομικά πρόσωπα του δημόσιου
τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 9 του ν.1232/82, και στο άρθ. 1
παρ. 6 του ν. 1256/82, γίνεται με επιλογή ύστερα από προκήρυξη.
Συνεπώς και με δεδομένο ότι εργοδότης των προσληφθησομένων
δικηγόρων είναι το Ελληνικό Δημόσιο η η διαδικασία πρόσληψης θα έπρεπε
να γίνει με τους ορισμούς του Ν. 1649/1986. ιδίως μάλιστα όταν προβλέπεται
στην ίδια υπουργική απόφαση ότι:
Η λήξη της ειδικής διαχείρισης δεν συνεπάγεται την λύση της έμμισθης
εντολή
Πράγμα που οδηγεί σε συστηματική και αποκλειστική ανάθεση υποθέσεων
από τρίτους δικηγόρους ή δικηγορικά γραφεία, που μπορεί να εξυπηρετούν
και ιδιωτικά συμφέροντα ανταγωνιστικά της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης
αδιάκριτα και χωρίς τις προϋποθέσεις του ως άνω Ν. 1649/1986
Τέλος η πρόβλεψη της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης για τις
υπηρεσίες έμμισθων δικηγόρων ή δικηγορικών εταιρειών πως
Η λήξη της ειδικής διαχείρισης δεν συνεπάγεται την λύση της έμμισθης
εντολής
έχει τεθεί πρόδηλα κατά υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης καθότι
σκοπός της εξουσιοδοτικής διάταξης είναι η ρύθμιση των ζητημάτων μέχρι την
λειτουργία του νέου φορέα. Άλλωστε η εξουσιοδοτική διάταξη καθορίζει χρόνο
ενέργειας του Ειδικού εκκαθαριστή που περιορίζεται στην ολοκλήρωση της
διάδοχης κατάστασης στην ΕΡΤ: «των διαδικασιών και οργάνων που
απαιτούνται για τη διαδοχή καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια»
και όχι για ανάθεση υποθέσεων στο διηνεκές, όπως συμβαίνει στη μοναδική
περίπτωση της δυνατότητας που παράνομα δίνεται ανάθεση εντολών σε
ιδιώτες δικηγόρους αδιακρίτως και στο διηνεκές
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Άλλωστε, σύμφωνη προς την παραπάνω λογική είναι η προηγούμενη
διάταξη της ίδιας πράξης που προβλέπει βεβαίως ότι ο ειδικός διαχειριστής
μπορεί «για τις ανάγκες της διαχείρισης» να συνάπτει συμβάσεις έργου ή
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου «κατά παρέκκλιση των διατάξεων της
Π.Υ.Σ. 33/2006»
Συνεπώς δεν έχει εξουσία η διοίκηση να προβλέψει ότι οι διαρκείς
συμβάσεις έμμισθης εντολής θα συνεχιστούν για χρονικό διάστημα πέραν της
δημιουργίας του Νέου Φορέα, ώστε οι ενέργειες του Ειδικού διαχειριστή να
τον δεσμεύουν στο μέλλον κατά παράβαση του κοινοτικού δικαίου ανάθεσης
υπηρεσιών από δημόσια υπηρεσία (οδηγία 2007/18 ΕΚ και 95/50/ΕΟΚ ) και
του νόμου 1649/1986.
Τέλος η διάταξη της προσβαλλομένης πράξης με την οποία
προβλέπεται ότι:
Ο ειδικός διαχειριστής μπορεί, για τις ανάγκες της διαχείρισης, να συνάπτει
για λογαριασμό του Δημοσίου συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου
χρόνου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της
ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280), ύστερα από έγκριση της αρμοδίας για την εποπτεία της
διαχείρισης Υπηρεσίας
Έχει τεθεί καθ υπέρβαση της εξουσιοδοτικής διάταξης, αφού αφενός
αυτή δεν προβλέπει τίποτα για πρόσληψη προσωπικού, αφετέρου καταργεί
τις διατάξεις του ν 2190/1994 χωρίς πάλι αυτό να προβλέπεται στην
εξουσιοδοτική διάταξη.
Έτσι τυγχάνει άκυρη τόσο η δεύτερη προσβαλλόμενη πράξη, όσο και η
τρίτη ατομική διοικητική πράξη η οποία στηρίζεται για τον διορισμό του
Ειδικού εκκαθαριστή στην δεύτερη προσβαλλόμενη κανονιστική διοικητική
πράξη.
Έτσι οι κρινόμενες διοικητικές πράξεις τυγχάνουν άκυρες και θα πρέπει
να ακυρωθούν γενομένου δεκτού του παραπάνω λόγου ακύρωσης

ΟΓΔΟΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Με την δεύτερη προσβαλλόμενη διοικητική κανονιστική πράξη
ρυθμιστήκαν οι εξουσίες του Ειδικού Διαχειριστή και ο τρόπος διορισμού του.
οι σχετικές ρυθμίσεις έχουν ως εξής:
1) Όσον αφορά τον διορισμό του Ειδικού Διαχειριστή
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
διορίζεται ειδικός διαχειριστής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση
έμμισθης εντολής, ο οποίος διαχειρίζεται το σύνολο ων στοιχείων του
ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της που
μεταβιβάζονται με το άρθρο 2 στο Δημόσιο μέχρι τη σύσταση του νέου φορέα
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου .
2) Όσον αφορά η εξουσία του για ανάθεση ανάθεση δικηγορικών υπηρεσιών.
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Ο ειδικός διαχειριστής αναθέτει, μετά από σύμφωνη γνώμη του
Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε δικηγόρους ή
δικηγορικές εταιρείες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, την δικαστική
υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δημοσίου στις πάσης φύσεως δίκες που
αφορούν σε στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που μεταβιβάζονται κατά
το άρθρο 2 ή αφορούν διαφορές που γεννώνται λόγω της καταργήσεως της
ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της. Η λήξη της ειδικής διαχείρισης δεν
συνεπάγεται την λύση της έμμισθης εντολή
Οι παραπάνω διατάξεις της προσβαλλόμενης κανονιστικής διοικητικής
πράξης αντίκεινται σε διατάξεις αυξημένης τυπικής ισχύος, ήτοι τόσο του
Συντάγματος, όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου.
Ειδικότερα ο διορισμός ειδικού Διαχειριστή χωρίς την αναφορά των
προσόντων που αυτός θα έχει και χωρίς την θεσμοθέτηση της παραμικρής
διαδικασίας επιλογής του και της γνωστοποίησης πρόθεσης του Ελληνικού
Δημόσιου να τον προσλάβει παραβιάζει την αρχή της ισότητας, της
διαφάνειας και της αξιοκρατίας η οποία θεμελιώνεται στο Ελληνικό Σύνταγμα
στα άρθρα 4 παράγραφος 1,5 παράγραφος 1 και 107 παράγραφος 3. Και
αυτό διότι δεν καθορίζονται τα προσόντα του προσλαμβανομένου προσώπου,
ώστε να υπάρχει ένα εύλογο κριτήριο καταλληλότητάς τους και ελέγχου της
κρίσης της διοίκησης και της διακριτικής της ευχέρειας με βάση τις αρχές της
νομιμότητας. Πρακτικά με την παραπάνω ρύθμιση μπορεί να διοριστεί ως
ειδικός Διαχειριστής και ένας μετανάστης που αγνοεί την ελληνική γλώσσα ή
ένας ΄Ελληνας απόφοιτος του Δημοτικού.
Ταυτόχρονα αφού έχουμε ανάθεση δημόσιας υπηρεσίας από το
ελληνικό δημόσιο, αυτή προβλέπεται να γίνει από την παραπάνω κανονιστική
πράξη χωρίς να έχει προηγηθεί η παραμικρή διαγωνιστική διαδικασία και
χωρίς την γνωστοποίηση της σχετικής πρόθεσης της διοίκησης να προσλάβει
με εκ των προτέρων κριτήρια ειδικό διαχειριστή. Έτσι αποκλείσθηκε ο
πρώτος από εμάς, που στο παρελθόν διεκδίκησε επίσημα την θέση του
Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ ΑΕ, ώστε να δηλώσει
την σχετική πρόθεσή του και να συμμετάσχει επί ίσοις όροις με την
επιλεγείσα. Επιπλέον έρχονται σε αντίθεση οι κοινοτικές οδηγίες 2007/18
ΕΚ και 95/50/ΕΟΚ που αφορούν την ανάθεση υπηρεσιών από δημόσιο
φορέα, αφού η ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας προβλέπεται να γίνει
χωρίς να τηρηθούν οι προβλέψεις της οδηγίας αυτής, όπως η δημοσιοποίηση
προκήρυξης εκ μέρους του Ελληνικού Δημόσιου με τα προσόντα του Ειδικού
διαχειριστή ή έστω πρόσκλησης των ενδιαφερόμενων για την παραπάνω
θέση με καθορισμό προσόντων .
Τέλος η πρόβλεψη της κανονιστικής πράξης, ότι ο ειδικός διαχειριστής
αναθέτει, μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους, σε δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρείες της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, την δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δημοσίου στις
πάσης φύσεως δίκες που αφορούν σε στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού
που μεταβιβάζονται κατά το άρθρο 2 ή αφορούν διαφορές που γεννώνται
λόγω της καταργήσεως της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της παραβιάζει την
αρχή της ισότητας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας. Αυτές θεμελιώνονται
στο Ελληνικό Σύνταγμα στα άρθρα 4 παράγραφος 1,5 παράγραφος 1 και 107
παράγραφος 3. Και αυτό διότι δεν καθορίζονται τα προσόντα των
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προσλαμβανομένων δικηγορών η δικηγορικών εταιρειών και ούτε τα
οικονομικά κριτήρια της ανάθεσης ώστε να υπάρχει ένα εύλογο κριτήριο
καταλληλότητας τους και ελέγχου της κρίσης της διοίκησης και της διακριτικής
της ευχέρειας με βάση τις αρχές της νομιμότητας. Πρακτικά ο ειδικός
διαχειριστής μπορεί να προσλάβει και δικηγόρο με μια μέρα επαγγελματικής
πείρας ο οποίος να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε τιμή πολλαπλάσια της
συνήθους.
Επιπλέον η παραπάνω ρύθμιση παραβιάζει τις κοινοτικές οδηγίες
2007/18 ΕΚ και 95/50/ΕΟΚ, αφού προβλέπει την ανάθεση εργασιών
δικηγορικής φύσης κατ΄ ουσίαν από το Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς την τήρηση
διαγνωστικής διαδικασίας και χωρίς την δημόσια γνωστοποίηση του ειδικού
εκκαθαριστή να προσλάβει δικηγόρους.
Επίσης παραβιάστηκαν οι γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου που
διέπουν την κάθε φύσης ανάθεση υπηρεσιών εκ μέρους των αναθετουσών
δημόσιων αρχών τις οποίες συμπεριλαμβάνεται και το Ελληνικό Δημόσιο για
την επιλογή του κου Ειδικού Εκκαθαριστή, αλλά και ο Ειδικός Διαχειριστής σε
σύμπραξη με αυτό όσον αφορά την επιλογή δικηγόρων. Ειδικότερα
παραβιάστηκαν αρχές της ισότητας και της διαφάνειας οι οποίες απορρέουν
τόσο από την ΣΛΕΕ όσο και από την Οδηγία 95/50/ΕΟΚ σύμφωνα με την
ΔΕΚ C-180/98.
Όσον αφορά, ειδικότερα, στις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών ή
έργων, η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης είναι εφικτή μόνο στις
περιπτώσεις που οι αναθέτουσες αρχές διαπραγματεύονται με περισσότερους
από έναν υποψηφίους αναδόχους. Στις περιπτώσεις αυτές, η τήρηση της εν
λόγω αρχής δεν αποστερεί από την παραχωρούσα αρχή το δικαίωμα να
επιλέξει ελεύθερα την καταλληλότερη διαδικασία ανάθεσης, ιδίως σε σχέση με
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης σύμβασης, καθώς επίσης και
να θέσει τους «κανόνες του παιχνιδιού», δηλαδή να καθορίσει τις απαιτήσεις
και τις προδιαγραφές (επαγγελματικές, τεχνικές, οικονομικές-χρηματοδοτικές
κλπ.) που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι ανάδοχοι σε όλα τα στάδια της
σχετικής διαδικασίας. Οι συγκεκριμένοι «κανόνες του παιχνιδιού» θα πρέπει
να είναι εκ των προτέρων γνωστοί σε όλους τους υποψήφιους αναδόχους και
η επιλογή των τελευταίων οφείλει να στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και
σε ομοιόμορφη εφαρμογή των εν λόγω κανόνων προς όλους τους
συμμετέχοντες. Επιπλέον, η διαδικασία ανάθεσης θα πρέπει να προχωρήσει
με βάση τους ειδικότερους διαδικαστικούς κανόνες και τις θεμελιώδεις
απαιτήσεις και προδιαγραφές που είχαν εξ αρχής καθοριστεί από την
παραχωρούσα αρχή για την ανάθεση της συγκεκριμένης σύμβασης. Σε
περίπτωση που οι κανόνες αυτοί δεν έχουν καθοριστεί, τότε η τήρηση της
αρχής της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων επιβάλλει, εν πάση περιπτώσει,
την αντικειμενική επιλογή των υποψηφίων αναδόχων.
Όσον αφορά, ειδικότερα, στις συμβάσεις παραχώρησης έργων και
υπηρεσιών, η υποχρέωση διαφάνειας οδηγεί στην ανάπτυξη κοινοτικού
ανταγωνισμού ανάμεσα σε περισσότερους υποψήφιους αναδόχους,
δημιουργώντας έτσι ένα πρακτικό πεδίο για την εφαρμογή της αρχής της ίσης
μεταχείρισης. Η τήρηση της υποχρέωσης διαφάνειας συνεπάγεται τη
συμμετοχή στις διαδικασίες ανάθεσης μιας σύμβασης παραχώρησης, όλων
εκείνων των κοινοτικών επιχειρήσεων (ιδιωτικών ή δημόσιων) που διαθέτουν
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τις απαραίτητες τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες για την εκτέλεση της,
διευρύνοντας σημαντικά τις επιλογές της παραχωρούσας διοικητικής αρχής
ως προς την εκλογή του καταλληλότερου αναδόχου φορέα.
Η διαφάνεια στις συμβάσεις παραχώρησης μπορεί να εξασφαλισθεί με
κάθε πρόσφορο μέσο, όμως, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των
συμβάσεων αυτών, ως κυριότερο μέσο θεωρείται η θέσπιση κανόνων
δημοσιότητας. Σύμφωνα με το ΔΕΚ, στις συμβάσεις παραχώρησης
υπηρεσιών, η τήρηση της υποχρέωσης διαφάνειας επιβάλλει τη διασφάλιση
για όλους τους υποψηφίους αναδόχους, του προσήκοντος βαθμού
δημοσιότητας, που θα καθιστά δυνατό το άνοιγμα της αγοράς υπηρεσιών
στον ανταγωνισμό, καθώς και τον έλεγχο του αμερόληπτου χαρακτήρα των
διαδικασιών του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα ανάλογα με το ειδικότερο
αντικείμενο, την οικονομική αξία, τον τοπικό ή ειδικό χαρακτήρα και την εν
γένει σπουδαιότητα της παραχώρησης, η διαφάνεια μπορεί να εξασφαλιστεί,
με τη δημοσίευση προκηρύξεων ή σχετικών ανακοινώσεων ενημέρωσης στον
ημερήσιο τύπο, σε εξειδικευμένα περιοδικά, έντυπα , ή ηλεκτρονικές σελίδες
του Διαδικτύου, ή και στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και μάλιστα, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για συμβάσεις
παραχώρησης που εμπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών
οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις. Οι εν λόγω μορφές δημοσιότητας θα
πρέπει να περιλαμβάνουν, γενικότερα, τις πληροφορίες που είναι
απαραίτητες προκειμένου να μπορέσουν οι πιθανοί υποψήφιοι ανάδοχοι να
αποφασίσουν για το αν ενδιαφέρονται ή όχι να συμμετάσχουν στη διαδικασία
ανάθεσης. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το
αντικείμενο και τα ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης παραχώρησης, τα κριτήρια
επιλογής και ανάθεσης, καθώς επίσης και η φύση και έκταση των παροχών
που αναμένονται από τον ανάδοχο. Οι ανωτέρω πληροφορίες και ιδίως αυτές
που αφορούν τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης, θα πρέπει να
διατυπώνονται κατά τρόπο που να επιτρέπει σε όλους τους υποψήφιους που
είναι καλά πληροφορημένοι και επιμελείς να τα ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο.
Σύμφωνα με το ΔΕΚ, η υποχρέωση διαφάνειας συνεπάγεται, επιπλέον, ότι η
αναθέτουσα (παραχωρούσα) αρχή οφείλει να ακολουθεί την ίδια ερμηνεία των
ως άνω κριτηρίων (που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή
στη συγγραφή υποχρεώσεων) καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, αλλά και
να εφαρμόζει τα κριτήρια αυτά κατά τρόπο αντικειμενικό και ενιαίο για όλους
τους υποψηφίους αναδόχους.
Έτσι η κρινόμενη διοικητική πράξη τυγχάνει ακυρωτέα λόγω
παράβασης του νόμου και θα πρέπει να ακυρωθεί γενομένου δεκτού του
παραπάνω λόγου ακύρωσης.
ΈΝΑΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Με την τρίτη προσβαλλόμενη πράξη που είναι ατομική διοικητική
πράξη επιλέχτηκε το πρόσωπο του Ειδικού Διαχειριστή. Όπως προκύπτει
από την κανονιστική διάταξη (που είναι η δεύτερη προσβαλλόμενη διοικητική
πράξη): Η διοίκηση είχε την ευχέρεια να επιλέξει μεταξύ ενός φυσικού ή
νομικού προσώπου για την ανάθεση των καθηκόντων του ειδικού διαχειριστή
σύμφωνα με το άρθρο 2 της Οικ 3/2013:
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
διορίζεται ειδικός διαχειριστής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση
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έμμισθης εντολής, ο οποίος διαχειρίζεται το σύνολο των στοιχείων του
ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της που
μεταβιβάζονται με το άρθρο 2 στο Δημόσιο μέχρι τη σύσταση του νέου φορέα
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1.
Η κρινόμενη διοικητική πράξη συνεπώς θα πρέπει να παραθέτει ειδική
και σαφή αιτιολογία όσον αφορά το γεγονός της επιλογής εκ μέρους της ενός
και μόνου φυσικού προσώπου ο οποίος έχει την ιδιότητα του οικονομολόγου
για να διαχειριστεί τα περιουσιακά στοιχεία 3 τηλεοπτικών σταθμών, 10
ραδιοφωνικών σταθμών και τις εργασιακές σχέσεις 2656 εργαζομένων.
Όμως από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει γιατί η διοίκηση
διάλεξε ένα φυσικό πρόσωπο ως ειδικό διαχειριστή, αντί ενός νομικού
προσώπου με οργανωμένο προσωπικό και εξειδικευμένου σε ταχείες
διαδικασίες εκκαθάρισης, το οποίο δύναται να διεκπεραιώσει το έργο
ταχύτερα και οικονομικότερα και σαφώς πιο αποτελεσματικά.
Έτσι λοιπόν υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας ως προς την προσφορότατα
της λύσης που επέλεξε η διοίκηση. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να ελεγχθεί εάν
άσκησε η διοίκηση εντός των ορίων και με βάση τις αρχές της αξιοκρατίας και
της διαφάνειας της διακριτικής της ευχέρειας η υπερέβη αυτήν.
Ομοίως, υπάρχει έλλειψη αιτιολογία όσον αφορά τα κριτήρια τα οποία
χρησιμοποίησε η διοίκηση για την επιλογή του συγκεκριμένου προσώπου,
ώστε να το κρίνει κατάλληλο για το παραπάνω καθήκον και μάλιστα ώστε να
υπερτερεί ενός νομικού προσώπου .Επίσης στην αιτιολογία δεν παραθέτονται
σκέψεις και συλλογισμοί βάσει των οποίων ο παραπάνω κρίθηκε επαρκής
προς τούτο ενόψει και της δυνατότητας της διοίκησης να επιλέξει έτερους
επαγγελματίες ή και δικηγόρους για την παραπάνω θέση και αυτό γιατί πάγια
διορίζονται δικηγόροι ως εκκαθαριστές νομικών προσώπων όπως τράπεζες
και ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και σύνδικοι σε πτωχευμένες επιχειρήσεις. Οι
Δικηγόροι είναι κατά κανόνα ποιο εξοικειωμένοι με τις απαιτούμενες νομικές
πράξεις εκκαθάρισης.
Επίσης υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας όσον αφορά την μη τήρηση
ουδεμίας διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή του Ειδικού διαχειριστή,
αλλά την απευθείας ανάθεση της παραπάνω θέσης στον επιλεγέντα με την
τρίτη προσβαλλόμενη διοικητική πράξη
Έτσι η κρινόμενη διοικητική πράξη τυγχάνει ακυρωτέα λόγω
έλλειψης αιτιολογίας και παράβασης του νόμου και θα πρέπει να ακυρωθεί
γενομένου δεκτού του παραπάνω λόγου ακύρωσης.
ΔΕΚΑΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Με την τρίτη προσβαλλόμενη πράξη που είναι ατομική διοικητική
πράξη επιλέχτηκε το πρόσωπο του Ειδικού Διαχειριστή. Ο ειδικός δε
διαχειριστής ασκεί δημόσια υπηρεσία αφού ενεργεί για λογαριασμό του
Ελληνικού Δημοσίου στα πλαίσια της εκκαθάρισης της περιούσιας της ΕΡΤ
ΑΕ.
Ο διορισμός του όμως από την διοίκηση έγινε κατά πλήρη παράβαση
της αρχής της ισότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, ήτοι κατά
παράβαση του άρθρου 107 παράγραφος 3 και 4 παράγραφος 1 του
Συντάγματος. Αφού για τον διορισμό του δεν έγινε η παραμικρή διαγωνιστική
διαδικασία ή νόμιμη διαδικασία απευθείας ανάθεσης με την συλλογή
προσφορών και υποψηφιοτήτων. Υπήρξε δε και παράβαση των κοινοτικών
οδηγιών 2007/18 ΕΚ και 95/50/ΕΟΚ που αφορούν την ανάθεση υπηρεσιών
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από δημόσιο φορέα, αφού η ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας έγινε χωρίς
να τηρηθούν οι προβλέψεις αυτής, όπως η δημοσιοποίηση προκήρυξης εκ
μέρους του Ελληνικού Δημόσιου με τα προσόντα του Ειδικού διαχειριστή ή
έστω πρόσκλησης των ενδιαφερόμενων για την παραπάνω θέση με
καθορισμό προσόντων .
Επίσης παραβιάστηκαν οι γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου που
διέπουν την κάθε φύσης ανάθεση υπηρεσιών εκ μέρους των αναθετουσών
δημόσιων αρχών, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και το Ελληνικό Δημόσιο
για την επιλογή του κου Ειδικού Εκκαθαριστή, αλλά και ο Ειδικός Διαχειριστής
σε σύμπραξη με αυτό όσον αφορά την επιλογή δικηγόρων. Ειδικότερα
παραβιάστηκαν αρχές της ισότητας και της διαφάνειας οι οποίες απορρέουν
τόσο από την ΣΛΕΕ, όσο και από την οδηγία 95/50/ΕΟΚ σύμφωνα με την
ΔΕΚ C-180/98.
Όσον αφορά, ειδικότερα, στις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών ή
έργων, η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης είναι εφικτή μόνο στις
περιπτώσεις που οι αναθέτουσες αρχές διαπραγματεύονται με περισσότερους
από έναν υποψηφίους αναδόχους. Στις περιπτώσεις αυτές, η τήρηση της εν
λόγω αρχής δεν αποστερεί από την παραχωρούσα αρχή το δικαίωμα να
επιλέξει ελεύθερα την καταλληλότερη διαδικασία ανάθεσης, ιδίως σε σχέση με
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης σύμβασης, καθώς επίσης και
να θέσει τους «κανόνες του παιχνιδιού», δηλαδή να καθορίσει τις απαιτήσεις
και τις προδιαγραφές (επαγγελματικές, τεχνικές, οικονομικές-χρηματοδοτικές
κλπ.) που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι ανάδοχοι σε όλα τα στάδια της
σχετικής διαδικασίας. Οι συγκεκριμένοι «κανόνες του παιχνιδιού» θα πρέπει
να είναι εκ των προτέρων γνωστοί σε όλους τους υποψήφιους αναδόχους και
η επιλογή των τελευταίων οφείλει να στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και
σε ομοιόμορφη εφαρμογή των εν λόγω κανόνων προς όλους τους
συμμετέχοντες. Επιπλέον, η διαδικασία ανάθεσης θα πρέπει να προχωρήσει
με βάση τους ειδικότερους διαδικαστικούς κανόνες και τις θεμελιώδεις
απαιτήσεις και προδιαγραφές που είχαν εξ αρχής καθοριστεί από την
παραχωρούσα αρχή για την ανάθεση της συγκεκριμένης σύμβασης. Σε
περίπτωση που οι κανόνες αυτοί δεν έχουν καθοριστεί, τότε η τήρηση της
αρχής της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων επιβάλλει, εν πάση περιπτώσει,
την αντικειμενική επιλογή των υποψηφίων αναδόχων.
Όσον αφορά, ειδικότερα, στις συμβάσεις παραχώρησης έργων και
υπηρεσιών, η υποχρέωση διαφάνειας οδηγεί στην ανάπτυξη κοινοτικού
ανταγωνισμού ανάμεσα σε περισσότερους υποψήφιους αναδόχους,
δημιουργώντας έτσι ένα πρακτικό πεδίο για την εφαρμογή της αρχής της ίσης
μεταχείρισης. Η τήρηση της υποχρέωσης διαφάνειας συνεπάγεται τη
συμμετοχή στις διαδικασίες ανάθεσης μιας σύμβασης παραχώρησης, όλων
εκείνων των κοινοτικών επιχειρήσεων (ιδιωτικών ή δημόσιων) που διαθέτουν
τις απαραίτητες τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες για την εκτέλεσή της,
διευρύνοντας σημαντικά τις επιλογές της παραχωρούσας διοικητικής αρχής,
ως προς την εκλογή του καταλληλότερου αναδόχου φορέα.
Η διαφάνεια στις συμβάσεις παραχώρησης μπορεί να εξασφαλισθεί με
κάθε πρόσφορο μέσο, όμως, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των
συμβάσεων αυτών, ως κυριότερο μέσο θεωρείται η θέσπιση κανόνων
δημοσιότητας. Σύμφωνα με το ΔΕΚ, στις συμβάσεις παραχώρησης
υπηρεσιών, η τήρηση της υποχρέωσης διαφάνειας επιβάλλει τη διασφάλιση
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για όλους τους υποψηφίους αναδόχους, του προσήκοντος βαθμού
δημοσιότητας, που θα καθιστά δυνατό το άνοιγμα της αγοράς υπηρεσιών
στον ανταγωνισμό, καθώς και τον έλεγχο του αμερόληπτου χαρακτήρα των
διαδικασιών του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα ανάλογα με το ειδικότερο
αντικείμενο, την οικονομική αξία, τον τοπικό ή ειδικό χαρακτήρα και την εν
γένει σπουδαιότητα της παραχώρησης, η διαφάνεια μπορεί να εξασφαλιστεί,
με τη δημοσίευση προκηρύξεων ή σχετικών ανακοινώσεων ενημέρωσης στον
ημερήσιο τύπο, σε εξειδικευμένα περιοδικά, έντυπα , ή ηλεκτρονικές σελίδες
του Διαδικτύου, ή και στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και μάλιστα, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για συμβάσεις
παραχώρησης που εμπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών
οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις. Οι εν λόγω μορφές δημοσιότητας θα
πρέπει να περιλαμβάνουν, γενικότερα, τις πληροφορίες που είναι
απαραίτητες προκειμένου να μπορέσουν οι πιθανοί υποψήφιοι ανάδοχοι να
αποφασίσουν για το αν ενδιαφέρονται ή όχι να συμμετάσχουν στη διαδικασία
ανάθεσης. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το
αντικείμενο και τα ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης παραχώρησης, τα κριτήρια
επιλογής και ανάθεσης, καθώς επίσης και η φύση και έκταση των παροχών
που αναμένονται από τον ανάδοχο. Οι ανωτέρω πληροφορίες και ιδίως αυτές
που αφορούν τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης, θα πρέπει να
διατυπώνονται κατά τρόπο που να επιτρέπει σε όλους τους υποψήφιους που
είναι καλά πληροφορημένοι και επιμελείς να τα ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο.
Σύμφωνα με το ΔΕΚ, η υποχρέωση διαφάνειας συνεπάγεται, επιπλέον, ότι η
αναθέτουσα (παραχωρούσα) αρχή οφείλει να ακολουθεί την ίδια ερμηνεία των
ως άνω κριτηρίων (που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή
στη συγγραφή υποχρεώσεων) καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, αλλά και
να εφαρμόζει τα κριτήρια αυτά κατά τρόπο αντικειμενικό και ενιαίο για όλους
τους υποψηφίους αναδόχους.
Έτσι η κρινόμενη διοικητική πράξη τυγχάνει άκυρη και θα πρέπει να
ακυρωθεί γενομένου δεκτού του παραπάνω λόγου ακύρωσης
ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η τέταρτη προσβαλλόμενη κανονιστική διοικητική πράξη με την οποία
ο ειδικός διαχειριστής αποκτά την εξουσία
εκπομπής τηλεοπτικού
προγράμματος τυγχάνει άκυρη λόγω υπέρβασης της νομοθετικής
εξουσιοδότησης της από 10-6-2013 ΠΝΠ.
«Ειδικότερα τα δικαιώματά της, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1
της παρούσας, καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. που έχουν μεταβιβαστεί στο
Δημόσιοκαι αφορούν: α) την μετάδοση των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και
τη λειτουργία διαδικτυακών ιστότοπων της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. έως τη
σύσταση νέου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και β) τις συχνότητες της
καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. που παραμένουν ενεργές μέχρι τη σύσταση του
νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα ασκούνται από τον Ειδικό Διαχειριστή για
λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.»
Με την εξουσιοδοτική διάταξη προβλέπεται ότι, σε περίπτωση
κατάργησης ενός φορέα, με τη σχετική Κ.Υ.Α,. κατάργησής του, καθορίζεται
επίσης η τύχη της περιουσίας του, ρυθμίζονται τα θέματα της διαδοχής
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, της αυτοδίκαιης λύσης των εργασιακών
σχέσεων των συμβάσεων έργου, της αυτοδίκαιης λήξης της θητείας των
οργάνων διοίκησης, των διαδικασιών και οργάνων που απαιτούνται για τη
διαδοχή καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Πουθενά δεν
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προβλέπεται ότι μπορεί με την Κ.Υ.Α,. να ανατεθεί η, έστω προσωρινή,
συνέχιση της δραστηριότητας του καταργούμενου φορέα, ούτε βεβαίως αυτό
συνιστά «αναγκαία λεπτομέρεια» των προαναφερθέντων θεμάτων. Κάτι
τέτοιο, η για οποιονδήποτε λόγο απόφαση συνέχισης της δραστηριότητας του
καταργούμενου φορέα, δεν μπορεί να γίνει όσο δεν παρέχεται με ειδική
διάταξη νόμου η σχετική εξουσία στους συναρμόδιους υπουργούς.
Η Κ.Υ.Α,. της 19ης Ιουνίου, επομένως, είναι παράνομη διότι εκδόθηκε καθ’
υπέρβαση της εξουσιοδότησης που δίνει το άρθρο 14Β του ν. 3429/2005.
Επίσης, λόγω της παρανομίας της αυτής, υπήρξε απολύτως
απρόσφορη ως μέτρο συμμόρφωσης στην προσωρινή διαταγή του
Προέδρου του ΣτΕ.
Επιπλέον υπάρχει και υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης
στον βαθμό που η προαναφερόμενη διοικητική πράξη καταργεί για την
περίπτωση
τον νόμο 2644/1998 που ρυθμίζει την παροχή
ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, χωρίς να υπάρχει τέτοια εξουσία από την
εξουσιοδοτική διάταξη.
Έτσι οι κρινόμενες διοικητικές πράξεις τυγχάνουν άκυρες και θα πρέπει
να ακυρωθούν γενομένου δεκτού του παραπάνω λόγου ακύρωσης
ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Όλες οι προσβαλλόμενες διοικητικές
πράξεις εκδόθηκαν κατά
εφαρμογή της
10-6-2003 ΠΝΠ και έχουν ως νόμιμο έρεισμα αυτή. Η
παραπάνω ΠΝΠ αντικατέστησε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 14Β του Ν.. 3429/2005 (Α' 314) με δύο νέα εδάφια
Όλες οι προσβαλλόμενες πράξεις
είναι άκυρες λόγω
αντισυνταγματικότητας της ΠΝΠ που αποτελεί το νόμιμο έρεισμα όσον
αφορά τις κανονιστικές πράξεις, οι οποίες αποτελούν το νόμιμο έρεισμα της
τρίτης προσβαλλόμενης ατομικής διοικητικής πράξης.
Και αυτό διότι από τον χαρακτηρισμό των πράξεων του άρθρου 44
παρ.1 Συντάγματος ως τυπικά νομοθετικών, δεν θα πρέπει πάντως να
συναχθεί ότι αυτές μπορούν να έχουν ως αντικείμενο ο,τιδήποτε είναι
δυνατό ν' αποτελέσει αντικείμενο τυπικού νόμου, επειδή τούτο ενδέχεται να
είναι αντίθετο στην ιδιαιτερότητα των πράξεων ως μέσων αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών.
Για τον λόγο κυρίως αυτόν μπορεί να υποστηριχθεί ότι δεν είναι θεμιτή
η παροχή νομοθετικής εξουσιοδότησης με ΠΝΠ, αφού η εξουσιοδότηση εξ
ορισμού σημαίνει ότι η ανάγκη ρύθμισης δεν είναι άμεση. Πρακτικά όπως
εκθέσαμε παραπάνω με την μεθόδευση αυτή κατά παράκαμψη του
Συντάγματος ο κος Υπουργός Οικονομικών απόκτησε πρωτογενή
νομοθετική εξουσία και την εξουσία να δρα ανέλεγκτα, στοιχείο που δεν θα
γίνονταν εάν όλες οι ρυθμίσεις είχαν γίνει από το Υπουργικό Συμβούλιο με
την ΠΝΠ, η οποία, όπως και οι μετ΄αυτήν προσβαλλόμενες κανονιστικές
διοικητικές πράξεις έπρεπε να λάβουν υπόψη τη συνταγματική αρχή της
απρόσκωπτης συνέχισης των δημοσίων υπηρεσιών, όπως έχει νομολογηθεί
παγίως και ουδόλως ελήφθη υπόψη από όλες, όπως προκύπτει και από την
μέχρι σήμερα αδυναμία ενεργοποίησης της εκροής του προγράμματος της
Ραδιοτηλεόρασης κατά παράβαση και των προσωρινών διαταγών του
Προέδρου του ΣτΕ και του Τμήματος αναστολών του ΣτΕ, που εκδόθηκαν σε
ανάλογη προσφυγή της ΠΟΣΠΕΡΤ και του Προέδρου της κ. Καλφαγιάννη.
Έτσι οι κρινόμενες διοικητικές πράξεις τυγχάνουν άκυρες και θα πρέπει
να ακυρωθούν γενομένου δεκτού του παραπάνω λόγου ακύρωσης
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Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη βάσιμη και αληθινή και ασκείται
εμπρόθεσμα, καταβλήθηκε δε και το αναλογούν παράβολο……………………
Επειδή εκθέτουμε συνοπτικά του λόγους ακύρωσης ως ανωτέρω:
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ
Και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας και όλων όσων θα
προσθέσουμε κατά την συζήτηση της παρούσας .
ΖΗΤΟΥΜΕ
Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση μας
Να ακυρωθούν και να εξαφανιστούν για τους προαναφερόμενους αναλυτικά
λόγους ως ανυπόστατες, άλλως άκυρες:
1) Η υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Απόφαση του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών, «Κατάργηση της δημόσιας
επιχείρησης ‘Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία
(ΕΡΤ – Α.Ε.)», η οποία δημοσιεύθηκε την 11.06.2013 στο Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ.
φύλλου 1414,
2) Η υπ’ αριθ. ΟΙΚ.03/12.6.2013 Απόφαση
του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε την
12.06.2013 στο Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου 1423.
3) Η υπ’ αριθ. ΟΙΚ.04/12.6.2013 Απόφαση του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε την
13.06.2013 στο Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου 1427 και την συνεπεία αυτών
των πράξεων κοινοποίηση δήθεν λύσης της από Μάϊο 1987 Σύμβασης
Εντολής Αορίστου Χρόνου της παροχής των Δικηγορικών μου
Υπηρεσιών στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
που υπογράφει ο παράνομα και
αντισυνταγματικά ορισθείς Ειδικός Διαχειριστής κ. Γκίκας Μάναλης, ο
οποίος δύναται να ορίζει τρίτους Δικηγόρους για κάλυψη των νομικών
υπηρεσιών της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, ώστε να δοθεί η
δυνατότητα ανάθεσης των δικηγορικών υπηρεσιών της μόνο σε
δικηγόρους που έχουν επιλεγεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 1649/1986.
4) Η υπ’ αριθ. ΟΙΚ.05/19.6.2013 Απόφαση του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε την
19.06.2013 στο Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου 1483.
5) Η υπ’ αριθ. ΟΙΚ.06/8.7.2013 Απόφαση του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε την
8.7.2013 στο Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου 1675
6) Η με αριθμ. πρωτ. 37/16-6-2013 λύση της από Μάϊο 1987 Σύμβασης
Εντολής Αορίστου Χρόνου της παροχής των Δικηγορικών μου Υπηρεσιών
στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
7) και κάθε άλλη αμέσως ή εμμέσως συναφής,
μεταγενέστερη, πράξη και παράλειψη της Διοίκησης.

προγενέστερη

Να καταδικαστεί το Ελληνικό Δημόσιο στην δικαστική μας Δαπάνη

60

ή

Πληρεξούσιο και αντίκλητο διορίζουμε τον υπογράφοντα Δικηγόρο Αθηνών
Γιώργο Λ. Κόκκα (ΑΜ ΔΣΑ 10288) οδός Ιπποκράτους 42 (4ος όροφος γραφείο
1) τηλ 2103632000 fax 2103610288 κιν 6944545888.
ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
geoko@otenet.gr
Αθήνα 14/11/2013
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

Β. Η ΠΡΟΔΗΛΗ ΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 1 της παρ. 6 του άρθρου 52
του Π.Δ. 18/1989, όπως νομολογιακά έχει κριθεί, αν το Δικαστήριο εκτιμά ότι
το ένδικο βοήθημα (δηλ. εδώ η άνω αίτηση ακυρώσεως) είναι προδήλως
βάσιμο, μπορεί να δεχθεί την αίτηση αναστολής, ακόμη κι αν η βλάβη του
αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της απόφασης δεν κρίνεται ως
ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη.
Στην προκειμένη περίπτωση, η ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως προσφυγή μου είναι προδήλως παραδεκτή και βάσιμη και προβάλλει τους
απολύτως βάσιμους λόγους:
α) Παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 87 παράγραφος 2, 43 παρ.
2 και 44 παρ. 1 του Συντάγματος,
β) Παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 29 Α του νόμου 1558/1985
και του άρθρου 7 του ν 4048/2012
γ) Παράβαση των διατάξεων περί ουσιώδους τύπου της διαδικασίας
σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν 4048/2012,
δ) Μη ύπαρξη σαφούς ειδικής και επαρκούς αιτιολογίας που απαιτεί ο
νόμος κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 14Β παράγραφος 1 του ν.
3429/2005
ε) Πλάνη περί τα πράγματα από πλευράς της Διοικήσεως κατά την
έκδοση της πρώτης προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης, αλλά και υπέρβαση
της νομοθετικής εξουσιοδότησης εκ του άρθρου 14β ν 3429/2005,
στ) Υπέρβαση της εξουσιοδοτικής διατάξεως ( άρθρο 1 από 10-6-2013
ΠΝΠ) αναφορικά με την κατάργηση της διάταξης του έχοντος ισχύ νόμου
άρθρου 52 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της ΕΡΤ ΑΕ (περί
κατάργησης των Νομικών Υπηρεσιών της ΕΡτ Α.Ε.)
ζ) Καταφανέστατη αοριστία και έλλειψη σαφούς και ειδικής αιτιολογίας
στο άρθρο 1 της ΠΝΠ κατά ευθεία παραβίαση του άρθρου 11 του Ν.
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1649/1986 (ΦΕΚ Α 149),
η) Παραβίαση της αρχής της ισότητας, της διαφάνειας και της
αξιοκρατίας η οποία θεμελιώνεται στο Ελληνικό Σύνταγμα στα άρθρα 4
παράγραφος 1 5 παράγραφος 1 και 107 παράγραφος 3, καθώς με τις
προσβαλλόμενες πράξεις επιτυγχάνεται η ανάθεση δημόσιας υπηρεσίας από
το ελληνικό δημόσιο, χωρίς να έχει προηγηθεί η παραμικρή διαγωνιστική
διαδικασία και χωρίς την γνωστοποίηση της σχετικής πρόθεσης της διοίκησης
να προσλάβει με εκ των προτέρων κριτήρια ειδικό διαχειριστή σε αντίθεση με
τις κοινοτικές οδηγίες 2007/18 ΕΚ και 95/50/ΕΟΚ που αφορούν την ανάθεση
υπηρεσιών από δημόσιο φορέα ως και με τις κοινοτικές οδηγίες 2007/18 ΕΚ
και 95/50/ΕΟΚ,
θ) Έλλειψη ειδικής και σαφούς αιτιολογίας όσον αφορά το γεγονός της
επιλογής εκ μέρους της Διοίκησης ενός και μόνου φυσικού προσώπου για να
διαχειριστεί τα περιουσιακά
στοιχεία 3 τηλεοπτικών σταθμών 10
ραδιοφωνικών σταθμών και τις εργασιακές σχέσεις τουλάχιστον 2605
εργαζομένων
ι) Πλήρης παραβίαση της αρχής της ισότητας, της αξιοκρατίας και της
διαφάνειας ήτοι κατά παράβαση του άρθρου 107 παράγραφος 3 και 4
παράγραφος 1 του Συντάγματος, σχετικά με τον διορισμό του Ειδικού
Διαχειριστή, αφού για τον διορισμό του δεν έγινε η παραμικρή διαγωνιστική
διαδικασία ή νόμιμη διαδικασία απευθείας ανάθεσης με την συλλογή
προσφορών και υποψηφιοτήτων,
ια) Αντίθεση στις κείμενες διατάξεις του νόμου 2644/1998 που ρυθμίζει
την παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, χωρίς να υπάρχει τέτοια εξουσία
από την εξουσιοδοτική διάταξη και υπέρβαση της εξουσιοδότησης που δίνει
το άρθρο 14Β του ν. 3429/2005,
ιβ) Παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 44 παρ.1 Συντάγματος
Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1649/1986,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρ. 18 παράγρ. 1
του Ν. 1868/1989 (ΦΕΚ Α /230).ρυθμίζονται τα ακόλουθα : «1. Η πρόσληψη
δικηγόρων με πάγια αντιμισθία ή η αποκλειστική ή συστηματική ανάθεση
υποθέσεων με πάγια αμοιβή από νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, όπως
αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 1232/1982 και στο άρθρο 1 παρ. 6
του ν. 1256/1982, γίνεται με επιλογή ύστερα από προκήρυξη. Η διάταξη αυτή
δεν εφαρμόζεται για την πρόσληψη του προϊσταμένου νομικής ή δικαστικής
υπηρεσίας ή του νομικού συμβούλου των παραπάνω νομικών προσώπων.
Οσοι δικηγόροι υπηρετούν ήδη στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός αναφέρεται
στο εδάφιο α` της παρ. 1 του άρθρου αυτού, με πάγια αντιμισθία ή με
αποκλειστική ή συστηματική ανάθεση υποθέσεων με πάγια αμοιβή θα
καταλαμβάνουν τις αντίστοιχες θέσεις που θα προβλέπονται από τους οικείους
οργανισμούς χωρίς να τηρούνται οι διαδικασίες και προϋποθέσεις που
προβλέπει το άρθρο αυτό. Η προκήρυξη πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της
απασχόλησης του δικηγόρου, τις τυχόν ειδικές ανάγκες του νομικού
προσώπου, την έδρα και τους όρους αμοιβής, υπηρεσιακής εξέλιξης και
ασφάλισης του δικηγόρου. Η προκήρυξη καθορίζει προθεσμία για την
υποβολή των υποψηφιοτήτων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 30
ούτε μεγαλύτερη από 60 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της
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προκήρυξης. 2. Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή που αποτελείται
από: α) έναν πρόεδρο πρωτοδικών του πρωτοδικείου της έδρας του
δικηγορικού συλλόγου, β) Τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με
15ετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το διοικητικό
συμβούλιο, του οικείου δικηγορικού συλλόγου, γ) έναν εκπρόσωπο του
ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο
πρόεδρος πρωτοδικών, καθήκοντα δε γραμματέα αυτής ασκεί υπάλληλος του
νομικού προσώπου. Υποψήφιοι μπορούν να είναι δικηγόροι μέλη του
δικηγορικού συλλόγου του τόπου, όπου πρόκειται να παρασχεθούν οι
υπηρεσίες. 3. Η προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου κοινοποιείται με
επιμέλεια του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου στον Πρόεδρο του
Πρωτοδικείου της έδρας του δικηγόρου που θα προσληφθεί και στον Πρόεδρο
του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, οι οποίοι επιμελούνται για την
τοιχοκόλλησή της στο κατάστημα του Πρωτοδικείου και στα γραφεία του
Δικηγορικού Συλλόγου αντίστοιχα….. 4. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στο
ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο, μέσα στην προθεσμία που ορίζει η
προκήρυξη, αίτηση συνδευόμενη από: α) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, β)
πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη
έμμισθη θέση, γ) υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις
υπηρεσίες του αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο
νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα και δε λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή
από νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα, δ) βιογραφικό σημείωμα με τα
στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης.
………………………..
6. Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών
προσόντων τους. Για την πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η
προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η
εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική του
πείρα και επάρκεια και η γνώση ξένων γλωσσών, που συνεκτιμώνται με
την οικογενειακή και οικονομική του κατάσταση, τις βιοτικές του
ανάγκες, την ηλικία του και την πρόβλεψη της εξέλιξής του. Κρίσιμος
χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος
λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. Προσλήψεις, που
γίνονται ή έχουν γίνει από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου χωρίς
την τήρηση της προβλεπόμενης απ` αυτόν διαδικασίας, είναι άκυρες.
Προσλήψεις δικηγόρων, που υπηρετούσαν ή υπηρετούν στο δημόσιο
τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 1232/1982 και στο
άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982, με πάγια αντιμισθία ή με αποκλειστική
ή συστηματική ανάθεση υποθέσεων με πάγια αμοιβή, στις αντίστοιχες
θέσεις που προέβλεπαν ο οικείοι οργανισμοί, χωρίς να τηρηθούν οι
διαδικασίες και οι προϋποθέσεις του ν. 1649/1986, είναι έγκυρες και
έχουν τις ίδιες συνέπειες. 7. Η επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και τα
δικαιολογητικά των υποψηφίων και τους καλεί σε ατομική συνέντευξη. Μέσα
σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη εκδίδει
αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. Η
απόφαση της επιτροπής είναι υποχρεωτική και ισχύει μόνο για την κατάληψη
των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Το νομικό πρόσωπο που προκήρυξε τη
θέση οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης να
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προσλάβει στις κενές θέσεις τους επιτυχόντες και να γνωστοποιήσει στον
οικείο Δικηγορικό Σύλλογο την ανάληψη υπηρεσίας ή την έναρξη της
συνεργασίας με αμοιβή κατά υπόθεση μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.
Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δε θίγουν τις διατάξεις του Κώδικα των
Δικηγόρων που ρυθμίζουν τις μεταθέσεις των δικηγόρων.»
Εκ των ως άνω καθίσταται φανερή η πρόδηλη αντισυνταγματικότητα
των διαλαμβανομένων διατάξεων της προσβαλλομένης υπ’ αριθ.
ΟΙΚ.03/12.6.2013 απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του
Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε την 12.6.2013 στο Φ.Ε.Κ., τ.
Β’, αριθ. φύλλου 1423 4., σύμφωνα με την οποία ο ειδικός διαχειριστής
αναθέτει, μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους, σε δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρείες της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, την δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δημοσίου στις
πάσης φύσεως δίκες που αφορούν σε στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού
που μεταβιβάζονται κατά το άρθρο 2 ή αφορούν διαφορές που γεννώνται
λόγω της καταργήσεως της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της. Η λήξη της
ειδικής διαχείρισης δεν συνεπάγεται την λύση της έμμισθης εντολής.
Η ως άνω αναφερόμενη παράνομη διαδικασία με την
προσβαλλόμενη ΚΥΑ βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις του
ανωτέρω νόμου, καταστρατηγώντας βασικές διατάξεις τιθέμενες προς
προστασία του δημοσίου συμφέροντος, εκτός αν αφορούν προσλήψεις
δικηγόρων, που υπηρετούσαν ή υπηρετούν στο δημόσιο τομέα, όπως
αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 1232/1982 και στο άρθρο 1
παρ. 6 του ν. 1256/1982, με πάγια αντιμισθία ή με αποκλειστική ή
συστηματική ανάθεση υποθέσεων με πάγια αμοιβή, στις αντίστοιχες
θέσεις που προέβλεπαν ο οικείοι οργανισμοί, κάτι που σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να προκύψει από την διατύπωση της διάταξης
της ως άνω ΚΥΑ.

Επειδή, είναι προφανής η βλάβη των συμφερόντων μου, υπό την
πρώτη ιδιότητά μου, ήτοι ως Δικηγόρου υπηρετούντος στην ΕΡΤ ΑΕ
που ανήκε στον Δημόσιο Τομέα και συνεπώς είχα διοριστεί με τις
διατάξεις του ανωτέρω Νόμου, οπότε έχω και προφανές έννομο
συμφέρον να ζητήσω την προσωρινή αναστολή της δυνατότητας που
έχει ο Ειδικός Διαχειριστής να διορίζει ελευθέρως ιδιώτες δικηγόρους ή
δικηγορικά γραφεία της ημεδαπής και της αλλοδαπής για τις δικαστικές
και άλλες νομικές υποθέσεις, ώστε να εκδοθεί προσωρινή διαταγή του
Δικαστηρίου Σας, που να επιβάλλει την κατά νόμο διεκπεραίωση όλων
των υποθέσεων της πρώην ΕΡΤ ΑΕ μόνο σε δικηγόρους που έχουν
συμμετάσχει σε προκηρυχθέντα κατά τις διατάξεις του Ν. 1649/86 είτε
της ΕΡΤ ΑΕ είτε μετά από σχετική ανακοίνωση πρόσληψης με βάση τις
ίδιες διατάξεις

Συνεπώς, το Δικαστήριό Σας, λαμβάνοντας και μόνο υπόψη αυτή την
πρόδηλη βασιμότητα έχει τη δυνατότητα να εκδώσει την απόφαση αναστολής
εκτέλεσης, ανεξάρτητα από την ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη
βλάβη που επίσης με αφορά και επικαλούμαι βάσιμα για τους εξής λόγους:.
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Γ.
ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΗ
ΒΛΑΒΗ
ΤΟΥ
ΑΙΤΟΥΝΤΑ
ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟ

ΤΙΣ

Λόγο αναστολής μπορεί να θεμελιώσει η, από την άμεση εκτέλεση της
προσβαλλόμενης απόφασης, απειλούμενη, βλάβη του αιτούντος, εφόσον η
επανόρθωσή της θα είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής σε περίπτωση
ευδοκίμησης του αντίστοιχου ενδίκου μέσου.
Επειδή, στην ελληνική έννομη τάξη κατοχυρώνεται το δικαίωμα του
προσώπου για δικαστική προστασία, έκφανση του οποίου αποτελεί και η
αξίωση αυτού για αποτελεσματική - προσωρινή έννομη προστασία (πρβλ Ε.Α.
του ΣτΕ 178/2006, 939/2006), ήτοι για λήψη του κατάλληλου μέτρου,
προκειμένου να αποτραπεί η ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη
βλάβη, που κατά περίπτωση συνδέεται με την άμεση εκτέλεση της διοικητικής
πράξης ή της δικαστικής απόφασης. Κατά τη ρύθμιση δε του δικαιώματος
αυτού δεν αποκλείεται στον κοινό νομοθέτη να θέτει περιορισμούς και όρους,
πλην όμως αυτοί δεν μπορούν να περιστέλλουν τη δυνατότητα εκδόσεως
ευνοϊκής για τον αιτούντα αποφάσεως κατά τέτοιο τρόπο ή σε τέτοιο
βαθμό, ώστε το δικαίωμα αυτό να προσβάλλεται στον ίδιο τον πυρήνα
του.
Επειδή, ο αιτών είμαι Δικηγόρος της ΕΡΤ Α.Ε. στηρίζων την διαβίωση
εμού και της οικογενείας μου κατά κύριο λόγο από τις απολαβές μου ως
έμμισθος Δικηγόρος στην ΕΡΤ Α.Ε., θέση στην οποία επήλθε κατάργησή της,
δυνάμει των ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ και ανεπίτρεπτων
προσβαλλομένων Πράξεων, χάνοντας ξαφνικά και «εν μία νυκτί»
κυριολεκτικά, το κύριο εφόδιο που είχα για να διασφαλίζω σε σταθερή μηνιαία
βάση την διαβίωση εμού και της πολυμελούς οικογένειάς μου.
Πέραν των τρεχόντων εξόδων από τραπεζικό δανεισμό (για
υπολειπόμενο στεγαστικό δάνειο δέκα επιπλέον ετών ύψους 70.000€ ακόμη),
που χρησιμοποιείται για τις στεγαστικές ανάγκες εμού, της συζύγου μου και
των τεσσάρων προστατευόμενων τέκνων μας, τα οποία αποπλήρωνα άνευ
δυσκολίας μέχρι πρότινος που εργαζόμουν στην ΕΡΤ Α.Ε. (μηνιαία δόση
περίπου 650 €) και τα οποία τώρα εκ των πραγμάτων ΑΔΥΝΑΤΩ να
καταβάλω στους δανειστές μου, καθίσταται περισσότερο από αυτονόητο ότι
το βάρος διατροφής και συντήρησης μιας πολυμελούς οικογένειας
αποτελούμενης από την σύζυγό μου και τα τέσσερα (4) τέκνα μας, εκ των
οποίων δύο (2) ανήλικα, φαντάζει δυσθεώρητο με άμεσο και κατεπείγοντα
κίνδυνο κατά τους επόμενους μήνες, ακόμα και για την ίδια την επιβίωσή μας.
Επειδή, η Διοίκηση με τις καταφανέστατα αντικείμενες, τόσο στο ίδιο το
Σύνταγμα της Ελλάδας, όσο και σε υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις
Ευρωπαϊκού δικαίου, αλλά και σε πλειάδα Νόμων προσβαλλόμενες Πράξεις,
στέρησε εντελώς ξαφνικά και όλως παράνομα το δικαίωμα, τόσο σε εμένα
όσο και στην οικογένειά μου μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης, καταδικάζοντάς
μας σε ένα δυσοίωνο μέλλον.
Επειδή η Διοίκηση με τις ανωτέρω παράνομες κοινές Υπουργικές
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Αποφάσεις εξουσιοδοτεί τον Ειδικό Διαχειριστή της ΕΡΤ Α.Ε. να προσλάβει
όποιους δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρίες επιθυμεί με έμμισθη εντολή όσο
διαρκεί η θητεία του για τις ανάγκες των νομικών υποθέσεων της ΕΡΤ Α.Ε.,
κατά πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1649/1986,
καταργώντας πρακτικά τον λόγο ύπαρξης νομικής υπηρεσίας κατά τρόπο
αυθαίρετο και εντελώς παράνομο, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις
πρόσληψης Δικηγόρων στον δημόσιο τομέα.

Επειδή, ακόμα και γενομένης δεκτής της πρόδηλα νόμιμης αιτήσεως
ακυρώσεως μου, υφίσταται ο άμεσος και πραγματικός κίνδυνος να έχω
αυθαίρετα, παράνομα μεταβάλει ιδιαίτερα βλαπτικά το επίπεδο ζωής μου,
τόσο σε καθαρά επαγγελματικό, όσο και οικονομικό, αλλά και σε ηθικό
επίπεδο, εγώ προσωπικά αλλά και η οικογένειά μου εξ αιτίας της άδικης και
καταφανέστατης παρανομίας της Διοίκησης, έχοντας υποστεί ανεπανόρθωτη,
άλλως δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη που απειλείται από την άμεση
εκτέλεση των προσβαλλομένων πράξεων, κατά των οποίων έχει ασκηθεί η
αίτηση ακυρώσεώς μου.

Δ. ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ .

Η αρχή της στάθμισης συμφερόντων αποσκοπεί κατ` αρχήν στην ad
hoc αξιολόγηση των πραγματικών και νομικών δεδομένων προκειμένου
να κριθεί το κατά περίπτωση επικρατέστερο συμφέρον ή στον ανάλογο
περιορισμό των συγκρουόμενων συμφερόντων.
Όσον αφορά την έννοια του δημοσίου συμφέροντος, θεωρούμε ότι δεν
υφίστανται λόγοι άμεσου και υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος που να
επιβάλλουν το ολοκληρωτικό κλείσιμο και θέση μιας εταιρίας όπως η ΕΡΤ
Α.Ε. σε ειδική διαχείριση, καθώς από τα οικονομικά στοιχεία του
προϋπολογισμού και διαχείρισης της ΕΡΤ Α.Ε. που προσάγω και
επικαλούμαι, αποδεικνύεται ότι από την λειτουργία της δεν προκαλείτο
οικονομική επιβάρυνση του δημοσίου, αλλά αντίθετα όφελος αυτού,
καθώς η ΕΡΤ Α.Ε. ήταν μια πλεονασματική εταιρία που απέφερε έσοδα
στο Ελληνικό Δημόσιο.
Συνεπώς από τη σχετική στάθμιση βαρύνει ιδιαίτερα η βλάβη, την
οποία θα υποστώ εγώ και η οικογένειά μου στα συνταγματικά
προστατευτευόμενα έννομα αγαθά της προστασίας της ζωής, της
αξιοπρέπειας μας ως ανθρώπινα όντα, αλλά και της οικονομικής και
επαγγελματικής ελευθερίας, που απολάμβανα στα πλαίσια μιας
ευνομούμενης πολιτείας, σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος και των
νόμων, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της προδήλως βάσιμης αιτήσεως
ακυρώσεώς μου. Για αυτούς τους λόγους το Δικαστήριό Σας πρέπει να
διατάξει την αναστολή εκτέλεσης των προσβαλλομένων αποφάσεων
και την έκδοση των αιτούμενων τεσσάρων προσωρινών διαταγών
σύμφωνα με το αιτητικό.
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Επειδή ο ως άνω Ειδικός Διαχειριστής προέβη στην με αρ. Πρωτ.
1/22-7-2013 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού 589 εργαζομένων, χωρίς
πρόβλεψη έστω και ενός δικηγόρου για τις προσωρινές έστω ανάγκες,
με δίμηνες συμβάσεις, πιθανόν ανανεούμενες, για το μεταβατικό χρονικό
διάστημα λειτουργίας της άτυπης Δημόσιας Τηλεόρασης που παράγει και
μεταδίδει ένα πρόχειρο και απαράδεκτο τηλεοπτικό πρόγραμμα, ενώ από τον
τίτλο του στην συγκεκριμένη ανακοίνωση προκύπτει ότι είναι Ειδικός
Διαχειριστής μόνο για το ενεργητικό και παθητικό της πρώην ΕΡΤ ΑΕ,
περιέπεσε σε σωρεία ανακριβειών και πρωθύστερων ενεργειών, που πρέπει
να ανασταλούν με απόφαση προσωρινής διαταγής του Δικαστηρίου Σας οι
χαρακτηριστικότερες των οποίων είναι οι ακόλουθες:
Α) Προκηρύσσει θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου χωρίς να αναφέρει
τους όρους των ατομικών συμβάσεων εργασίας, ώστε να συμμετάσχουν
έγκυρα οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι εργαζόμενοι.
Β) Δεν υφίσταται στην ανακοίνωση πρόσληψης κανένα στοιχείο για την
επιτροπή αξιολόγησης των αιτούντων, όπως θα όφειλε.
Γ) Λαμβάνεται ένα προνόμιο 200 μονάδων στην βαθμολόγηση των
εργαζομένων στην πρώην ΕΡΤ ΑΕ, χωρίς να διευκρινίζεται αν θα
προστίθενται επιπλέον οι 10 μονάδες βαθμολόγησης ανά μήνα για την
προηγούμενη ραδιοτηλεοπτική εμπειρία τους.
Δ) Αναφέρεται σε 589 θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα η ίδια
ανακοίνωση προβλέπει ότι θα καλυφθούν με τις ίδιες αιτήσεις πρόσληψης
τελικά 2000 θέσεις εργασίας, στοιχείο που αμφισβητεί ευθέως και την
φερόμενη ως βασική αιτία κατάργησης της ΕΡΤ ΑΕ 2600 εργαζομένων
στον Δημόσιο Τομέα που απαιτούσε η ΤΡΟΙΚΑ να απολυθούν στα
πλαίσια των μνημονιακών πολιτικών, που είχαν σαν εξιλαστήριο θύμα
τελικά ολόκληρη την ΕΡΤ ΑΕ, που η κατάργησή της ενδέχεται τελικά να
ακυρωθεί είτε από τις αποφάσεις του Δικαστηρίου Σας στις σχετικές
αιτήσεις ακυρώσεως, που πιθανολογείται η ευδοκίμησή τους, είτε της
μη τελικής κύρωσης από την Βουλή της πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου εμπρόθεσμα, ενόψει και των αδιαμφισβήτητων άμεσων
πολιτικών εξελίξεων εντός του θέρους στην χώρα μας.

Επειδή η ως άνω αίτηση ακυρώσεως- προσφυγή μου είναι
παραδεκτή, νομικά και ουσιαστικά βάσιμη και σφόδρα πιθανολογείται η
ευδοκίμησή της, από όσα ειδικότερα παρατίθενται στο δικόγραφό της,
καθώς με την προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε κατ` εσφαλμένη εκτίμηση
και ελλιπή λήψη υπ` όψη αποδεικτικών μέσων και κατ ` εσφαλμένη εφαρμογή
και ερμηνεία διατάξεων ουσιαστικού δικαίου.
Επειδή συντρέχει νόμιμη περίπτωση αναστολής εκτέλεσης της
άνω προσβαλλόμενης πράξης, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης
επί της από 11/07/2013 και με αριθμό κατάθεσης 3303/17-07-2013
αίτησης ακυρώσεως μου, της οποίας πιθανολογείται σφόδρα η νομική
βασιμότητα και η ευδοκίμηση.
Επειδή συντρέχει νόμιμη περίπτωση αναστολής εκτέλεσης με
Προσωρινή Διαταγή των άνω προσβαλλόμενων πράξεων μέχρι την
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συζήτηση της παρούσας αίτησής μου, καθώς με τυχόν εκτέλεσή των
προσβαλλόμενων Πράξεων θα επέλθει δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη στα
συμφέροντά μου, καθώς η απόλυσή μου από την ΕΡΤ Α.Ε., δυνάμει των
ανωτέρω προσβαλλομένων πράξεων αναμένεται να προκαλέσει πλέον
ανεπανόρθωτη βλάβη σε εμένα και την οικογένειά μου.
Επειδή η άσκηση της κατατεθείσας αίτησης ακύρωσης μου δεν
αναστέλλει την εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων, σύμφωνα με το
άρθρο 45 επ. Π.Δ. 18/1989, είναι όμως δυνατή η αναστολή της ισχύος
των κατά την διαδικασία του άρθρου 52 Π.Δ. 18/1989.
Επειδή η υπό κρίση αίτησή μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή και
εισάγεται νόμιμα ενώπιον του Δικαστηρίου Σας ως καθ’ ύλην και κατά τόπο
αρμοδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 18/1989
Επειδή είναι προφανές το έννομο συμφέρον μου στην εκδίκαση της
υπό κρίση αίτησής μας.
Επειδή, καθίσταται προφανής ο κίνδυνος, σε περίπτωση
ευδοκίμησης (προφανώς καθυστερημένα εξαιτίας και της φύσεως της
υποθέσεως) της άνω αίτησης ακυρώσεως και αν δεν μου παρασχεθεί
άμεσα η ζητούμενη προσωρινή προστασία, να προκληθεί σε εμένα και
την οικογένειά μου ανεπανόρθωτη, άλλως δυσχερώς επανορθώσιμη
βλάβη στην ελεύθερη απόλαυση του συνταγματικά κατοχυρωμένου
δικαιώματος της προστασίας της ζωής, της αξιοπρέπειας, αλλά και της
οικονομικής και επαγγελματικής ελευθερίας, που απολαμβάνω
σύμφωνα με το σύνταγμα, καθώς θα έχει διαμορφωθεί πραγματική
κατάσταση που θίγει στον πυρήνα τους τα ως άνω συνταγματικώς
κατοχυρωμένα έννομα αγαθά.
Επειδή, στο άρθρο 20 παρ.1 του Συντάγματος καθιερώνεται το
δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας. Περαιτέρω, στην Ευρωπαϊκή
Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία έχει κυρωθεί με το
ν.2329/1953 και το ν.δ.53/1974, ορίζεται ότι κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα
η υπόθεσή του να δικασθεί δίκαια από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο
(άρθρο 6 παρ.1) με πραγματική (αποτελεσματική) προσφυγή (άρθρο 13).
Επειδή το Δικαστήριό Σας είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της
παρούσας.
Επειδή κατεβλήθησαν τα τέλη και το παράβολο για τη συζήτηση της
παρούσας.
Επειδή το καθ` ου Ελληνικό Δημόσιο πρέπει να καταδικαστεί στο
σύνολο των δικαστικών εξόδων και της δαπάνης μου ως πληρεξούσιου
δικηγόρου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με την ρητή επιφύλαξή μας της προφορικής και
με πρόσθετο υπόμνημα ανάπτυξης των ανωτέρω λόγων
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ΖΗΤΟΥΜΕ

1. Να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτησή μας.
2. Να διαταχθεί η αναστολή εκτέλεσης των ως άνω αναφερόμενων
προσβαλλομένων πράξεων, ήτοι 1) Της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013
Απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού
Οικονομικών, «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης ‘Ελληνική
Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ – Α.Ε.)», η οποία
δημοσιεύθηκε την 11.6.2013 στο Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου 1414, 2) Της
υπ’ αριθ. ΟΙΚ.03/12.6.2013 Απόφασης του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε
την 12.6.2013 στο Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου 423. 3) Της υπ’ αριθ.
ΟΙΚ.04/12.6.2013 Απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και
του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε την 13.06.2013 στο
Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου 1427 και την συνεπεία αυτών των πράξεων
κοινοποίηση δήθεν λύσης της από Μάϊο 1987 Σύμβασης Εντολής
Αορίστου Χρόνου της παροχής των Δικηγορικών μου Υπηρεσιών
στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που υπογράφει ο παράνομα και αντισυνταγματικά
ορισθείς Ειδικός Διαχειριστής κ. Γκίκας Μάναλης, ο οποίος δύναται
να ορίζει τρίτους Δικηγόρους για κάλυψη των νομικών υπηρεσιών
της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, δηλαδή της με αριθμ. πρωτ. 37/16-62013 λύσης της από Μάϊο 1987 Σύμβασης Εντολής Αορίστου Χρόνου της
παροχής των Δικηγορικών μου Υπηρεσιών στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. 4) Της υπ’
αριθ. ΟΙΚ.05/19.6.2013 Απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε την 19.06.2013
στο Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου 1483. 5) Της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.06/8.7.2013
Απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού
Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε την 8.7.2013 στο Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ.
φύλλου 1675 6) Κάθε άλλης αμέσως ή εμμέσως συναφούς,
προγενέστερης ή μεταγενέστερης, πράξης και παράλειψης της Διοίκησης.
3. καθώς και κάθε άλλης αμέσως ή εμμέσως συναφή, προγενέστερη ή
μεταγενέστερη, πράξη και παράλειψη της Διοίκησης, όπως την με
αρ.1/2013 Ανακοίνωση Πρόσληψης αρχικά 589 και κατόπιν 2000
υπαλλήλων ( αλλά όχι Δικηγόρων ) της μεταβατικής Δημόσιας
Τηλεόρασης, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από
11/07/2013 και με αριθμό κατάθεσης 3303/17-07-2013 αιτήσεως
ακυρώσεώς μου, η συζήτηση της οποίας εκκρεμεί.
4. Να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή για την αναστολή εκτέλεσης
των ανωτέρω προσβαλλομένων Πράξεων, μέχρι έκδοση αποφάσεως
του Δικαστηρίου Σας επί των ως άνω αιτήσεων ακυρώσεων που θα
εκδικασθούν 27-9-2013, άλλως
μέχρι την έκδοση
νεότερης και
ολοκληρωμένης
απόφασης
των
συναρμόδιων
Υπουργών και
συγκεκριμμένα:
4α) να ανασταλεί η δυνατότητα που έχει ο Ειδικός Διαχειριστής να
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διορίζει ελευθέρως (μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους) ιδιώτες δικηγόρους ή δικηγορικά
γραφεία της ημεδαπής και της αλλοδαπής για τις δικαστικές και
άλλες νομικές υποθέσεις, ώστε να επιβάλλει την κατά νόμο
διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων της ΕΡΤ ΑΕ μόνο σε
δικηγόρους που έχουν συμμετάσχει σε προκηρυχθέντα κατά τις
διατάξεις του Ν. 1649/86 διαγωνισμό, είτε της ΕΡΤ ΑΕ, είτε μετά από
σχετική ανακοίνωση πρόσληψης με βάση τις ίδιες διατάξεις, για την
δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δημοσίου στις πάσης
φύσεως δίκες που αφορούν σε στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού
που μεταβιβάζονται κατά το άρθρο 2 ή αφορούν διαφορές που γεννώνται
λόγω της καταργήσεως της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της. Να
διαταχθεί και κατά την παρούσα μεταβατική φάση η επαναφορά της
πραγματικής και νομικής επαγγελματικής καταστάσεώς μου εντός
της ΕΡΤ Α.Ε., όπως αυτή υπήρχε πριν την ισχύ των προσβαλλομένων
πράξεων (με εξειδίκευση στον τομέα πνευματικής ιδιοκτησίας), μέχρι την
έκδοση οριστικής απόφασης επί της από 11/07/2013 και με αριθμό
κατάθεσης 3303/17-07-2013 αιτήσεως ακυρώσεώς μου, η συζήτηση της
οποίας εκκρεμεί.
4β) να ανακληθεί προσωρινά η εξουσιοδότηση στον ειδικό διαχειριστή
για να εκτελεί οποιεσδήποτε πράξεις μετάδοσης το τηλεοπτικού
προγράμματος της αποκαλούμενης Δημόσιας Τηλεόρασης και να
αναγνωρισθεί η δυνατότητα εκπομπής στις συχνότητες της ΕΡΤ ΑΕ
μόνο του προγράμματος που παράγουν εθελοντικά οι εργαζόμενοι
της ΕΡΤ ΑΕ στο κτίριο του Ραδιομεγάρου (Μεσογείων 432 Αγ.
Παρασκευή) και του κτιρίου επί της Λεωφόρου Στρατού στη
Θεσσαλονίκη, ως του μόνου αυθεντικού ραδιοτηλεοπτικού
προγράμματος που δύναται να καταλαμβάνει όλες τις συχνότητες
της ΕΡΤ ΑΕ μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Συμβουλίου της
Επικρατείας επί των αιτήσεων ακυρώσεως της ΠΟΣΠΕΡΤ και της
αντίστοιχης ένθετης στο παρόν δικόγραφό μου αίτησης, άλλως μέχρι την
δυνατότητα κανονικής και ολοκληρωμένης εκπομπής και λειτουργίας της
νέας εταιρείας ΝΕΡΙΤ ΑΕ και να επιτραπεί προσωρινά η μετάδοση του
ιδίου ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος των εργαζομένων της ΕΡΤ
ΑΕ από την ψηφιακή πλατφόρμα DIGEA και μέσω δορυφορικής
μετάδοσης με απόφαση του Δικαστηρίου Σας, άλλως με σχετική
πράξη του Ειδικού Διαχειριστή
4γ) να ανασταλεί προσωρινά η άσκηση των καθηκόντων του
Ειδικού Διαχειριστή από τον ακύρως και παρανόμως διορισθέντα
σύμφωνα με τους λόγους της αιτήσεως ακυρώσεώς μου κ. Γκίκα
Μάναλη, ώστε να εκδοθεί ΚΥΑ να προβλέπει την διαφανή
προκήρυξη της θέσεως του Ειδικού Διαχειριστή σε νομικό πρόσωπο
που να έχει αποδεδειγμένα τις δυνατότητες δημιουργίας και
εκπομπής ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος της Ελληνικής
Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι έκδοση
αποφάσεως του Δικαστηρίου Σας επί των ως άνω αιτήσεων ακυρώσεων
που θα εκδικασθούν 27-9-2013, άλλως μέχρι την δυνατότητα κανονικής
και ολοκληρωμένης εκπομπής και λειτουργίας της νέας εταιρείας ΝΕΡΙΤ
ΑΕ.
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4δ) να ανασταλεί η με αρ. 1/2013 ανακοίνωση πρόσληψης
προσωπικού κατά τη μεταβατικλη παρούσα φάση και γενικά η
δυνατότητα ανακοινώσεων πρόσληψης προσωπικού και περαιτέρω
πράξεων για την προσωρινή πρόσληψη στον μεταβατικό φορέα από
τον Ειδικό Διαχειριστή κ. Γκίκα Μάναλη προσωρινά και μέχρι την
έκδοση νέας ΚΥΑ που θα αναγνωρίζει τη μετάδοση του ιδίου
ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος των εργαζομένων της ΕΡΤ κατά τα
προαναφερθέντα στο αιτητικό των αμέσως προηγούμενων υπό στοιχεία
4β και 4γ αιτημάτων μου για προσωρινή διαταγή.
5. Να κληθώ σε ακρόαση ενώπιον του Δικαστηρίου Σας, καθόσον
πρέπει να εξηγηθούν και προφορικά τα προβλήματα που θα προκύψουν
από την τυχόν άμεση εκτέλεση των προσβαλλομένων πράξεων. Σε
περίπτωση που το αίτημά μου αυτό δεν ικανοποιηθεί και δεδομένης της
ιδιαίτερης φύσης της υποθέσεως, θα υποβληθεί άμεση προσφυγή ενώπιον
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για
παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ (πρόσβαση σε δικαστήριο, συμμετοχή
στη διαδικασία).
6. Να καταδικαστεί το Ελληνικό Δημόσιο να μου καταβάλλει το σύνολο
της δικαστικής δαπάνης που θα υποβληθώ ένεκα της παρούσας
διαδικασίας.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013
Ο αιτών Δικηγόρος

Επίσης νόμια και εμπρόθεσμα κατέθεσα ενώπιον της Ολομέλειας του
ΣτΕ και τους εξής επιπλέον 7 πρόσθετους λόγους ακυρώσεως των ΚΥΑ
που κατάργησαν την ΕΡΤ Α.Ε. και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις
αθέμιτου ανταγωνισμού αυτής από την δημόσια τηλεόραση και το
περιεχόμενο των οποίων έχει ως εξής:

«…..Κατά των προσβαλλόμενων πράξεων ασκήσαμε

ενώπιον του

Συμβουλίου της Επικρατείας την από 11/07/2013 και με αριθμό κατάθεσης
3303/17-07-2013 αίτηση ακύρωσής μου. Ασκώ δε τους παρόντες πρόσθετους
λόγους ακύρωσης.:

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΟΓΩΝ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
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Με

τον

πρώτο

πρόσθετο

αντισυνταγματικότητα της

λόγο

ακύρωσης

θίγεται

η

πλήρης

ΠΝΠ με την οποία παρέχεται νομοθετική

εξουσιοδότηση στην διοίκηση ως αντίθετη στην αρχή της διάκρισης των
εξουσιών
Με τον δεύτερο πρόσθετο λόγο ακύρωσης προσβάλλεται η ακυρότητα
της πρώτης προσβαλλόμενης πράξη λόγω παραβίασης της ΥΑ και του άρθρου
19 ν 3429/2005 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τον ν 3899/2010
Με τον τρίτο πρόσθετο λόγο ακύρωσης προβάλλεται η ακυρότητα της
πρώτης προσβαλλομένης πράξης λόγω κατάχρησης εξουσίας
Με τον τέταρτο πρόσθετο λόγο ακύρωσης προβάλλεται η ακυρότητα της
πρώτης προσβαλλομένης πράξης

λόγω παράβασης του άρθρου 5, 7 §3 ,

17,22,25 και 106 του Συντάγματος.
Με τον πέμπτο

πρόσθετο λόγο ακύρωσης προβάλλεται ως λόγος

ακύρωσης η παράβαση νόμου με δεδομένο ότι η ΕΡΤ ΑΕ κατά τον ν 17301987
δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό παρά μόνο εάν το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο
το αποφασίσει.
Με τον έκτο πρόσθετο λόγο ακύρωσης προβάλλεται η ακυρότητα της
πρώτης προσβαλλομένης πράξης η οποία καταργεί τον ν 17301987 και τον
παραβιάσει ως ατομική διοικητική πράξη αλλά και ως κανονιστική διοικητική
πράξη που έχει εκδοθεί κατά υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης.
Με τον έβδομο πρόσθετο λόγο ακύρωσης προβάλλεται η ακυρότητα όλων
των κανονιστικών διοικητικών πράξεων στο βαθμό που αυτές τροποποιούν τις
διατάξεις περί εκκαθάρισης ανώνυμου εταιρείας των νόμων του ν 2170/1920 και
ήδη 3604/2007 καθώς και η κατάργηση της διάταξης των άρθρων 2
παράγραφος 3 και 5 ν 3878/2007. προβάλλεται επίσης η παραβίαση της αρχής
ης ισότητας όσον αφορά την διαδικασία εκκαθάρισης.

Β. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Όλες οι προσβαλλόμενες διοικητικές πράξεις εκδόθηκαν κατά εφαρμογή της 106-2003 ΠΝΠ και έχουν ως νόμιμο έρεισμα αυτή. Η παραπάνω ΠΝΠ
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αντικατέστησε το

πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 14Β του ν.

3429/2005 (Α' 314) με δύο νέα εδάφια όπου προβλέπονταν ότι:
Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου α) σε περίπτωση κατάργησης του φορέα, όπως και
τυχόν θυγατρικών του, καθορίζεται η διακοπή της λειτουργίας του καθώς και των τυχόν θυγατρικών του,
ως και ο χρόνος αυτής, η τύχη της περιουσίας του καταργούμενου νομικού προσώπου, όπως και των
τυχόν θυγατρικών του, ρυθμίζονται όλα τα θέματα της διαδοχής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών
τους, όπως και η τύχη των εκκρεμών δικών, της αυτοδίκαιης λύσης των πάσης φύσεως εργασιακών
σχέσεων και των συμβάσεων έργου, της αυτοδίκαιης λήξης όλων των αποσπάσεων προσωπικού
καθώς και κάθε σχετικό με αυτά θέμα, της αυτοδίκαιης λήξης της θητείας των οργάνων διοίκησης, των
διαδικασιών και οργάνων που απαιτούνται για τη διαδοχή καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια,

Όλες

οι

προσβαλλόμενες

πράξεις

είναι

άκυρες

λόγω

αντισυνταγματικότητας της ΠΝΠ που αποτελεί το νόμιμο έρεισμα όσον αφορά
τις κανονιστικές πράξεις, οι οποίες αποτελούν το νόμιμο έρεισμα της τρίτης
προσβαλλόμενης ατομικής διοικητικής πράξης.
Και αυτό διότι από τον χαρακτηρισμό των πράξεων του άρθρου 44 παρ.1
Συντάγματος ως τυπικά νομοθετικών, δεν θα πρέπει πάντως να συναχθεί ότι
αυτές μπορούν να έχουν ως αντικείμενο ο,τιδήποτε είναι δυνατό ν' αποτελέσει
αντικείμενο τυπικού νόμου, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΕΙΝΑΙ είναι θεμιτή η παροχή νομοθετικής
εξουσιοδότησης με ΠΝΠ, αφού η παραπάνω εξουσιοδότηση δινετια κατά
παράβαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών. Ειδικότερα
Και το κυριότερο ότι με την παροχή νομοθετικης εξουσιοδότησης προς την
διοίκηση να νομοθετεί

καταλυεται διττώς η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και της

διάκρισης των εξουσιών αφού πλέον ουσιαστικός νομοθέτης δεν είναι η βουλη
αλλά η διοίκηση η οποία παρέχει εξουσιοδότηση προς

τον εαυτό της να

νομοθετεί.
Το Σύνταγμα αναγνωρίζοντας το έκτακτο χαρακτήρα της ΠΝΠ και
θέλοντας να προστατεύσει την νομοθετική εξουσία έδωσε περιορισμένη χρονική
ισχύ στην ΠΝΠ. Μετά την παρέλευση του χρόνου η ΠΝΠ παύει να ισχύει για το
μέλλον.
Όμως εάν η ΠΝΠ δίνει το έρεισμα για έκδοση κανονιστικών πράξεων,
ιδίως εάν γίνεται λόγος για Προεδρικά Διατάγματα αυτές συνεχίζουν να ισχύουν
στο δικηνεκες ακόμα και εάν καταργηθεί η εξουσιοδοτικη τους διάταξη που εδώ
είναι η ΠΝΠ ή παύσει η χρονικά περιορισμενη ισχύς της χωρίς να κυρωθεί από
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την βουλη ή και ακόμα και εάν δεν κυρωθεί από την Βουλή. Πρακτικά με μια
σειρά Προεδρικων Διαταγματων επί τη βάσει μιας νομοθετικης εξουσιοδότησης
από ΠΝΠ μπορεί να αλλάξει σχεδόν το σύνολο της Ελληνικής Νομοθεσίας χωρίς
ποτέ να χρειαστεί να ψηφιζόσουν αυτές οι πράξεις από την Ελληνική Βουλή!!!
Συνεπώς με αυτή την μεθόδευση δίνεται η δυνατότητα να θεσπίζονται
πρακτικά πρωτογενώς κανόνες δικαίου από την Διοίκηση κατά πλήρη
παράκαμψη της Βουλής. Δηλαδή παραβιάζεται

σε τέτοιο βαθμό η αρχή της

διάκρισης των εξουσιών, ώστε πλέον η εκτελεστική εξουσία να νομοθετεί χωρίς
την συμμετοχή της βουλής κατά παράκαμψη της συνταγματικής αρχής της
περιορισμενης χρονικής ισχύος των ΠΝΠ. Δεν είχε πλέον νόημα να νομοθετεί η
Βουλή και να επικυρώνει τις ΠΝΠ

αφού ο κανόνας δικαίου έρχεται από την

κανονιστικη πράξη.
Έτσι

όμως καταλύεται μια μεγάλη δημοκρατική κατάκτηση, αυτή της

λαϊκής κυριαρχίας όπου η νομοθετική εξουσία απορρέει
αποκλειστικά ακόμα και εάν πρόκειται

από την Βουλή

η βουλή να παρέχει νομοθετική

εξουσιοδότηση στην εκτελεστική εξουσία. Με την μεθόδευση όμως της ΠΝΠ η
εκτελεστική εξουσία εξουσιοδοτεί τον εαυτό της να νομοθετήσει κατά πλήρη
παράκαμψη του Κοινοβουλίου !!!
Ο Συνταγματικός Νομοθέτης θέσπισε εξαίρεση από αυτή την παραπάνω
αρχή μόνο για εξαιρετικά απρόοπτες καταστάσεις με την δικλείδα της
περιορισμένης χρονικής ισχύος και με την υποχρέωση να υποβληθεί η ΠΝΠ
στην Βουλή ώστε να αποκτήσει έστω και εκ των υστερών την δημοκρατική
νομιμοποίηση της λαϊκής κυριαρχίας. Μόνο που με αυτή την μεθόδευση όλα τα
παραπάνω έχουν παρακαμφθεί.
Είναι πρακτικά το ίδιο αποτέλεσμα με το εάν είχαμε ΠΝΠ με πρόταση
μόνο ενός Υπουργού. Το οποίο φυσικά αποτελεί ξεκάθαρη

κατάλυση του

Συντάγματος και των αρχών του πράγμα. Το ίδιο όμως γίνεται και στην
περίπτωση μας με την έκδοση νομοθετικής εξουσιοδοτικής διάταξης με ΠΝΠ.
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. Εάν λοιπόν οι παραπάνω μεθοδεύσεις θεωρηθούν νόμιμες, τότε η
κατάλυση της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας θα γίνει με δικαστική απόφαση, την
δική σας. Και την νομοθετική εξουσία θα την ασκεί όχι το υπουργικό συμβούλιο
όπως στην επταετία 1967-1974 αλλά ο κάθε υπουργός από μόνος του. Αρκεί μια
σειρά ΠΝΠ με εξουσιοδοτικό περιεχόμενο. Και με νομοθετική εξουσιοδότηση θα
μπορούν να εισάγονται ακόμα και ποινικές διατάξεις.

Έτσι οι κρινόμενες διοικητικές πράξεις τυγχάνουν,

άκυρες και θα

πρέπει να ακυρωθούν γενομένου δεκτού του παραπάνω λόγου ακύρωσης

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πρώτη προσβαλλόμενη διοικητική πράξη τυγχάνει άκυρη ως προς το
σκέλος της με την οποία καταργεί την ΕΡΤ ΑΕ και κατά εξακολούθηση ως προς
όλες τις ρυθμίσεις της καθότι παραβιάζει τον νόμο.
Ειδικότερα σύμφωνα με την ΥΑ 100//2006 (ΥΑ 10078 ΦΕΚ Β 492 2006)
Η ΕΡΤ ΑΕ εξαιρέθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 14β του ν 3459/2005 και
συνεπώς άκυρα εκδόθηκε η πρώτη προσβαλλομένη διοικητική πράξη αλλά και
όλες οι προσβαλλόμενες διοικητικές πράξεις που βρίσκουν έρεισμα στο άρθρο
14Β του ν 3459/2005, αφού απαγορεύονταν η κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ ως
νόμιμου προσώπου. Επιπλέον δε οι εκδώσαντες την πρώτη προσβαλλόμενη
διοικητική πράξη υπουργοί δεν είχαν αρμοδιότητα για να καταργήσουν την ΕΡΤ
ΑΕ αφού από την εφρμογη του άρθρου 14ν του ν 3459/2005 εξαιρουνταν η ΕΡΤ
ΑΕ.
Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν 3459/2005 όπως ισχύει σήμερα
μετά την τροποποίηση του με τον ν 3889/2010 η ΕΡΤ εξαιρείται των διατάξεων
του άρθρου 14Β ν 3459/2005:
Στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α΄ του νόμου αυτού, υπάγονται οι
δημόσιες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αν έχουν εξαιρεθεί από τις ισχύουσες κάθε
φορά διατάξεις για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση σύμφωνα με την παρ. 2
του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) με εξαίρεση το Ταμείο του ν.
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3864/2010 (ΦΕΚ 119 Α΄) και τις εταιρείες στις οποίες το Δημόσιο αν
πλειοψηφών μέτοχος, δεν ασκεί τη διοίκηση και διαχείρισή τους.»

και

Εν προκειμένω το άρθρο 14Β του ν 3429/2005 υπάγεται στο Α κεφαλαίο
του παραπάνω νόμου.
Η ΕΡΤ ΑΕ είναι ανώνυμη εταιρεία η οποία όμως δεν υπάγεται στην Γενική
Κυβερνηση σύμφωνα με το άρθρο

1Β του ν. 2362/1995 και ούτε είναι

Εγγεγραμμένη στο Μητρώο Φορέων Κεντρικής Κυβέρνησης που τηρεί η
Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Σύμφωνα δε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995:
Δημόσιος τομέας: περιλαμβάνει την Γενική Κυβέρνηση και τις δημόσιες
επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3, καθώς και τους δημόσιους
οργανισμούς κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ
314 Α').

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παραπάνω άρθρου:
Κεντρική Κυβέρνηση: περιλαμβάνει την Κεντρική Διοίκηση και τα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που
ελέγχονται και χρηματοδοτούνται κυρίως από την Κεντρική Διοίκηση

Σύμφωνα δε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ
314 Α'):
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του εποπτεύοντος
Υπουργού, υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του νόμου αυτού,
εφαρμοζομένων αναλόγως, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (εκτός των δημοσίων
επιχειρήσεων) χρηματοδοτούμενα από το Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό («Οργανισμοί»), καθώς και δημόσιες
επιχειρήσεις που έχουν εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου αυτού.

Εν προκειμένω η ΕΡΤ ΑΕ δεν χρηματοδοτείται καθόλου από το Ελληνικό
Δημόσιο αλλά έχει οικονομική αυτοτέλεια.
Το δε Ελληνικό Δημόσιο είναι πλειοψηφών μέτοχος αφού έχει το 100%
του μετοχικού της κεφαλαίου αλλά δεν ασκεί την διοίκηση και της διαχείριση της
αφού στο ν. 1730/1987 (Α΄ 145) άρθρο 1 ορίζονται τα εξής:
«1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για την ελληνική ραδιοφωνία και
τηλεόραση που λειτουργεί µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας και έχει έδρα την Αθήνα. 2. Η
επωνυµία της εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ- ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
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και τα στοιχεία ΕΡΤ-ΑΕ αποτελούν το διακριτικό της τίτλο. 3. Η ΕΡΤ-ΑΕ είναι δηµόσια επιχείρηση
που ανήκει στο δηµόσιο τοµέα (ν. 1256/1982), ελέγχεται και εποπτεύεται από το Κράτος που
ασκείται από την Αντιπροσωπευτική Συνέλευση Κοινωνικού Ελέγχου Τηλεθεατών – Ακροατών

Στο άρθρο 4 του ιδίου νόμου ορίζεται πως:
1. Η Αντιπροσωπευτική Συνέλευση Κοινωνικού Ελέγχου Τηλεθεατών - Ακροατών (ΑΣΚΕ
Τηλεθεατών - Ακρατών) είναι όργανο ελέγχου και κοινωνικής παρέμβασης στην ΕΡΤ-Α.Ε.
Απαρτίζεται από 50 μέλη, από τα οποία "16 είναι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων", 3
εκπρόσωποι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, έξι εκπρόσωποι των εργαζομένων στην
ΕΡΤ-Αε, 15 εκπρόσωποι κοινωνικών και επιστημονικών φορέων και 10 προσωπικότητες της
τέχνης και των γραμμάτων.
2. Οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης ορίζονται από τον εποπτεύοντα υπουργό και υποδεικνύονται
ανά ένας από τις Γενικές Γραμματείες Τύπου και Πληροφοριών και Ισότητας των Φύλων του
Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, τις Γενικές Γραμματείες Νέας Γενιάς και Απόδημου
Ελληνισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, τα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
καθώς και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
3. Οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων υποδεικνύονται από τα κόμματα και ορίζονται από τον
Πρόεδρο της Βουλής. Για τον αριθμό των μελών που υποδεικνύει κάθε κόμμα και τη σχετική
διαδικασία εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Κανονισμού Εργασιών της Βουλής που
αναφέρονται στη συγκρότηση των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Τα κόμματα προτείνουν
πρόσωπα που δεν έχουν τη βουλευτική ιδιότητα.
4. Οι εκπρόσωποι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ορίζονται από το διοικητικό Συμβούλιο
της Κεντρικής Ενωσης Δημων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.).
5. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στην ΕΡΤ-ΑΕ εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική
ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να ανακληθούν,
εφ' όσον ζητηθεί τούτο από το 1/3 των εργαζομένων με αίτησή τους στην πολυπληθέστερη
συνδικαλιστική δευτεροβάθμια οργάνωση της ΕΡΤ-ΑΕ, η οποία κινεί τις σχετικές εκλογικές
διαδικασίες μια φορά στη διάρκεια της θητείας των εκπροσώπων.
6. Οι εκπρόσωποι κοινωνικών και επιστημονικών φορέων ορίζονται ανά ένας από τους: α) Γενική
Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), β) Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων
Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), γ) Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών
(ΠΑ.ΣΕ.ΓΕ.Σ.), δ) Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων (Σ.Ε.Β.), ε) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
(Τ.Ε.Ε.),
στ) Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος (Π.Ο.Θ.Α.), ζ) Ενωση Ιδιοκτητών Ημερησίων
Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Ι.Η.Ε.Α.), η) Ενωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών
(Ε.Σ.Η.Ε.Α.), θ) Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας, ι) Διδασκαλική Ομοσπονδία της
Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.),
ια) Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.) και Ομοσπονδία Λειτουργών
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.), ιβ) Εθνική Φοιτητική Ενωση Ελλάδας
(Ε.Φ.Ε.Ε.), ιγ) Εθνική Σπουδαστική Ενωση Ελλάδας (Ε.Σ.Ε.Ε.) και ιδ) ανά μια από τις δύο
πολυπληθέστερες γυναικείες οργανώσεις που προσδιορίζονται από το Γενικό Γραμματέα Ισότητας
των Φύλων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Πολιτισμού, ορίζονται οι
προσωπικότητες της Τέχνης και των Γραμμάτων που είναι μέλη της Α.Σ.Κ.Ε. Τηλεθεατών Ακροατών.
7. Τα μέλη της Α.Σ.Κ.Ε. Τηλεθεατών - Ακροατών είναι άμισθα και εκλέγονται ή ορίζονται για 2 έτη,
με τους αναπληρωτές τους, μέσα σε ένα μήνα από την έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του
διοικητικού συμβουλίου της ΕΡΤ-ΑΕ. Αν η πιο πάνω προθεσμία περάσει άπρακτη, η Α.Σ.Κ.Ε.
Τηλεθεατών - Ακροατών λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν ορισθεί η ή εκλεγεί εφ' όσον ο
αριθμός τους δεν είναι μικρότερος από 20. Η διετής θητεία αρχίζει από την πρώτη συνέλευση της
Α.Σ.Κ.Ε. Τηλεθεατών - Ακροατών. Τα μέλη της Α.Σ.Κ.Ε. Τηλεθεατών - Ακροατών ανακαλούνται
ελεύθερα από το όργανο ή το φορέα που τα έχει εκλέξει, ορίσει ή υποδείξει.
8. Την Α.Σ.Κ.Ε. Τηλεθεατών - Ακροατών συγκαλεί ο πρόεδρός της, ο οποίος εκλέγεται από την
ίδια και η θητεία του συμπίπτει με τη θητεία της Α.Σ.Κ.Ε. Τηλεθεατών - Ακροατών. Την πρώτη
συνέλευση της Α.Σ.Κ.Ε. Τηλεθεατών - Ακροατών συγκαλεί ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου
της ΕΡΤ-ΑΕ.
9. Η Α.Σ.Κ.Ε. Τηλεθεατών - Ακροατών συνέρχεται τακτικά δύο φορές το έτος, σε χρόνο που ορίζει
ο πρόεδρός της. Μπορεί να συγκληθεί και σε έκτακτη συνεδρίαση είτε με πρωτοβουλία του
εποπτεύοντος υπουργού είτε από τον πρόεδρό της είτε με αίτηση των 2/5 τουλάχιστον από τα
μέλη της.
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10. Οι συνεδριάσεις της Α.Σ.Κ.Ε. Τηλεθεατών - Ακροατών είναι δημόσιες. Ο πρόεδρος και τα μέλη
του διοικητικού συμβουλίου της ΕΡΤ-ΑΕ καθώς και οι γενικοί διευθυντές της ΕΡΤ-ΑΕ οφείλουν να
παρίστανται για να δίνουν εξηγήσεις και ν' απαντούν σ' ερωτήματα των μελών της

Στο άρθρο του ιδίου 6 νόμου ορίζεται πως:
«1. Η ΕΡΤ Α.Ε. διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου
διορίζονται για πενταετή θητεία με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Πολιτισμού και Τουρισμού. Από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα εννέα, στα οποία
περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα της επόμενης παραγράφου, είναι πρόσωπα, τα οποία
λόγω των ειδικών γνώσεων και της πείρας τους μπορούν να συμβάλλουν στην
εκπλήρωση του σκοπού της ΕΡΤ Α.Ε.. Ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος
επιλέγονται ύστερα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο διευθύνων
σύμβουλος πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχος πανεπιστημιακού ιδρύματος της
ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και να έχει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε θέση
σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον μέλη του
διοικητικού συμβουλίου διορίζονται δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων στην εταιρεία με
ισάριθμους αναπληρωτές που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία. Οι
εκπρόσωποι αυτοί εκλέγονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2
του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α'). 2. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει τις
εργασίες του. Ο διευθύνων σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε.,
διευθύνει το έργο τους, εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως την ΕΡΤ Α.Ε. και λαμβάνει
τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της
εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και των αποφάσεων
του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να
αναθέτει στον διευθύνοντα σύμβουλο την άσκηση και άλλων αρμοδιοτήτων.

Στο άρθρο του ιδίου 7 νόμου ορίζεται πως:
1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη
διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του
σκοπού της ΕΡΤ Α.Ε.. 2. Το διοικητικό συμβούλιο έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Διαμορφώνει τις βασικές αρχές που διέπουν το πρόγραμμα και τη διοικητική και
οικονομική πολιτική της ΕΡΤ Α.Ε.. Ασκεί εποπτεία και ελέγχει την τήρηση των βασικών
αρχών του προγράμματος. β. Σχεδιάζει και καταρτίζει το πρόγραμμα ανάπτυξης και
επέκτασης των έργων, καθώς και διάθεσης του τεχνικού εξοπλισμού σε όλους τους
τομείς της δραστηριότητας της ΕΡΤ Α.Ε.. γ. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό, τον
ισολογισμό και τον απολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε. και τον υποβάλλει για έγκριση στη γενική
συνέλευση μετόχων. δ. Αποφασίζει για τους όρους συνεργασίας με τους διεθνείς
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς. ε. Καταρτίζει και υποβάλλει τον υπηρεσιακό οργανισμό
και τους άλλους κανονισμούς λειτουργίας της ΕΡΤ Α.Ε. στον αρμόδιο Υπουργό για
έγκριση και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Με την επιφύλαξη των
διατάξεων του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο έχει και τις λοιπές αρμοδιότητες
διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας.»

Στο άρθρο του ιδίου 14 νόμου ορίζεται πως:
1. Πόροι της ΕΡΤ-ΑΕ είναι:
α. έσοδα από ανταποδοτικό τέλος (εισφορά) που εισπράττει η ΕΡΤ-ΑΕ σύμφωνα με τις
διατάξεις των επομένων παραγράφων,
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β. έσοδα από διαφημίσεις,
γ. έκτακτη επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και
δ. έσοδα από κάθε άλλη πηγή.

Επισημαίνεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν ασκεί διοίκηση και διαχείριση αφού οι
μόνες αρμοδιότητες του σύμφωνα με τον ιδρυτικό της ΕΡΤ ΑΕ νόμο είναι ότι Οι
Υπουργοί Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού μπορούν να ανακαλούν
ελευθέρως τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που διορίζουν οι ίδιοι, το οποίο
δεν αποτελεί πράξη διοίκησης και διαχείρισης.
Συνεπώς και με δεδομένο ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν ασκεί την διοίκηση
στην παραπάνω ανώνυμη εταιρεία και ούτε την διαχείριση της, αφού το διοικητικό
της συμβούλιο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια η ΕΡΤ ΑΕ εξαιρείται από
την

εφαρμογή

του

πρώτου

κεφαλαίου

του

ν

3429/2005

στο

οποίο

συμπεριλαμβάνεται και το άρθρο 14 β του παραπάνω νόμου.
Συνεπώς άκυρα εκδόθηκε η πρώτη προσβαλλομένη διοικητική πράξη αλλά και
όλες οι προσβαλλόμενες διοικητικές πράξεις που βρίσκουν έρεισμα στο άρθρο
14Β του ν 3459/2005, αφού απαγορεύονταν η κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ ως
νόμιμου προσώπου. Επιπλέον δε οι εκδώσαντες την πρώτη προσβαλλόμενη
διοικητική πράξη υπουργοί δεν είχαν αρμοδιότητα για να καταργήσουν την ΕΡΤ
ΑΕ αφού από την εφαρμογή του άρθρου 14ν του ν 3459/2005 εξαιρούνταν η ΕΡΤ
ΑΕ.
Έτσι η πρώτη κρινόμενη διοικητική πράξη αλλά και οι ετέρες διοικητικές πράξεις
που στηρίζονται σε αυτή

τυγχάνουν, άκυρες και θα πρέπει να ακυρωθούν

γενομένου δεκτού του παραπάνω λόγου ακύρωσης.

ΤΡΙΤΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
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Η πρώτη προσβαλλόμενη διοικητική πράξη τυγχάνει άκυρη ως προς το
σκέλος της με την οποία καταργεί την ΕΡΤ ΑΕ καθότι εκδόθηκε κατά κατάχρηση
εξουσίας. Ειδικότερα η διοίκηση αποφάσισε με την πρώτη προσβαλλόμενη
διοικητική πράξη να καταργήσει την ΕΡΤ ΑΕ όχι διότι αυτή επιβάρυνε τον
προϋπολογισμό κάτι που είναι αδύνατο αλλά για σκοπούς ξενους προς την ratio
του ν 3429/2005.
Ειδικότερα

η πρώτη κρινόμενη διοικητική πράξη εκδόθηκε σε μια

προσπάθεια η ελληνική κυβέρνηση να εκπληρώσει την αξίωση της Τρόικα
(οργναο της Ευρπωαικης Ένωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του
Διεθνούς Νομισματικου Ταμείου ) για τις 4.000 απολύσεις μέχρι τέλος του έτους.
Όπως προέκυψε από την συνέντευξη του κου Υπουργού Ανάπτυξης κου
Κωνσνταντινου Χατζηδακη , στην εφημερίδα DIE WELT την 2-7-2013, εκείνος
αναφέρθηκε και στους λόγους που οδήγησαν την ελληνική κυβέρνηση στο να
λάβει την απόφαση για τον ξαφνικό θάνατο της δημόσιας τηλεόρασης, αφήνοντας
αιχμές για τον κ. Μανιτάκη.
«Εκτός αυτού, μοναδική δική μας επιθυμία ήταν να εκπληρώσουμε την
αξίωση της Τρόικας, η οποία περιμένει από εμάς μέχρι το τέλος του χρόνου
4.000 απολύσεις υπαλλήλων του δημοσίου τομέα. Εως το τέλος Μαΐου έπρεπε
να πάρουν το δρόμο της εξόδου 2.000 υπάλληλοι. Με δεδομένο ότι ο μέχρι τότε
υπουργός δεν είχε κάνει κάποιες προτάσεις, δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να
κλείσουμε την ΕΡΤ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.
Συνεπώς η έκδοση της

πρώτης προσβαλλομένης διοικητικής πράξης

έγινε για ικανοποίηση σκοπού εντελώς ξένου και δη προς ακρίτες απολύσεις
προς κατευνασμό απαιτήσεων των εκπροσώπων των δανειστών που με δικές
σας αποφάσεις έχουν καταστεί κυβερνητικό όργανο και ασκούν κυβερνητική
εξουσία κατά κατάλυση του Συντάγματος
Επισημαίνεται δε ότι η πρώτη προσβαλλόμενη διοικητική πράξη είναι διφυης
διοκητικη πράξη αφού ως προς την κατάργηση του νομικού πρόσωπου της ΕΡΤ
ΑΕ σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14β ν3429/2005 είναι ατομική
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διοικητική πράξη και

είναι κανονιστική

πράξη ως προς την διαδικασία

εκκαθάρισης η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την νομοθετική εξουσιοδότηση της
παραγράφου 2 του άρθρου 14Β ν 3429/2005. Και αυτό διότι η ΕΡΤ ΑΕ είναι
ανώνυμη εταιρεία και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο είναι αυτοτελής
νομική οντότητα με νομική, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια από την
οργάνωση του Ελληνικού Κράτους όπως άλλωστε και τα φυσικά πρόσωπα. Δεν
είναι μια δημόσια υπηρεσία όπου μια κανονιστική διοικητική πράξη καθορίζεται η
λειτουργία του Ελληνικού Κράτους. Η δε κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ ως διοικητική
πράξη είναι το ίδιο με ανάκληση της άδειας μιας Ανώνυμης Εταιρείας. Ιδίως είναι
μια ατομική δυσμενής διοικητική
Ασφαλιστικής

Εταιρείας,

όπου

πράξη όπως ανάκληση της άδειας μιας
με

απόφαση

της

διοίκησης

σταματά

η

δραστηριότητα ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και αυτό τίθεται σε
εκκαθάριση με την μεταβίβαση των περιουσιακών του στοιχείο σε τρίτο και
καθολική διάδοχη του από τρίτο πχ Επικουρικό Κεφάλαιο. Συνεπώς η όλη
διαδικασία που ακολουθήθηκε από την ΕΡΤ ΑΕ είναι το ίδιο με την ανάκληση
άδειας ασφαλιστική εταιρείας και τον διορισμό εκκαθαριστή. Και εκεί έχει κριθεί
ότι η παραπάνω διοικητική πράξη είναι ατομική και όχι κανονιστική.
Έτσι η πρώτη κρινόμενη διοικητική πράξη αλλά και οι ετέρες διοικητικές
πράξεις που στηρίζονται σε αυτή

τυγχάνουν, άκυρες και θα πρέπει να

ακυρωθούν γενομένου δεκτού του παραπάνω λόγου ακύρωσης.

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πρώτη προσβαλλόμενη διοικητική πράξη τυγχάνει άκυρη αφού
καταργεί την ΕΡΤ ΑΕ λύει όλες τις σχέσεις εργασίας μεταξύ των οποίων και την
σχέση έμμισθης εντολής του πρώτου από εμάς, και διατάζει την μετάβαση των
περιουσιακών της στοιχείων στον Ελληνικό Δημόσιο. Τόσο

η πρώτη

προσβαλλόμενη ατομική διοικητική πράξη όσο και η διάταξη της παράγραφου 1
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του άρθρου 14Β ν 3429/2005 αντίκεινται στο άρθρο 5, 7 παράγραφος 3 , 17, 22,
25 και 106 του Συντάγματος.
Και αυτό διότι η κατάργηση ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου το
οποίο λειτουργεί με την μορφή μιας ανώνυμης εταιρείας, η λήξη της θητείας του
ΔΣ η καταγγελία των συμβάσεων εργασία του προσωπικού του και η μεταφορά
της περιούσιας του στον Ελληνικό Δημόσιο

με διοικητική και

οικονομική

αυτοτέλεια με το αόριστο σκεπτικό ότι επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του
κράτους έστω και κατά 1 € αποτελεί απαγορευμένη επέμβαση του Κράτους στην
οικονομική του

δραστηριότητα του νομικού προσώπου της ΕΡΤ ΑΕ

και

δυσανάλογο περιορισμό της οικονομικής του Ελευθερίας και δη κατάλυση αυτής.
Η δε μετάβαση των περιουσιακών του στοιχείων και των δικαιωμάτων και
των υποχρεώσεων του στο Ελληνικό Δημόσιο αποτελεί δήμευση της περιούσιας
του και απαλλοτρίωση της χωρίς αποζημίωση κατά παράβαση του άρθρου 17
του Συντάγματος. Η δε απόλυση του προσωπικού και παύση των έμμισθων
εντολών συνιστά απαράδεκτη επέμβαση του κράτους στην οικονομική ελευθέρια
τόσο της ΕΡΤ ΑΕ όσο και των εργαζομένων αλλά και εμένα ως δικηγόρου.
Ταυτόχρονα αποτελεί και παράβαση του άρθρου 22 του Συντάγματος καθότι
παραβιάζει το δικαίωμα της εργασίας των δικηγορών και των εργαζομένων σε
αυτή κατά τρόπο δυσανάλογο με τον δήθεν επιδιωκόμενο σκοπό με δεδομένο
ότι η επιβάρυνση του προϋπολογισμού στην ΕΡΤ είναι δυνητική και ανύπαρκτη
τα τελευταία 10 χρόνια.
Επίσης αντίκειται στο Σύνταγμα και στα παραπάνω άρθρα η πρόβλεψη
του νόμου 3429/2005 ότι επιτρέπεται η κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ που ως νομικό
πρόσωπο είναι αυτοτελές διοικητικά και οικονομικά για λόγους εξορθολογισμού
του κόστους λειτουργίας της

ΕΡΤ ΑΕ, αφού η παραπάνω επέμβαση στην

οικονομική ελευθέρια του παραπάνω νομικού προσώπου αντίκειται τσο στο
άρθρο 5 του Συντάγματος όσο και στο άρθρο 106 αυτού, αφού η απόφαση για
τον εξορθολογισμο του κόστους λειτουργίας ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού
δικαίου, ανήκει στο ίδιο το νομικό πρόσωπο και όχι στην διοίκηση.
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Τέλος η πρώτη προσβαλλόμενη πράξη με βάση τα όσα αναφέρονται στην
προηγούμενη παράγραφο

παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας καθότι

προτιμήθηκε η διάλυση ενός νομικού πρόσωπου, η απόλυση του προσωπικού
του και η μεταφορά της περιούσιας του στο Δημόσιο κατά παράβαση της αρχής
της αναλογικότητας. Και αυτό

επειδή η πράξη έγινε επειδή σύμφωνα με το

άρθρο 14 του ν 1730/1987 η ΕΡΤ

δύναται να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό

(και δεν τον επιβαρύνει υποχρεωτικά) και για τον εξορθολογήσω της λειτουργιάς
της δημόσιας τηλεόρασης, χωρίς να ακολουθητέοι ηπιότερη λύση (μείωση
προσωπικού δραστηριοτήτων και πώληση αχρήστων περιουσιακών στοιχείων )
και χωρίς να υπάρχει λόγος δημόσιου συμφέροντος που να δικαιολογεί το τόσο
δραστικό μέτρο της κατάργησης ενός Νομικού Προσώπου.
Εάν οι ενέργειες αυτές εφαρμόζονταν σε φυσικό πρόσωπο θα
ισοδυναμούσαν με τον φυσικό του θάνατο, την δήμευση της περιούσιας του και
την επέμβαση του κράτους στις ενοχικές σχέσεις που αυτό έχει συνάψει και την
τροποποίηση τους κατά την βούληση του Ελληνικού Κράτους επειδή αυτός
ενδεχόμενα στο μέλλον θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και επειδή
αυτός θα πρέπει να ζήσει λίγο οικονομικά χωρίς όμως να προκύπτει κίνδυνος
πτώχευσης.
Έτσι η πρώτη κρινόμενη διοικητική πράξη αλλά και οι ετέρες διοικητικές
πράξεις που στηρίζονται σε αυτή

τυγχάνουν, άκυρες και θα πρέπει να

ακυρωθούν γενομένου δεκτού του παραπάνω λόγου ακύρωσης.

ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πρώτη προσβαλλόμενη διοικητική πράξη τυγχάνει στο σκέλος που
καταργεί την ΕΡΤ ΑΕ κατά εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 14ν ν
3429/2005 με το σκεπτικό ότι επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του κράτους αφού
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παραβιάζει το παραπάνω άρθρο. Και αυτό διότι όπως άλλωστε προκύπτει από
το άρθρο 14 του ν 1730/1987:
1. Πόροι της ΕΡΤ-ΑΕ είναι:
α. έσοδα από ανταποδοτικό τέλος (εισφορά) που εισπράττει η ΕΡΤ-ΑΕ σύμφωνα με τις
διατάξεις των επομένων παραγράφων,
β. έσοδα από διαφημίσεις,
γ. έκτακτη επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και
δ. έσοδα από κάθε άλλη πηγή.

Η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού είναι μόνο έκτακτη όποτε η
χορήγηση του οποιουδήποτε ποσού απόκειται στην διακριτική ευχέρεια του
Δημόσιου ως διοικητικού οργάνου.
Η ratio όμως του νόμου ενόψει και του σκοπού εξοικονόμησης δαπανών
που αλλιώς θα βάρυναν το κοινό και την δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας
προϋποθέτει πραγματική υποχρεωτική επιβάρυνση του προϋπολογισμού

που

δεν μπορεί να αποφευχθεί από την διοίκηση.
Συνεπώς με δεδομένο ότι η επιβάρυνση του προϋπολογισμού είναι
δυνητική μελλοντική και εξαρτάται από την διακριτική ευχέρεια της διοίκησης να
παρέχει έκτακτη επιχορήγηση η διάλυση της ΕΡΤ παραβιάζει την παράγραφο 1
του άρθρου 14β ν 3429/2005.

Όπως

και

τον

παραβιάζει

αναφορικά

με

την

προϋπόθεση

του

ανορθολογισμού του κόστους λειτουργιάς των νομικών προσώπων.
Όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 14β του ν
3429/2005 όπως τροποποιήθηκε από τον ν 4002/2011
ανορθολογισμού του κόστους λειτουργίας είναι

σκοπός του

η ελάφρυνση του κρατικού

προϋπολογισμού ενόψει και της αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής που
εφαρμόζεται :
Βασικός σκοπός της παρούσας τροπολογίας, όπως και του ν.3895/2010. είναι η
αναδιάρθρωση του Δημόσιου Τομέα με στόχο τον περιορισμό του εύρους του.
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ώστε να διοικείται αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα και να μην
επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με έξοδα λειτουργίας υπηρεσιών
και φορέων που δεν εξυπηρετούν πλέον, με την υφιστάμενη οργανοοτική
τους μορφή, το δημόσιο συμφέρον, ενόψει και της αυστηρής
δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόζεται.
Το κόστος λειτουργίας του δημόσιου τομέα και η επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού θα μεκαθεί ιδίως από την εξοικονόμηση πόρων που θα
προκύψει από την κατάργηση υπηρεσιών και φορέοη' και τη συγχώνευση
φορέων με ομοειδή αντικείμενα, από την αξιοποίηση του προσωπικού τους και
της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους σε άλλους σκοπούς δημοσίου
συμφέροντος. Οφέλη αναμένονται επίσης και από τις οικονομίες κλίμακας και τις
συνέργιες που θα προέλθουν από τις συγχωνεύσεις φορέων.
Βάσει των παραπάνω εάν ο εξορθολογισμός του κόστους λειτουργίας της ΕΡΤ
ΑΕ δεν ελαφρύνει τον προϋπολογισμό, τότε η διάλυση της για τον σκοπό
ανορθολογισμού του κόστους λειτουργίας παραβιάζει τον παραπάνω νόμο.
Και αυτό διότι εάν ο ανορθολογισμός του κόστους λειτουργίας της ΕΡΤ
ΑΕ δεν ωφελεί τον προϋπολογισμό τότε η διοίκηση κινείται εκτός του σκοπού του
νόμου.
Και με δεδομένο ότι σύμφωνα με το άρθρο 14 ν 1730/1987 η ΕΡΤ ΑΕ δυνητικα
επιβαρύνει τον προϋπολογισμό με εκτακτη επιχορήγηση η χορήγηση της οποίας
εναπόκειται στην πλήρη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, η λύση της για λόγους
ανορθολογισμού του κόστους πα
Έτσι η κρινόμενη διοικητική πράξη κατά τον βαθμό που προβλέπει την
κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ για λόγους εξορθολογισμου του κόστους λειτουργίας της
παραβιάζει τον σκοπό του νόμου και τον ίδιο τον νόμο έτσι ώστε ως ατομική
διοικητική πράξη να τον παραβιάσει ως δε κανονιστική διοικητική πράξη να έχει
τεθεί καθ υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης, αφού η ρύθμιση θα πρέπει
να είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται η ελάφρυνση του προϋπολογισμού.
Επίσης η κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ για λόγους ορθολογισμού του κόστους
της Δημόσιας Τηλεόρασης χωρίς να υπάρχει δυνατότητα άμεσης λειτουργιάς
άλλου φορέα με μικρότερο κόστος λειτουργίας

παραβιάζει το άρθρο 15 του

Συντάγματος αλλά και την αρχής της αναλογικότητας κατά άρθρο 26 του
Συντάγματος καθότι αποτελεί δυσανάλογο μέτρο σε σχέση με το επιδιωκόμενο
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αποτέλεσμα αφού εμποδίζει την παροχή δημόσιας τηλεόρασης στο κοινό, χωρίς
να υπάρχει η διάδοχος κατάσταση.
Τέλος η κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ για λόγους ορθολογισμού του κόστους
της Δημόσιας Τηλεόρασης, η διάδοχη του Ελληνικού Δημόσιου στις οικονομικές
υποχρεώσεις της ΕΡΤ ΑΕ, η απόλυση του προσωπικού και η υποχρέωση του
Ελληνικού Δημόσιου να αποζημιώσει τους απολυθέντες υπάλληλους, και τρίτους
για αθετηση υποχρεώσεων της ΕΡΤ ΑΕ και η πρόσληψη δικηγορών αλλά και η
διενέργεια τηλεοπτικού προγράμματος

παραβιάζει την παράγραφο 1 του

άρθρου 14β ν 3429/2005 αφού προκαλεί επιβάρυνση του προϋπολογισμού με
έκτακτα έξοδα, ύψους 10.000.000 τα οποία εάν λειτουργούσε η ΕΡΤ ΑΕ δεν θα
τον επιβάρυναν. Και με δεδομένο ότι σκοπός του νόμου όπως προκύπτει από
την αιτιολογική έκθεση είναι η εξοικονόμηση κονδυλιών από το Ελληνικό Δημόσιο
το οποίο επιβαρύνεται από τον προϋπολογισμό η κρινόμενη διοικητική πράξη με
τις παραπάνω προβλέψεις παραβιάζει τον σκοπό του νόμου έτσι ώστε ως
ατομική διοικητική πράξη να τον παραβιάσει ως δε κανονιστική διοικητική πράξη
να έχει τεθεί καθ υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης, αφού η ρύθμιση θα
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αποφεύγεται η επιβάρυνση του προϋπολογισμού
Έτσι η πρώτη κρινόμενη διοικητική πράξη αλλά και οι ετέρες διοικητικές
πράξεις που στηρίζονται σε αυτή

τυγχάνουν, άκυρες και θα πρέπει να

ακυρωθούν γενομένου δεκτού του παραπάνω λόγου ακύρωσης.

ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πρώτη προσβαλλόμενη διοικητική πράξη με το διατακτικό της ότι παραβίασε
ευθέως τον νόμο 1730/1987 καθότι ως διοικητική πράξη κατάργησε τον
παραπάνω τυπικό νόμο.
Ειδικότερα η ΕΡΤ ΑΕ ιδρύθηκε με τυπικό νόμο και συνεπώς μόνο με νόμο
μπορεί να καταργηθεί η παραπάνω δημόσια επιχείρηση και δεν μπορεί μια
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ατομική

διοικητική πράξη να καταργήσει ένα νόμο που ψηφίστηκε από την

Ελληνική Βουλή. Και όλα αυτά χωρίς να δίνεται από τον ν 3429/2005 η εξουσία
στην διοίκηση να καταργήσει με την παραπάνω διοικητική πράξη τον

ν

1730/1987 στον βαθμό που η πρώτη προσβαλλόμενη διοικητική πράξη θεωρηθεί
ως κανονιστική.
Έτσι η πρώτη κρινόμενη διοικητική πράξη αλλά και οι ετέρες διοικτικηες
πράξεις που στηρίζονται σε αυτή

τυγχάνουν, άκυρες και θα πρέπει να

ακυρωθούν γενομένου δεκτού του παραπάνω λόγου ακύρωσης.

ΕΒΔΟΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πρώτη προσβαλλόμενη πράξη κατά τον βαθμό που καθορίζει εντελώς
διαφορετική διαδικασία εκκαθάρισης της ΕΡΤ ΑΕ ήτοι προβλέπει ότι :
Η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, η κυκλοφορία εκδόσεων, η λειτουργία διαδικτυακών
ιστότοπων όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα της ΕΡΤ - Α.Ε. και των θυγατρικών αυτής, διακόπτονται
μετά το τέλος του κανονικού προγράμματος της 11ης Ιουνίου 2013 και έως τη σύσταση νέου φορέα,
που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο της τήρησης αρχών που συνά δουν με τους όρους
της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης εντός του ανταγωνιστικού ραδιοτηλεοπτικού
περιβάλλοντος.
Άρθρο 2 Τύχη περιουσίας της ΕΡΤ - Α.Ε. και διαδοχή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 1. Το σύνολο των
στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ - Α.Ε. και των θυγατρικών της, περιλαμβανομένων
των πάσης φύσεως δικαιωμάτων, αξιώσεων και υποχρεώσεων μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τη
δημοσίευση της παρούσας και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στο Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον
Υπουργό Οικονομικών.
2. Το Δημόσιο καθίσταται διάδοχος του συνόλου των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Ειδικότερα:
α. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΡΤ - Α.Ε. και των θυγατρικών της στο Δημόσιο
και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται με αυτήν απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εισφορά ή τέλος.
β. Οι συχνότητες της ΕΡΤ-Α.Ε. παραμένουν ανενεργές έως τη σύσταση του νέου φορέα, οπότε και
μεταφέρονται σε αυτόν αυτοδικαίως.
γ. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο την ΕΡΤ - Α.Ε. και τις θυγατρικές της, συνεχίζονται στο όνομα του
Ελληνικού Δημοσίου, ως διαδόχου της ΕΡΤ - Α.Ε. και των θυγατρικών της, χωρίς άλλη διατύπωση,
χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται δήλωση περί επαναλήψεώς τους.
Άρθρο 3 Ρυθμίσεις για τις εργασιακές σχέσεις Οι συμβάσεις εργασίας του απασχολούμενου με
οποιονδήποτε τρόπο προσωπικού, όπως το τακτικό και έκτακτο προσωπικό ή άλλο προσωπικό καθώς
και κάθε είδους συμβάσεις έργου ή εργασίας με εξωτερικούς ή άλλους συνεργάτες προγράμματος της
ΕΡΤ- Α.Ε, και των θυγατρικών εταιρειών της λύονται από τη δημοσίευση της παρούσας. Για τις
περιπτώσεις τις οποίες αφορά, η παρούσα απόφαση συνιστά και καταγγελία της ατομικής συμβάσεως
εργασίας.
2. Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου δικαιούται την νόμιμη κατά περίπτωση, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις, αποζημίωση.
3. Από τη δημοσίευση της παρούσας αίρονται αυτοδικαίως οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως
προσωπικού της καταργηθείσας ανώνυμης εταιρείας ΕΡΤ- Α.Ε. και των θυγατρικών της, που
υπηρετούν σε άλλους φορείς.
Άρθρο 4 Διοικητικό Συμβούλιο Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Δ.Σ. της Ελληνικής
Ραδιοφωνίας -Τηλεόρασης, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.) και η θητεία όλων των οργάνων διοίκησης
των θυγατρικών εταιρειών λήγει από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης αποφάσεως, αζημίως
για το Δημόσιο.
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Ως κανονιστική πράξη έχει τεθεί εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης και
κατά υπέρβαση αυτής καθότι θέτει ρυθμίσεις διαφορετικές όσον αφορά την
εκκαθάριση αυτής από εκείνες του ν 2170/1920 και ήδη 3604/2007 χωρίς να
προβλέπεται ρητά στην νομοθετική εξουσιοδότηση που παρασχέθηκε με την
ΠΝΠ η κατάργηση των παραπάνω νόμων καθώς και η κατάργηση της διάταξης
των άρθρων 2 παράγραφος 3 και 5 ν 3878/2007 όπου ρητά προβλέπεται ότι
εφαρμόζονται στην λειτουργία της ΕΡΤ ΑΕ οι διατάξεις των παραπάνω νόμων.
Εξάλλου η θέσπιση διαφορετικού

καθεστώτος

εκκαθάρισης από τον

σύνηθες των Ανωνύμων Εταιρειών παραβιάζει την αρχή της ισότητας σε βάρος
των εργαζομένων και των πιστωτών της ΕΡΤ ΑΕ χωρίς να συντρέχει λόγος
δημόσιου συμφέροντος για αυτή την παρέκκλιση.
Έτσι η πρώτη κρινόμενη διοικητική πράξη αλλά και οι ετέρες διοικητικές
πράξεις που στηρίζονται σε αυτή

τυγχάνουν, άκυρες και θα πρέπει να

ακυρωθούν γενομένου δεκτού του παραπάνω λόγου ακύρωσης.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη βάσιμη και αληθινή και ασκείται
εμπρόθεσμα,

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας και όλων
όσων θα προσθέσουμε κατά την συζήτηση της παρούσας .
ΖΗΤΟΥΜΕ
Να γίνει δεκτή η αίτηση ακύρωσης μας μας και οι παρόντες προσθετοί λόγοι
ακύρωσης
Να ακυρωθούν και να εξαφανιστούν για τους προαναφερόμενους αναλυτικά
λόγους ως άκυρες:
1) Η υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του
Υπουργού Οικονομικών, «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης ‘Ελληνική Ραδιοφωνία –
Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ – Α.Ε.)», η οποία δημοσιεύθηκε την 11.06.2013 στο
Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου 1414,
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2) Η υπ’ αριθ. ΟΙΚ.03/12.6.2013 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του
Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε την 12.06.2013 στο Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου
1423.
3) Η υπ’ αριθ. ΟΙΚ.04/12.6.2013 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του
Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε την 13.06.2013 στο Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου
1427 και την συνεπεία αυτών των πράξεων κοινοποίηση δήθεν λύσης της από Μάϊο 1987
Σύμβασης Εντολής Αορίστου Χρόνου της παροχής των Δικηγορικών μου Υπηρεσιών στην
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
που υπογράφει ο παράνομα και αντισυνταγματικά ορισθείς Ειδικός
Διαχειριστής κ. Γκίκας Μάναλης, ο οποίος δύναται να ορίζει τρίτους Δικηγόρους για
κάλυψη των νομικών υπηρεσιών της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, ώστε να δοθεί η
δυνατότητα ανάθεσης των δικηγορικών υπηρεσιών της μόνο σε δικηγόρους που έχουν
επιλεγεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 1649/1986.
4) Η υπ’ αριθ. ΟΙΚ.05/19.6.2013 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του
Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε την 19.06.2013 στο Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου
1483.
5) Η υπ’ αριθ. ΟΙΚ.06/8.7.2013 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού
Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε την 8.7.2013 στο Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου 1675
6) Η με αριθμ. πρωτ. 37/16-6-2013 λύση της από Μάϊο 1987 Σύμβασης Εντολής Αορίστου Χρόνου
της παροχής των Δικηγορικών μου Υπηρεσιών στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
7) και κάθε άλλη αμέσως ή εμμέσως συναφής, προγενέστερη ή μεταγενέστερη, πράξη και
παράλειψη της Διοίκησης.

Να καταδικαστεί το Ελληνικό Δημόσιο στην δικαστική μας Δαπάνη
Πληρεξούσιο και αντίκλητο διορίζουμε τον υπογράφοντα Δικηγόρο

Αθηνών

Γιώργο Λ. Κόκκα (ΑΜ ΔΣΑ 10288) οδός Ιπποκράτους 42 (4ος όροφος γραφείο 1)
τηλ 2103632000 fax 2103610288 κιν 6944545888.

Αθήνα 14/11/2013

Ζ.. ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΚΚΑ
Σε αυτό το σημείο παραθέτω την αγωγή την οποία κατέθεσα ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας και επέδωσα νόμιμα.
Προς
το Mονομελές Πρωτοδικείο Aθήνας
(ειδική διαδικασία των αμοιβών)
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Aγωγή
Γίωργου Κόκκα του Λεάνδρου, δικηγόρου ΕΡΤ Α.Ε., κατοίκου
Παρασκευής, οδός Ψαρών αριθμός 20.

Αγίας

Kατά
1. του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό
Οικονομικών, τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Σίμο Κεδίκογλου και
τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό (Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης) κ.
Παντελή Καψή, που εκ της θέσης τους εδρεύουν στην Αθήνα, και από τον
δια της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 04/12.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (ΦΕΚ
Β’ 1427/13.6.2013) διορισθέντα ειδικό διαχειριστή κ. Γκίκα Μάναλη, που
κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη Σερβίας αρ. 9, Πλατεία
Συντάγματος.
2. της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ
ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ» και δ.τ. «ΝΕΡΙΤ Α.Ε.», που εδρεύει στην
Αθήνα, οδό Καραγιώργη-Σερβίας, αριθμό 8, όπως εκπροσωπείται νόμιμα
και προσωρινά από τον πρόεδρο του Εποπτκκού συμβουλίου της
καθηγητή Θεόδωρο Φορτσάκη, κάτοικο Αθήνας, οδός Μητροπόλεως ,
αριθμός 38.
3. Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ» και δ.τ. «ΕΡΤ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή,
Λεωφ. Μεσογείων 432, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εξακολουθεί να
υφίσταται καθ’ όσον παράνομα και αντισυνταγματικά φέρεται να
καταργήθηκε την 11/6/2013, ενώ δεν έχει κυρωθεί από τη Βουλή των
Ελλήνων η σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, και εκκρεμεί προς
εκδίκαση ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ την 27/9/2013 η σχετική αίτηση
ακύρωσης των εκτελεστών διοικητικών πράξεων που άσκησα προσωπικά
και εκπροσωπείται από τον τελευταίο νόμιμο εκπρόσωπό της και νυν
Ειδικό Διαχειριστή ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε. κ. Γκίκα
Μάναλη και έχει έδρα στην Αγ. Παρασκευή, Λεωφ. Μεσογείων 432.
4. Του Γκίκα Μαναλη, ειδικού διαχειριστή ενεργητικού και παθητικού της
ΕΡΤ Α.Ε. και τελευταίου νομίμου εκπροσώπου ως Διευθύνοντα
Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε. κάτοικο Βούλας , οδός Ηρακλειδών, αριθμός
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το 1987 επέτυχα σε δημόσια δοκιμασία μετά από προκήρυξη της τότε
ΕΡΤ για πρόσληψη δικηγόρων και ουσιαστικά διαμόρφωσα την
επαγγελματική και προσωπική μου ζωή με βάση τα δεδομένα της σύμβασης
εντολής αορίστου χρόνου ως δικηγόρος του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού
φορέα με εξειδίκευση στα θέματα που με ενδιάφεραν επιστημονικά και μετά
τον γάμο μου το 1989 εγκαταστάθηκα μόνιμα με την ήδη εξαμελή οικογένειά
μου ( με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα) απέναντι το Ραδιομέγαρο της ΕΡτ
Α.Ε. , όπου ακόμη δεν έχω εξοφλήσει το στεγαστικό δάνειο που προέβλεπα
ότι υπό κανονικές συνθήκες θα εξοφλούσα προ της συνταξιοδοτήσεως μου
από την ΕΡΤ Α.Ε. Η αυθαίρετη και παντελώς παράνομη και αντισυνταγματική
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κατάργηση της ΕΡΤ Α.Ε. την 11η Ιουνίου 2013 με αιφνιδίασε απρόβλεπτα,
όπως και όλους τους Έλληνες αλλά και την παγκόσμια κοινή γνώμη , κυρίως
για τον αποτρόπαιο τρόπο που συνέβη και εκκρεμεί η αξιολόγηση της
νομιμότητας της συνταγματικότητάς του, τόσο στο Ανώτατο Ακυρωτικό
Δικαστηριο της χώρας, εντός του τρέχοντος μηνός, όσο και η αμφίβολη
κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που χωρίς τα
προαπαιτούμενα της συνταγματικής πρόβλεψης κατάργησε την ΕΡΤ Α.Ε. και
προκάλεσε την άκυρη και άκαιρη λύση της κύριας εργασιακής μου σχέσης
στην οποία βάσιζα κατά τα τελέυταία 27 έτη τόσο την οικογενειακή μου
ανάπτυξη , όσο και την επαγγελματική μου ανέλιξη κατά παντελώς άδικο ,
παράνομο και καταχρηστικό τρόπο που ζητώ να αναγνωρίσει με την παρούσα
το Δικαστήριό Σας. Επίσης, ζητώ να συνεχίσουν οι εναγόμενοι να
αποδέχονται τις προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες μου και να με
απασχολούν πραγματικά καταβάλοντας σε εμένα τόσο τους μισθούς μου
υπερημερίας , άλλως και επικουρικά τη νόμιμη αποζημίωση απόλυσής μου ,
όσο και τις νόμιμες αποζημιώσεις μου για την ηθική βλάβη που μου
προκάλεσαν , τις αποθετικές μου ζημίες και τη συμμετοχή τους στις
ασφαλιστικές μου καλύψεις , όπως λογικά και νόμιμα προδιαγράφονταν αν
δεν μεσολαβούσαν η επίδικη άκυρη λύση της παροχής των υπηρεσιών μου.
Η δομή του παρόντος υπό κρίση εισαγωγικού μου δικογράφου που
αναγκαστικά εξαιτίας της πολυπλοκότητας του θέματος και των απίθανων
μεθοδεύσεων που μετήλθαν οι αντίδικοι ενάντια στα χρηστά και συναλλακτικά
ήθη, έλαβε την απαιτούμενη έκταση, ώστε να μην καταστεί αόριστη η υπό
κρίση αγωγή μου, ως ακολούθως :

Ι. Ιστορικό και ουσιαστική και νομική βασιμότητα αγωγής μου
Α.1. Πρόσληψη
Α.2. Οι αποδοχές μου
Β. Η ΕΡΤ Α.Ε.
Γ. Το χρονικό της παράνομης και αντισυνταγματικής κατάργησης της ΕΡΤ
Δ. Η ΝΕΡΙΤ
Ε. Η δήθεν καταγγελία της σύμβασης εντολής μου από το πρώτο -έννομο
συμφέρον άσκησης αγωγής
ΙΙ. Κύρια βάση βάση της αγωγής
Α. Μη λύση της έμμισθης εντολής
Β. Η Ακυρότητα ως προϊόν αντισυνταγματικών διατάξεων και παράβασης
νομοθετικών διατάξεων.
ΙΙΙ. Αξιώσεις
Α. Για πραγματική απασχόληση
Β. Οφειλόμενοι μισθοί υπερημερίας
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Γ. Βρεφονηπιακό επίδομα
Δ. Πρώτο επικουρικό αίτημα
Ε. Δεύτερο επικουρικό αίτημα
IV. Αιτιολογικό
V. Αιτητικό
I. Iστορικό και ουσιαστική και νομική βασιμότητα αγωγής μου
Α.1. ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Είμαι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας ,
εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας από τον Απρίλιο του 1983 με
αριθμό μητρώο 10288.
Προσλήφθηκα ως δικηγόρος από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΤΗΛΕΟΡΑΣΗ που έδρευε στην Αθήνα (και μετεξελίχθηκε με το ν.1730/1987
στον ενιαίο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα με τον διακριτικό τίτλο ΕΡΤ Α.Ε.)
στις 25/5/1987 κατόπιν επιτυχούς δοκιμασίας μου κατά την προβλεπόμενη
από το νόμο 1649/1986 διαδικασία και σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη
της ΕΡΤ για δύο (2) κενές θέσεις Δικηγόρων, από τις οποίες η μία, στην οποία
αρχικώς τοποθετήθηκα, προορίζονταν για την απασχόληση Δικηγόρου σε
θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Από τη θέση αυτή προσέφερα ανελλιπώς τις
υπηρεσίες μου σε θέματα κυρίως Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας κατ’ αρχήν,
αλλά και σε άλλες υποθέσεις
νομικής φύσεως της ΕΡΤ- Α.Ε.,
απασχολούμενος μέχρι την 11η Ιουνίου 2013 ανελλιπώς με πάγια αντιμισθία
ανερχόμενη κατά την ημερομηνία αυτή στο ποσό των συνολικών
ακαθάριστών αποδοχών των 3.947,07 μηνιαίως. Η σύμβασή μου συνήφθη ως
σύμβαση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου.
Κατά το διάστημα της απασχόλησής μου στην ΕΡΤ ΑΕ., οι όροι
εργασίας μου, οι αποδοχές και κάθε άλλο θέμα που αφορούσε την εργασία
μου ρυθμίζονταν από τις ΣΣE της ΠOΣΠΕΡΤ, καθόσον παγίως όλες οι
σχετικές ρυθμίσεις που εγίνοντο από ιδρύσεως της ΕΡΤ Α.Ε. επ’ ωφελεία των
εργαζομένων μεταφέρονταν εθιμικώς και με πράξεις των διοικητικών οργάνων
της ΕΡΤ Α.Ε. και στους δικηγόρους της εταιρίας, σύμφωνα με τον Γενικό
Kανονισμό Προσωπικού (ΓKΠ), τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΡΤ ΑΕ και τη
νομοθεσία περί Δικηγόρων (Κώδικα Δικηγόρων κλπ.) και εμμίσθων εντολών
αορίστου χρόνου (με πάγια αντιμισθία).
Α.2. ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΥ
Παρείχα αδιαλείπτως τις υπηρεσίες μου από την 25-5-1987 έως και την 11-62013, χωρίς να προλάβω να λάβω την ετήσια άδεια εργασίας μου κατά το
τελευταίο έτος.
Κατά την 11-6-2013 οι μηνιαίες αποδοχές μου στην ΕΡΤ ΑΕ ανέρχονταν
στο συνολικό ποσό άνευ κρατήσεων 3947.07 ευρώ (που αναλύονται ως:
βασικός μισθός ευρώ 1.221,86 , χρονοεπίδομα ευρώ 1.026,36, επίδομα
παιδιών ευρώ 384,22, επίδομα γάμου 142,30, δικαστικό επίδομα ευρώ
1.430,00, ειδικών συνθηκών ευρώ 305,47, περικοπή ν. 3845 ΤΑΚ ευρώ
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289,52, περικοπή ν. 3899 Τακτ ευρώ 361,66, επίδομα βρεφονηπιακό
ευρώ 89,04 μηνιαίως) .

Β. Η ΕΡΤ Α.Ε.
Η ΕΡΤ-Α.Ε. διαμορφώθηκε ως ενιαίος φορέας, στον οποίο
συγχωνεύθηκαν η Ελληνική Τηλεόραση - ένα (ΕΤ. -1, πρώην ΕΙΡΤ) και η η
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση - δύο (ΕΡΤ. -2, πρώην ΥΕΝΝΕΔ), με τον Ν.
1730/1987.
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 1 Ν. 1730/1987 προβλέφθηκε ότι:
«1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για την ελληνική
ραδιοφωνία και τηλεόραση που λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης
εταιρείας και έχει έδρα την Αθήνα.
2. …
3. Η ΕΡΤ-ΑΕ είναι δημόσια επιχείρηση που ανήκει στο δημόσιο
τομέα (Νόμ. 1256/1982), ελέγχεται και εποπτεύεται από το Κράτος.
Έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και τελεί υπό κοινωνικό
έλεγχο που ασκείται από την Αντιπροσωπευτική Συνέλευση
Κοινωνικού Ελέγχου Τηλεθεατών-Ακροατών.…».
Στο άρθρο 2 Ν. 1730/1987, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος, προσδιορίσθηκε ο
σκοπός και το αντικείμενο δραστηριότητας της ΕΡΤ Α.Ε. ως εξής :
«1. Σκοπόςτης ΕΡΤ-Α.Ε. είναι η οργάνωση, εκμετάλλευση και
ανάπτυξη τηςκρατικής ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης, καθώς και η
συμβολή της, με τα μέσα αυτά : α) στην ενημέρωση, β) στην
επίμόρφωση και γ) στην ψυχαγωγία του ελληνικού λαού. Η ΕΡΤ-Α.Ε.
δεν επιδιώκει την απόκτηση κέρδους.
Στο πλαίσιο του κατά το Προηγούμενο εδάφιο σκοπού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
περιλαμβάνεται και η υποχρέωσή της για παραχώρηση στη Βουλή των
Ελλήνων ενός αυτοτελούς ραδιοφωνικού και ενός αυτοτελούς
τηλεοπτικού δικτύου με συχνότητες πανελλαδικής (εθνικής) εμβέλειας
για να μεταδίδει τις εργασίες της, καθώς και συναφή με αυτές και τους
εν γένει σκοπούς της προγράμματα….
2. Στην ΕΡΤ-Α.Ε. εκχωρείται από το Κράτος αποκλειστικό προνόμιο
για την πραγματοποίηση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών
εθνικής εμβέλεοας. Το προνόμιο αυτό είναι αναπαλλοτρίωτο
καιπεριλαμβάνει ιδίως:
α. Την εκπομπή κάθε είδους ήχων και εικόνων από οποιοδήποτε
σημείο του εδάφους, της θάλασσας και του αέρα της χώρας, με τις
μεθόδους της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης, που προορίζονται για
λήψη, είτε γενική είτε με ειδικά κλειστά ή ενσύρματα ή άλλης
οποιασδήποτε μορφής κυκλώματα.
β. την εγκατάσταση σταθμών της υπηρεσίας ραδιοφωνίας και
τηλεόρασης, δηλαδή πομπών, αναμεταδοτών, επίγειων σταθμών
αναμετάδοσης
μέσω
δορυφόρου,
ενσύρματων
κυκλωμάτων,
καλωδιακών μεταδόσεων γενικά με κάθε τεχνική μέθοδο και εφαρμογή
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τεχνολογίας που συντελεί στην μετάδοση ήχου και εικόνας που
προορίζονται για λήψη από το κοινό.
γ. την εγκατάσταση πομπών και σταθμών λήψεως επιγείων,
ενσυρμάτων και δορυφορικών, για σύνδεση της ΕΡΤ- ΑΕ., με διεθνείς
οργανισμούς ή εθνικούς οργανισμούς της αλλοδαπής με σκοπό την
ανταλλαγή προγραμμάτων.
3. Η ΕΡΤ-Α.Ε. παράγει και εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε τρόπο
ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές δημιουργεί μεταποιητικές μονάδες
παραγωγής κάθε είδους αγαθού ή υπηρεσίας σχετικές με τα οπτικά,
ακουστικά οπτικοακουστικά μέσα μαζικής επικοινωνίας και γενικά ασκεί
κάθε δραστηριότητα που συντελεί στην εκπλήρωση του σκοπού της
ΕΡΤ–Α.Ε.
(……)
14. Η ΕΡΤ-ΑΕ για την εκπλήρωση των σκοπών της μπορεί να ιδρύει
θυγατρικές εταιρείες ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, στην Ελλάδα ή την
αλλοδαπή….»
Κατ’ εφαρμογήν των προαναφερόμενων διατάξεων, όπως είναι
πρόδηλο, η ΕΡΤ-Α.Ε. υπαγόταν στις επιταγές του άρθρου 15 του
Συντάγματος , και ως εκ τούτου και στον έλεγχο του Εθνικού
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που κάλυπτε δε γεωγραφικά το
σύνολο της χώρας και απευθυνόταν και προς τον απόδημο
ελληνισμό.»
Η ΕΡΤ- ΑΕ χαρακτηρίζεται από τον ν. 1256/82 ως δημόσια επιχείρηση
που προσφέρει τις υπηρεσίες χάριν γενικού συμφέροντος υπό τους όρους του
άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος. Οι αρμοδιότητες του ΔΣ προσιδιάζουν με
αυτές του ΔΣ ανώνυμης εταιρίας, ενώ το κεφάλαιο της ΕΡΤ- ΑΕ αποτελείται
από μία μετοχή, η οποία ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο. Η Γενική Συνέλευση (η
οποία βάσει του Δικαίου των ΑΕ είναι αρμόδια για τη λύση μιας ΑΕ –βλ. άρθ.
29 ν. 2190) της ΕΡΤ, που αποτελείται από εκπροσώπους τριών υπουργείων,
αποφασίζει περιοριστικά για τα ζητήματα που αναφέρει ο καταστατικός νόμος
της Εταιρίας και στα οποία πάντως δεν περιλαμβάνεται η λύση της. Σε κάθε
περίπτωση, οι λόγοι λύσεως μιας εταιρίας αναφέρονται περιοριστικά
στο άρθρο 47α ν. 2190 και σε κανέναν από αυτούς δεν φαίνεται να
εμπίπτει η ΕΡΤ ΑΕ. Άρα, η απόφαση λύσης της ΕΡΤ ελλείψει σχετικής
πρόβλεψης ορθό είναι να θεωρηθεί ότι υπάγεται μεν στις αρμοδιότητες της ΓΣ
( που αποτελείται από τους εκπροσώπους των υπουργών), εφόσον όμως η
απόφαση τους αυτή δικαιολογείται από τους λόγους λύσης μιας ΑΕ κατ’ άρθ.
47 α ν. 2190, οι οποίοι εδώ καταρχήν δεν φαίνεται να συντρέχουν.
Σε περίπτωση δε που η απόφαση κατάργησης λήφθηκε μόνο
από δύο Υπουργούς ( Οικονομικών και Κυβερνητικό εκπρόσωπο στον
Πρωθυπουργό)) χωρίς τις παραπάνω διατυπώσεις, συντρέχει
παραβίαση της βασικής αρχής του Κράτους Δικαίου (σεβασμός στην
αρχή της νομιμότητας – αρμοδιότητας κατ’ άρθρο 25 παρ. 1 Σ) και της
οικονομικής ελευθερίας που θεμελιώνεται στο άρθρο 5 του
Συντάγματος, αφού το Κράτος παρεμβαίνει ανοιχτά και πέρα από τη
συνταγματική του εξουσιοδότηση στην διοίκηση ενός νομικού
προσώπου ιδιωτικού δικαίου.
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Εξάλλου, το κράτος οφείλει βάσει του συνδυασμού των διατάξεων
15Σ και του ν. 1256/82 να παρέχει δημόσια ραδιοτηλεόραση στους
Έλληνες πολίτες ως ελάχιστη εγγύηση ποιοτικής ενημέρωσης εντός της
αγοράς των ΜΜΕ, την οποία μέχρι σήμερα παρέχουμε οι εργαζόμενοι
της ΕΡΤ- ΑΕ.
Γ. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΤ
Δυνάμει της από 11-6-2003 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
τροποποιήθηκε το άρθρ. 14Β του Ν. 3429/2005 (από τον οποίο σημειωτέον
εξαιρέθηκε με νόμο το 2006 ρητά η ΕΡΤ Α.Ε.) και εκδόθηκαν σε εκτέλεση
αυτής της Π.Ν.Π. οι κάτωθι κανονιστικές/ατομικές διοικητικές πράξεις:
α) Με την υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Απόφαση του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών, «Κατάργηση της δημόσιας
επιχείρησης ‘Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία
(ΕΡΤ – Α.Ε.)», η οποία δημοσιεύθηκε την 11.6.2013 στο Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ.
φύλλου 1414, προβλέφθηκε η κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ και ειδικότερα ότι : α)
καταργείται η ΕΡΤ ΑΕ και οι θυγατρικές της (άρθρο 1 παρ. 1), β) διακόπτονται,
μετά το τέλος του προγράμματος της 11-6-2013 και έως τη σύσταση νέου
φορέα, η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, η κυκλοφορία εκδόσεων, η
λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων, όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα της
ΕΡΤ Α.Ε. (άρθρο 1 παρ. 2), γ) καθίσταται διάδοχος του συνόλου των
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΕΡΤ Α.Ε. το Δημόσιο, στο οποίο
μεταβιβάζεται το σύνολο της περιουσίας της (άρθρο 2), δ) παραμένουν
ανενεργές οι συχνότητες της ΕΡΤ ΑΕ έως τη σύσταση νέου φορέα, οπότε και
μεταφέρονται σε αυτόν αυτοδικαίως (άρθρο 2 παρ. 2 περ β), ε) λύονται οι
συμβάσεις εργασίας και έργου, (ΌΧΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ, ΟΠΩΣ ΤΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ !!) οριζομένου ότι η απόφαση συνιστά καταγγελία της ατομικής
συμβάσεως εργασίας και ότι καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση, και αίρονται
οι αποσπάσεις του προσωπικού (άρθρο 3) στ) λήγει η θητεία των οργάνων
διοίκησης (άρθρο 4) και ζ) αναστέλλεται η είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους
υπέρ της ΕΡΤ (άρθρο 5).
Με το άρθρο 3 παράγραφος 1 της παραπάνω ΚΥΑ αποφασίστηκε η
λύση των συμβάσεων εργασίας και των συμβάσεων έργων με εξωτερικούς ή
άλλους συνεργάτες τους προγράμματος της ΕΡΤ ΑΕ, (ΌΧΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΝΤΟΛΗΣ, ΟΠΩΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ !!) :
Άρθρο 3 Ρυθμίσεις για τις εργασιακές σχέσεις Οι συμβάσεις εργασίας
του απασχολούμενου με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικού, όπως το τακτικό
και έκτακτο προσωπικό ή άλλο προσωπικό καθώς και κάθε είδους συμβάσεις
έργου ή εργασίας με εξωτερικούς ή άλλους συνεργάτες προγράμματος της
ΕΡΤ- Α.Ε, και των θυγατρικών εταιρειών της λύονται από τη δημοσίευση της
παρούσας. Για τις περιπτώσεις τις οποίες αφορά, η παρούσα απόφαση
συνιστά και καταγγελία της ατομικής συμβάσεως εργασίας.
Όσο δε αφορά το σύνολο των υπόλοιπων υποχρεώσεων και δικαιωμάτων της
ΕΡΤ ΑΕ και συνεπώς των λοιπών εννόμων σχέσεων που δεν ρυθμίζονται
από το άρθρο 3 και περιέχουν υποχρεώσεις και δικαιώματα, το άρθρο 2 της
παραπάνω ΚΥΑ προβλέπει ότι καθίσταται άνευ ετέρας διατύπωσης το
Ελληνικό Δημόσιο:
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Τύχη περιουσίας της ΕΡΤ - Α.Ε. και διαδοχή δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων :
1. Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ - Α.Ε. και
των θυγατρικών της, περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων,
αξιώσεων και υποχρεώσεων μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση
της παρούσας και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στο Δημόσιο,
εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών.
Εξ άλλου την ίδια ημεροχρονολογία απαγορεύθηκε σε όλους τους τους
εργαζόμενους της ΕΡΤ Α.Ε. να έχουμε πρόσβαση στα γραφεία και τα
προσωπικά μας είδη, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές μας και γενικά τον
εργασιακό μας χώρο, τον οποίο στερηθήκαμε χωρίς καμία απολύτως
προειδοποίηση και χωρίς καμία διαβούλευση αλλά και χωρίς κανένα λόγο,
εφόσον τα οικονομικά της ΕΡΤ πήγαιναν πολύ καλά και η απόφαση της
κατάργησης της εκτός από άκαιρη είναι και ζημιογόνα προς το ΕΛΛΗΝΙΚΌ
ΔΗΜΟΣΙΟ.

Κατά της πράξης αυτής προσέφυγε αφενός η ΠΟΣΠΕΡΤ με την
12/6/2013 αίτηση ακύρωσης της άνω ΚΥΑ και αναστολής της αυτής και κάθε
άλλης αμέσως ή εμμέσως συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης,
πράξης και παράλειψης της Διοίκησης και αφ’ ετέρου εγώ προσωπικά ,
ατομικά ως δικηγόρος της ΕΡΤ Α.Ε. και ως εκπρόσωπος του Ελληνκού
Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ και για όλες
τις Κοινές Υπουργικές αποφάσεις που επακολούθησαν την Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου με κύρια αιτιολογία ότι η με αριθμό 2/11.6.2013
ΚΥΑ είναι παράνομη για αντίθεση α) στην
αρχή της απρόσκοπτης
λειτουργίας του ραδιοτηλεοπτικού φορέα, αρθρ. 15 παρ. 2 του Σ β) του
άρθρου 11 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Κοινωνικών Δικαιωμάτων» για την
ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης, τον Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ( Ε.Ε.) και το προσαχθέν στην
συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ «Πρωτόκολλο 29 σχετικά με το σύστημα
δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη» τα οποία εγγυώνται την ύπαρξη
και λειτουργία της ΕΡΤ ΑΕ ως παρόχου δημόσιας υπηρεσίας στον τομέα της
ραδιοτηλεόρασης, γ) λόγω αντίθεσης προς το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου ( ΕΣΔΑ ) , το οποίο επίσης
προστατεύει την ύπαρξη και λειτουργία της ΕΡΤ ΑΕ ως παρόχου δημόσιας
υπηρεσίας στον τομέα της ραδιοτηλεόρασης δ) λόγω μη συνυπογραφής της
από τον υπουργό διοικητικής μεταρρύθμισης σύμφωνα με το εδάφιο β της
παρ. 2 του άρθρου 14β του Ν 32429/2015 ε) λόγω έλλειψης εξουσιοδοτικής
διάταξης προς έκδοση της , αφού με η από 10.6.2013 ΠΝΠ δημοσιεύθηκε την
ίδια ημέρα και δεν προηγήθηκε αυτής, στ) λόγω παράλειψης ουσιώδους
τύπου, διότι ελλείπει η αιτιολογία της προσβαλλόμενης, ζ) λόγω παράλειψης
ουσιώδους τύπου της προηγούμενης ακρόασης της ΕΡΤ ΑΕ η) λόγω
παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας ( αρθρ 25 παρ. 1 ) αφού με την
προσβαλλόμενη πράξη επιδιώχθηκε εξορθολογισμός λειτουργίας του
παρόχου της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης με το επαχθέστερο μέσον τόσο για
τη επιχείρηση όσο και για τους εργαζόμενους και τον ελληνικό λαό μέσον της
κατάργησης αυτής και της παύσης λειτουργίας της . Αντίστοιχα,
προσβλήθηκαν και οι λοιπές με αριθμούς 3,4,5 και 6 Υπουργικές
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Αποφάσεις από εμένα προσωπικά με τις ως άνω ιδοότητές μου και
άσκησα νόμιμα και εμπρόθεσμα αίτηση αναστολής ενώπιον του ΣτΕ, η
οποία απερρίφθη προσχηματικά από την Τριμελή Επιτροπή
αναστολών χωρίς να εξεταστεί καθόλου η ουσία και η πρόδηλη
βασιμότητα των λόγων αναστολής εξαιτίας και μόνο του λόγου ότι
επίκειται την 27/9/2013 η εκσίκαση των κυρίως αιτήσεων ακυρώσεως
των ως άνω ΚΥΑ και συνεπώς δεν πρόκειται η σαφώς υπαινικτικά
καταγραφόμενη στην απόφαση 362/2013 της Επιτροπής Αναστολών
ηθική, επαγγελματική και οικονομική μου βλάβη να καταστεί
αναπότρεπτη.
Επί της παραπάνω αιτήσεως αναστολής της ΠΟΣΠΕΡΤ εκδόθηκε
αρχικά, στις 17 Ιουνίου 2013, προσωρινή διαταγή του Προέδρου του ΣτΕ. Με
την προσωρινή διαταγή ανεστάλη εν μέρει η εκτέλεση της ΚΥΑ της 11ης
Ιουνίου και ειδικότερα προβλέφθηκε ότι:
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
Βάσει των διατάξεων του άρθρου 52 του Π.Δ/τος
18/1989 (Α 8), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 35 του ν. 2721/1999 (Α 112) και ΄Εχοντας υπόψη
α) Την υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 απόφαση του
Υπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού
Οικονομικών «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης
«Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία
(ΕΡΤ – Α.Ε.)» (Β 1414), με το άρθρο 1 παρ. 2 της οποίας,
ορίζεται, πλην άλλων, ότι διακόπτεται η μετάδοση
ραδιοτηλεοπτικών
εκπομπών
και
η
λειτουργία
διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., με αποτέλεσμα να
μην επιτελείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του
άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 1730/1987 (Α 145), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 1866/1989
(Α 222) συμβολή δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα στην
ενημέρωση, στη μόρφωση και στην ψυχαγωγία του
ελληνικού λαού και της ομογένειας. β) Tην από 12.6.2013
αίτηση αναστολής της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας –
Τηλεόρασης»
(ΠΟΣΠΕΡΤ)
και
του
Παναγιώτη
Καλφαγιάννη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΠΟΣΠΕΡΤ. γ) Tις απόψεις των πληρεξουσίων των
αιτούντων και των εκπροσώπων του Δημοσίου, τις οποίες
εξέθεσαν προφορικώς.
Διατάσσουμε
1.
Την
αναστολή
της
εκτέλεσης
της
προσβαλλόμενης υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το
μέρος της, με το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται
η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η
λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και
β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν
ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω
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Κ.Υ.Α.). 2. Τη λήψη από τους συναρμόδιους Υπουργό
Οικονομικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό των
αναγκαίων οργανωτικών μέτρων για τη συνέχιση της
μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη
λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων από δημόσιο
ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το χρονικό διάστημα έως
τη σύσταση και λειτουργία νέου φορέα που θα
υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όπως προβλέπεται
από την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ.
ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Αθήνα, 17 Ιουνίου 2013
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
Κωνσταντίνος Μενουδάκος

β) Με την υπ’ αριθ. ΟΙΚ.03/12.6.2013 Απόφαση του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε την
12.6.2013 στο Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου 1423, τροποποιήθηκε η ως άνω
ΚΥΑ και καθορίστηκε η εξουσία του ειδικού διαχειριστή, ο οποίος πέραν των
αρμοδιοτήτων που αφορούν στη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της
ΕΡΤ ΑΕ στο Ελληνικό Δημόσιο, έχει τη δυνατότητα να συνάπτει για
λογαριασμό του Δημοσίου συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου, με
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της ΠΥΣ 33/2006
(Α' 280).
.
Ειδικότερα προστέθηκε άρθρο 4α στην ΚΥΑ της κατάργησης της ΕΡΤ
ΑΕ, σύμφωνα με το οποίο :
« 1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, διορίζεται ειδικός διαχειριστής, φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, με σύμβαση έμμισθης εντολής, ο οποίος διαχειρίζεται το
σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και
των θυγατρικών της που μεταβιβάζονται με το άρθρο 2 στο Δημόσιο
μέχρι τη σύσταση του νέου φορέα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 1. 2. Κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης, ο ειδικός
διαχειριστής ασκεί τα δικαιώματα, παρακολουθεί τις εκκρεμότητες,
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις, προβαίνει σε καταγραφή των στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού και γενικά παρακολουθεί και χειρίζεται
όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις του Δημοσίου ως διαδόχου της ΕΡΤ ΑΕ
και των θυγατρικών της. Οι διατάξεις που ήταν εφαρμοστέες για την
άσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των
πάσης φύσεως υποχρεώσεων καθώς και για τη διαχείριση κάθε
στοιχείου του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των
θυγατρικών της που μεταβιβάζονται στο Δημόσιο, συνεχίζουν να
εφαρμόζονται και κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης. 3. Ο
ειδικός διαχειριστής μπορεί, για τις ανάγκες της διαχείρισης, να
συνάπτει για λογαριασμό του Δημοσίου συμβάσεις έργου ή εργασίας
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ορισμένου χρόνου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά παρέκκλιση
των 6 διατάξεων της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), ύστερα από έγκριση της
αρμοδίας για την εποπτεία της διαχείρισης Υπηρεσίας. 4. Ο ειδικός
διαχειριστής αναθέτει, μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε δικηγόρους ή
δικηγορικές εταιρείες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, την
δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δημοσίου στις
πάσης φύσεως δίκες που αφορούν σε στοιχεία του ενεργητικού
και παθητικού που μεταβιβάζονται κατά το άρθρο 2 ή αφορούν
διαφορές που γεννώνται λόγω της καταργήσεως της ΕΡΤ ΑΕ και
των θυγατρικών της. Η λήξη της ειδικής διαχείρισης δεν
συνεπάγεται την λύση της έμμισθης εντολής».

Ωστόσο το ελληνικό δημόσιο παρά την προσωρινή διαταγή παράνομα
και καταχρηστικά δεν προχώρησε σε επαναλειτουργία του προγράμματος της
ΕΡΤ σε τηλεόραση και ραδιόφωνο, τα οποία συνέχισαν να λειτουργούν με
μόνη την παρέμβαση των εργαζόμενων της ΕΡΤ, το δε ελληνικό δημόσιο
επιδόθηκε σε σωρεία παραβάσεων , αντίθετα άρχισαν οι εξορμήσεις των ΜΑΤ
στα γύρω από την Αττική βουνά, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με σκοπό –
όπως και έγινε – την διακοπή λειτουργίας του σήματος των ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών καναλιών της ΕΡΤ ΑΕ.

γ) Με την υπ’ αριθ. ΟΙΚ.04/12.6.2013 Απόφασης του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε
την 13.06.2013 στο Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου 1427, διορίστηκε ως ειδικός
διαχειριστής όλων των περιουσιακών στοιχείων της καταργηθείσας ο κ. Γκίκας
Μάναλης.

Εν τω μεταξύ την 17/6/2013 μου κοινοποιήθηκε το ΑΠ 2401/17-6-2013
από τον Ειδικό Διαχειριστή του ΥΠ Οικονομικών Γκίκα Μάναλη ανυπόγραφο
ωστόσο έγγραφο με το οποίο έγινε γνωστό ότι έχουν απολυθεί οι εργαζόμενοι
από την ΕΡΤ Α.Ε. από 11/6/2013 χωρίς, ωστόσο να φέρει κανένα από τα
από τον νόμο νόμιμα στοιχεία που απαιτούνταν να έχει ως καταγγελία
σύμβασης και φυσικά χωρίς την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης.
Ειδικότερα στο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, αν και
αναφέρεται ότι η ανώνυμη εταιρεία ΕΡΤ ΑΕ έχει καταργηθεί και έχει οριστεί
ειδικός διαχειριστής, ο οποίος και ενημερώνει τους εργαζόμενους ότι «η
σύμβαση εργασίας ή έργου σας έχει λυθεί από 11 Ιουνίου του 2013», καθώς
και ότι «
Έναντι της νόμιμης αποζημίωσης, που δικαιούστε θα σας
καταβληθούν αποδοχές δύο μηνών», παρ όλα αυτά αναγνωρίζει ότι δεν έχει
λυθεί ουδεμία σύμβαση εργασίας, αφού ορίζει τον κάθε εργαζόμενο στην ΕΡΤ
Α.Ε. ως υπεύθυνο για τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΡΤ ΑΕ στο πλαίσιο των
καθηκόντων τους και δη αναφέρει ότι : «Μέχρι την παράδοση των παντός
είδους περιουσιακών στοιχείων της καταργηθείσας ΕΡΤ ΑΕ και των
θυγατρικών της, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή σας.. και
για
τα
οποία είστε υπεύθυνος-η στο πλαίσιο των καθηκόντων που απορρέουν
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από την εκτέλεση της λυθείσας σύμβασής σας, τον κανονισμό και κάθε
σχετική γενική ή ειδική ανάθεση καθηκόντων, εξακολουθείτε να έχετε
την ευθύνη και υποχρεούστε στη διαφύλαξη τους».
Εξ άλλου εντελώς παράνομα εκδόθηκε και διανεμήθηκε μεταξύ των
εργαζόμενων και εμάς το έγγραφο αυτό αφού :
Α. εκδόθηκε μία εβδομάδα μετά την υποτιθέμενη απόλυσή μας από
τρίτον σε σχέση με την ΕΡΤ ΑΕ που ήταν – κατά την παραδοχή του
Ελληνικού Δημοσίου έως τουλάχιστον την 11/6/2013 - εργοδότης μου
Β. δεν ανέφερε πρόσληψη προϋπηρεσία, ειδικότητα, τελευταίο μισθό,
μας και ποσό οφειλόμενης αποζημίωσης, ως όφειλε να αναφέρεται σύμφωνα
με την εργατική νομοθεσία,
Γ. δεν μας κοινοποιήθηκε νόμιμα, άλλα βρέθηκε στα χέρια των
εργαζομένων μέσω ταχυδρομείου .
Δ. Αξιοσημείωτη είναι η εντολή που χορηγήθηκε από το Ελληνικό
Δημόσιο να συνεχίσω να διαφυλάττω τα κάθε είδους ευρισκόμενα στην
κατοχή μου περιουσιακά στοιχεία της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της
«στο πλαίσιο των καθηκόντων που απορρέουν από την εκτέλεση της
λυθείσας(!) σύμβασης εργασίας μου». Προφανώς, εξακολουθούσα
εκτέλεση καθηκόντων και υποχρέωση εκτέλεσης διδόμενης στο παρόν
εντολής στο πλαίσιο «λυθείσας» σύμβασης, που είναι νομικά αλλά και
πραγματικά αδιανόητη. Είναι πρόδηλο ότι είτε υφίσταται αληθής λύση
σχέσης εργασίας ή όποια άλλη σχέση , όπως εντολής, και παύση άσκησης
διευθυντικού δικαιώματος από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο είτε
υφίσταται ενεργή εργασιακή σχέση στο πλαίσιο της οποίας ο εργαζόμενος
εξακολούθεί να υπέχει υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις εντολές του
εργοδότη, που χορηγούνται κατ’ ενάσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του
εργοδότη. Πράγματι, εγώ συνεχίζοντας να παρέχω αδιαλείπτως την εργασία
μου και στο πλαίσιο της μηδέποτε λυθείσης σύμβασης εντολής μου με την
ΕΡΤ Α.Ε. και τους δικαιοδόχους της εναγομένους συνέχισα και συνεχίζω να
συμμορφώνομαι προς την εν λόγω εντολή, και μάλιστα πρωτοκόλλησα προς
τον Πρόεδρο του ΝΣΚ αίτηση για συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών μου
προς το Ελληνικό Δημόσιο, ως καθολικό διάδοχο όλων των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων της ΕΡΤ Α.Ε. , που έλαβε αρ. πρωτ. …./…… -8.2013 και το
περιεχόμενο αυτής μου της αίτησης είχε επακριβώς ως ακολούθως:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΙΤΗΣΗ –ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Του Γιώργου Κόκκα του Λεάνδρου, δικηγόρου Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., κατοίκου
Αθηνών, οδός Ιπποκράτους , αρ. 42
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Προσλήφθηκα ως Δικηγόρος την 25/5/1987 στην Ανώνυμη Εταιρεία
με την επωνυμία «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση», (εν συντομία ΕΡΤ-ΑΕ),
απασχολούμενος με σύμβαση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία κατόπιν
διαγωνισμού (για πρόσληψη Δικηγόρων στον Δημόσιο Τομέα) από το 1987
έως και σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1649/3.10.86. (Α` 149),
που απαιτεί επιλογή κατόπιν προκήρυξης. Προσκομίζω επικυρωμένη την από
…………….. σύμβαση έμμισθης εντολής μου (ΣΧΕΤΙΚΟ 1 ),.
Δυνάμει της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Απόφασης του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών, «Κατάργηση της
δημόσιας επιχείρησης ‘Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη
Εταιρεία (ΕΡΤ – Α.Ε.)», η οποία δημοσιεύθηκε την 11.6.2013 στο Φ.Ε.Κ., τ.
Β’, αριθ. φύλλου 1414 με το άρθρο 1 αυτής καταργήθηκε η ΕΡΤ ΑΕ
(ΣΧΕΤΙΚΟ 2 ),.
Με το άρθρο 3 παράγραφος 1 της παραπάνω ΚΥΑ αποφασίστηκε η
λύση των συμβάσεων εργασίας και των συμβάσεων έργων με εξωτερικούς ή
άλλους συνεργάτες τους προγράμματος της ΕΡΤ ΑΕ:
Άρθρο 3 Ρυθμίσεις για τις εργασιακές σχέσεις Οι συμβάσεις εργασίας
του απασχολούμενου με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικού, όπως το τακτικό
και έκτακτο προσωπικό ή άλλο προσωπικό καθώς και κάθε είδους συμβάσεις
έργου ή εργασίας με εξωτερικούς ή άλλους συνεργάτες προγράμματος της
ΕΡΤ- Α.Ε, και των θυγατρικών εταιρειών της λύονται από τη δημοσίευση της
παρούσας. Για τις περιπτώσεις τις οποίες αφορά, η παρούσα απόφαση
συνιστά και καταγγελία της ατομικής συμβάσεως εργασίας.
Όσο δε αφορά το σύνολο των υπόλοιπων υποχρεώσεων και
δικαιωμάτων της ΕΡΤ ΑΕ και συνεπώς των λοιπών εννόμων σχέσεων που
δεν ρυθμίζονται από το άρθρο 3 και περιέχουν υποχρεώσεις και δικαιώματα,
το άρθρο 2 της παραπάνω ΚΥΑ προβλέπει ότι καθίσταται άνευ ετέρας
διατύπωσης το Ελληνικό Δημόσιο:
Τύχη περιουσίας της ΕΡΤ - Α.Ε. και διαδοχή δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων 1. Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της
ΕΡΤ - Α.Ε. και των θυγατρικών της, περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως
δικαιωμάτων, αξιώσεων και υποχρεώσεων μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από
τη δημοσίευση της παρούσας και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στο Δημόσιο,
εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών.
Με βάση όλα τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι η παραπάνω ΚΥΑ δεν
κάνει λόγο για λύση της εμμισθης εντολής δικηγόρων, η οποία δεν είναι ούτε
σχέση εργασίας και ούτε σύμβαση έργου, όπως έχει επανειλημμένα και
διαχρονικά κρίνει το ΝΣΚ με γνωμοδοτήσεις του, τις οποίες και σας
προσκομίζω.
1) Η
γνωμοδότηση σας 389/2012 (ΣΧΕΤΙΚΟ 3 ) έκρινε ότι ο
δικηγόρος δεν είναι υπάλληλος και συνεπώς η αναφορά του κρινόμενου εκεί
νόμου για μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας δεν καταλαμβάνει ενόψει
της διατύπωσης του νόμου τους Δικηγόρους που απασχολούνται με σχέση
έμμισθης εντολής και όχι σύμβαση εργασίας.
2) Η γνωμοδότηση σας 322/2008 (ΣΧΕΤΙΚΟ 4 ) έκρινε ότι όταν ο
νόμος μιλά για προσωπικό με σχέση εργασίας ή γενικά προσωπικό που
μεταφέρεται λόγω κατάργησης οργανισμών και συγχώνευσης δεν
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καταλαμβάνει ενόψει της διατύπωσης του νόμου τους Δικηγόρους, που
απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής και όχι σύμβαση εργασίας .
3) Η γνωμοδότηση σας 435/2004 (ΣΧΕΤΙΚΟ 5) έκρινε ότι, όπου ο
νόμος προβλέπει την πρόσληψη αθλητή σε θέση τακτικού προσωπικού
μόνιμου ή έκτακτου και με θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου
δεν συμπεριλαμβάνει ενόψει της διατύπωσης του νόμου και την πρόσληψη
δικηγόρου με σύμβαση έμμισθης εντολής και όχι σύμβαση εργασίας.
4) Η γνωμοδότηση σας με αριθμό 495/2000 (ΣΧΕΤΙΚΟ 6) κρίθηκε ότι η
πρόβλεψη του νόμου για μεταφορά προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου
λόγω κατάργησης φορέως δεν καταλαμβάνει ενόψει της διατύπωσης του
νόμου τους Δικηγόρους που απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής και
όχι σύμβαση εργασίας.
Τέλος σε αυτό το πνεύμα η γνωμοδότηση σας 23/2012 (ΣΧΕΤΙΚΟ 7)
έκρινε ότι η πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή δεν εντάσσεται στους
περιορίσιμους του άρθρου 11 του ν 3833/2010, που κάνει λόγο για
περιορισμό προσλήψεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση
ιδιωτικού δικαίου δεν καταλαμβάνει ενόψει της διατύπωσης του νόμου τους
Δικηγόρους που απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής και όχι σύμβαση
εργασίας.
Όσο δε αφορά το εάν ο όρος σύμβαση έργου καταλαμβάνει και την
παροχή δικηγορικών υπηρεσιών έχει κριθεί από την ΝΣΚ 728/1993
(ΣΧΕΤΙΚΟ 8) πως η παροχή νομικών υπηρεσιών από δικηγόρο δεν είναι
δυνατόν να αποτελέσει αντικείμενο σύμβασης εξαρτημένης εργασίας και ούτε
υπαλληλικής σχέσης.
Με την γνωμοδότηση σας 115/1995 (ΣΧΕΤΙΚΟ 9) κρίθηκε μη νόμιμη
η πρόσληψη δικηγόρου με χαρακτηρισμό της έννομης σχέσης ως σύμβαση
έργου και όχι ως έμμισθης εντολής, που είναι το ορθό.
Τέλος οι 326/2010, 135/2008, 605/2004, (ΣΧΕΤΙΚΟ 10,11,12)
καθορίζουν ότι οι δικηγορικές εργασίες δεν μπορούν να είναι αντικείμενο
συμβάσεων έργου.
Εξάλλου ούτε η από 10-6-2003 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΣΧΕΤΙΚΟ 13 ), που κατάργησε την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ρητά προβλέπει την παροχή
νομοθετικής εξουσιοδότησης για λύση εννόμων σχέσεων έμμισθης εντολής,
παρά για λύση εργασιακών σχέσεων και συμβάσεων έργου, ενώ ρητά
προβλέπει για τις υπόλοιπες έννομες σχέσης να ρυθμιστεί με ΚΥΑ το θέμα
της διαδοχής σε αυτές:
καθορίζεται η διακοπή της λειτουργίας του καθώς και των τυχόν θυγατρικών
του, ως και ο χρόνος αυτής, η τύχη της περιουσίας του καταργούμενου
νομικού προσώπου, όπως και των τυχόν θυγατρικών του, ρυθμίζονται όλα
τα θέματα της διαδοχής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους, όπως
και η τύχη των εκκρεμών δικών, της αυτοδίκαιης λύσης των πάσης φύσεως
εργασιακών σχέσεων και των συμβάσεων έργου, της αυτοδίκαιης λήξης
όλων των αποσπάσεων προσωπικού καθώς και κάθε σχετικό με αυτά θέμα
Συνεπώς είναι εκτός της νομοθετικής εξουσιοδότησης η λύση των
σχέσεων έμμισθης εντολής με τους δικηγόρους της ΕΡΤ ΑΕ και για αυτό ορθά
δεν συμπεριλήφθητε κάτι τέτοιο στην ΚΥΑ ΟΙΚ.02/11.6.2013, ενώ αντίθετα
είναι εντός της νομοθετικής εξουσιοδότησης η διάδοχη σε αυτές τις
σχέσεις του Ελληνικού Δημόσιου.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η σχέση έμμισθης εντολής που είχα
με την ΕΡΤ δεν λύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΟΙΚ.02/11.6.2013
Απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού
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Οικονομικών, αλλά συνεχίζει να ισχύει με διάδοχο στις υποχρεώσεις και τα
δικαιώματα εξ αυτής το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρά
ΚΥΑ.
Και αυτό διότι από την στιγμή που ήδη έχετε γνωμοδοτήσει, ότι όπου
στον νόμο γίνεται λόγος για μόνιμο ή τακτικό προσωπικό ή προσωπικό με
σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου, αυτή η πρόβλεψη δεν καταλαμβάνει τους
δικηγόρους, σαφώς νομίζω ότι πρέπει και να αποδέχεστε, πως ούτε η
ΟΙΚ.02/11.6.2013 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του
Υπουργού Οικονομικών, όταν μιλά για αυτοδίκαιη λύση συμβάσεων εργασίας
ή έργου, καταλαβαίνει τους δικηγόρους που απασχολούνται με σχέση
έμμισθης εντολής, αλλά αντίθετα η παραπάνω έννομη σχέση(που αποτελεί
σύνολο υποχρεώσεων και δικαιωμάτων), αφορά τις υπόλοιπες υποχρεώσεις
και δικαιώματα, αλλά και έννομες σχέσεις που μεταβιβάζονται αυτοδικαίως
στο Ελληνικό Δημόσιο
Συνεπώς οφείλω να παρέχω τις υπηρεσίες μου ως δικηγόρος στον
νέο εντολέα μου το Ελληνικό Δημόσιο. Και σας δηλώνω ότι εξαρχής την
12/6/2013 και έκτοτε είμαι στην διάθεση σας να σας τις παρέχω, όποτε με
καλέσετε.
Συνεπώς και με δεδομένο ότι εκ του νόμου το ΝΣΚ και εσείς ως
Πρόεδρος αυτού είστε αρμόδιος για την απασχόληση των δικηγόρων του
Ελληνικού Δημόσιου , παρακαλώ όπως κατά εφαρμογή της παραπάνω
ισχύουσας κανονιστικής πράξης να μου αναθέσε0τε υποθέσεις του Ελληνικού
Δημόσιου
(κατά προτίμηση αυτές στις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο
διαδέχτηκε την ΕΡΤ ΑΕ) και να μεριμνήσετε με τα σχετικά που αφορούν την
καταβολή σε εμένα της αντιμισθίας μου, όπως προκύπτει από το τελευταίο
εκκαθαριστικό μισθοδοσίας μου της ΕΡΤ ΑΕ, που σας επισυνάπτω (ΣΧΕΤΙΚΟ
13).
Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρώ ότι το Ελληνικό Δημόσιο υπεισέρχεται
σε υπερημερία ως προς την απασχόληση μου και την καταβολή της νόμιμης
παγίας αντιμισθίας μου, με όλες τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.
Παρακαλώ να μου επιβεβαιώσετε εγγράφως την αποδοχή των ως άνω
σκέψεων και του αιτήματός μου προ της δικασίμου της 27/9/2013 ενώπιον
της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (της σχετικής με τις
κανονιστικές Πράξεις εφαρμογής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου περί
κατάργησης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αιτήσεως ακυρώσεώς μου), ώστε να ΔΥΝΗΘΏ
ΕΝΔΕΧΟΜΈΝΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΏ κατά την δικάσιμο των σχετικών με τη
θέση απασχόλησής μου ως δικηγόρου λόγων μου.
Επισημαίνω ότι ήμουν ο μόνος από τους εναπομείναντες
δικηγόρους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. , που είχα προσληφθεί από το 1987 στην
εταιρία μετά από επιτυχή συμμετοχή μου σε δημόσιο διαγωνισμό κατά
τις προβλέψεις του Ν. 1649/86 περί προσλήψεως δικηγόρων στον
Δημόσιο Τομέα, στερούμενος άλλες σημαντικές επιλογές στη ζωή μου, όπως
η ολοκλήρωση του διδακτορικού μου διπλώματος, η πιθανή ακαδημαϊκή μου
καριέρα κλ., ενώ οι λοιποί υπηρετούντες δικηγόροι υπηρετούσαν ως ειδικοί
σύμβουλοι και με άλλες ευκαιριακές μορφές πρόσληψής τους στην Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε. Το οξύμωρο δε είναι ότι πληροφορούμαι, πως ήδη στα γραφεία της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επί των οδών Μουρούζη και Ρηγίλλης απασχολούνται ήδη πλέον
τέσσερις νεότεροί μου από αυτούς, μετά την κατάργηση της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
αδιαφανώς και παρακαλώ να μου γνωρίσετε αν έτυχαν της προβλεπόμενης
εγκρίσεώς σας κατά την παροχή των υπηρεσιών τους εκεί, όπως προβλέπει η
σχετική Κ.Υ.Α., οπότε παρακαλώ να μου γνωρίσετε και τα κριτήρια/ καθεστώς
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της πρόσληψής τους, καθώς και τη σχετική γραπτή υποθέτω εισήγηση προς
εσάς του ορισθέντος ως Ειδικού Διαχειριστή Ενεργητικού και Παθητικού της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ( και όχι για τη «Δημόσια Τηλεόραση» η τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε.) κ. Γκίκα
Μάναλη.
Με εκτίμηση,
Γιώργος Λέαν. Κόκκας
Ε. Περαιτέρω, ομολογείται εκ νέου από το Ελληνικό Δημόσιο η
παράλειψη καταβολής της οφειλόμενης αποζημίωσης απόλυσης την ίδια
ημέρα της απόλυσής μου αλλά και η παράλειψη καταβολής οποιουδήποτε
ποσού λόγω αποζημίωσης απόλυσης την ίδια ημέρα της απόλυσής μου. Το
εν λόγω από 17.6.2013 έγγραφο του Ελληνιού Δημοσίου αναφέρεται σε
μελλοντική καταβολή ποσού έναντι αποζημίωσης απόλυσης (δηλ. μετά την
17.6.2013).
Συγκεκριμένα την 13.6.2013 μου έχει καταβληθεί από το Ελληνικό
Δημόσιο , το ποσό των 7.718,36 ευρώ και την 13.8.2013 το ποσό των
7.718,36 ευρώ, το οποίο ,όπως αναφέρθηκε, έχω λάβει ως όχι ως
αποζημίωση απόλυσης αλλά έναντι οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου,
προς εμένα, από κάθε αιτία, όπως ιδίως για οφειλόμενους μισθούς
υπερημερίας, συνέπεια της από 12.6.2013 άκυρης απόλυσής μου.
Σημαιωτέον ότι τα ποσά αυτά υπολείπονται κατά 88 ευρώ μηνιαίως από
τις ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές μου που εισέπραττα ως τότε από
την ΕΡΤ Α.Ε. και αφορούσαν το βρεφονηπιακό επίδομα που ελάμβανα
με βάση τον ΓΚΠ της ΕΡΤ Α.Ε. για την ηλικίας λιγότερο των 3 ετών
τέταρτη θυγατέρα μου , Λεάνδρια-Αρτέμιδα (γεννηθείσα στις 18-10-2010)
και το οποίο οφείλει να μου καταβάλει επιπλέον των ως άνω μισθών
υπερημερίας , δηλαδή συνολικά 3.947,07 μηνιαίως , το αντίδικο
Ελληνικό Δημόσιο ή οποιοσδήποτε δικαιοδόχος του σε θέματα
δημόσιας ραδιοτηλεόρασης προφανώς από τους λοιοπύς εναγόμενους
και να μου επιδικασθεί κατά τα ζητούμενα στο αιτητικό της παρούσας
υπό κρίση αγωγής μου.(Σημειωτέον ότι το βρεφονηπιακό επίδομα
οφείλει να μου καταβάλλεται κατά τα προβλεπόμενα στον ΓΚΠ της ΕΡΤ
Α.Ε μέχρι τη συμπλήρωση του 6 έτους της ηλικίας της τέταρτης αυτής
θυγατέρας μου.

δ) Με την υπ’ αριθ. ΟΙΚ.05/19.6.2013 Απόφαση του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε την
19.06.2013 στο Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου 1483, και στο πλαίσιο της δήθεν
συμμόρφωσης του εναγομένου προς την προσωρινή δικαστική απόφαση του
ΣτΕ, χορηγήθηκε στον κ. Γκίκα Μάναλη (σε φυσικό πρόσωπο!!!) , υπό την
ιδιότητά του ως ειδικού διαχειριστή, η εκτέλεση της προσωρινής διαταγής και
ειδικότερα με το άρθρο πρώτο της ΚΥΑ για τροποποίηση της υπ αριθμ. ΟΙΚ.
02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και
του Υπουργού Οικονομικών (Β 1414) σχετικά με την κατάργηση της δημόσιας
επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ Α.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθμ. ΟΙΚ. 03/12.6.2013
κοινή απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού
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Οικονομικών (Β 1423) σε εκτέλεση της από 17.6.2013 προσωρινής διαταγής
του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας προβλέφθηκε ότι :
Άρθρο Πρώτο
Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4
Α της υπ αριθμ ΟΙΚ. 02/11.6.2013 (Β 1414) κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ
αριθμ. ΟΙΚ 03/12.6.2013 (Β 1423) προστίθεται εδάφιο,
ως εξής:
«Ειδικότερα τα δικαιώματα της, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας,
καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. που έχουν μεταβιβαστεί στο
Δημόσιο και αφορούν: α) την μετάδοση των
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία
διαδικτυακών ιστότοπων της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε.
έως τη σύσταση νέου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα
και β) τις συχνότητες της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε.
που παραμένουν ενεργές μέχρι τη σύσταση του νέου
ραδιοτηλεοπτικού φορέα ασκούνται από τον Ειδικό
Διαχειριστή
για
λογαριασμό
του
Ελληνικού
Δημοσίου".
Στη συνέχεια στις 20 Ιουνίου 2013, εκδόθηκε η πρώτη απόφαση της
Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ με την οποία επαναλαμβάνεται και
επιβεβαιώνει η προσωρινή διαταγή που είχε εκδώσει ο Πρόεδρος του ΣτΕ.
Αναστέλλει εν μέρει την ΚΥΑ της 11ης Ιουνίου και διατάσσει τη λήψη των
αναγκαίων οργανωτικών μέτρων «για την εκ μέρους μεταβατικού δημόσιου
ραδιοτηλεοπτικού φορέα μετάδοση, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, του
αναγκαίου προγράμματος ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία
διαδικτυακών ιστοτόπων, περιλαμβανομένης και της πρόσληψης του
αναγκαιούντος προσωπικού».
Η διαδικασία της επαναλειτουργίας όμως της ΕΡΤ ΑΕ, ουδέποτε
συμπεριέλαβε το περιοδικό ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ αντίθετα με την αρχή του
κράτους δικαίου και ζημιώνοντας την δημόσια περιουσία αντίθετα με αρχή
της αναλογικότητας

Δ. Η ΝΕΡΙΤ
Υπό την πίεση των δικαστικών αποφάσεων του ΣτΕ και της
ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης, σε σχέση με την
αντισυνταγματική και αντιδημοκρατική παύση λειτουργίας της δημόσιας
ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα, το Ελληνικό Δημόσιο θέσπισε το ν.
4173/2013 «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ»
(ΦΕΚ 169/26.7.2013). Ο νόμος αυτός φέρεται από πλευράς ελληνικού
δημοσίου να υλοποιεί την διακήρυξη της ίδρυσης ενός νέου φορέα
δημόσιας ραδιοτηλεόρασης , που θα συνεχίσει την παροχή της
δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη χώρα, Είναι αξιοσημείωτο
ότι παρότι κατά το χρόνο της παράνομης κατάργησης και παύσης
λειτουργίας της ΕΡΤ Α.Ε. επισήμως διακηρυσσόταν ότι αμέσως θα
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συστηνόταν και θα ετίθετο σε λειτουργία ο νέος φορέας δημόσιας
ραδιοτηλεόρασης , ούτε στην σχετική από 11.6.2013 ΚΥΑ προβλεπόταν
οποιαδήποτε σχετική προθεσμία ή χρονοδιάγραμμα, ούτε υπήρξε
οποιαδήποτε μέριμνα για άμεση σύσταση και λειτουργία αυτού, παρά
μάλιστα και τις διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις.
Ήδη με τον Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ A' 169/26.7.2013) συστάθηκε ως
ενιαίος φορέας, όπως είναι και η ΕΡΤ-Α.Ε., η «Νέα Ελληνική
Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση ΑΕ.» (ΝΕΡΙΤ-Α.Ε.). Ο φορέας αυτός
δεν απέχει σε τίποτε ουσιωδώς από τα επί μεγάλο χρονικό διάστημα
συζητούμενα σχέδια για τη μορφή της νέας δημόσιας ραδιοτηλεόρασης (ήδη
από το 2011!) )έχει την ίδια μορφή, τον ίδιο σκοπό και αντικείμενο
δραστηριότητας, τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά με την ΕΡΤ-Α.Ε., όπως
αυτά περιγράφονται στον Ν. 1730/1987 και όπως εξελίχθηκαν στον χρόνο,
λαμβανομένης υπ’ όψη, τόσο της τεχνολογικής εξέλιξης, όσο και των
κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και δεδομένων, και απευθύνεται προς
το ίδιο ευρύ κοινό (το σύνολο των κατοίκων της χώρας και τον απόδημο
ελληνισμό).Υπάγεται, όπως είναι πρόδηλο, όπως και η ΕΡΤ-Α.Ε., στις
επιταγές του άρθρου 15 Συντάγματος και κατ’ επέκταση στον έλεγχο του
Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Περαιτέρω, με τον ίδιο νόμο (Ν.
4173/2013) προβλέπεται η μεταβίβαση στη ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., με κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου Υπουργού για θέματα Δημόσιας
Ραδιοτηλεόρασης, των περιουσιακών στοιχείων (υλικών και άυλων) της
ΕΡΤ-Α.Ε.,τα οποία είχαν μεταβιβασθεί στο Δημόσιο δυνάμει της ως άνω ΚΥΑ
με αριθμό 02/11.6.2013, ΦΕΚ Β΄ 1414. Ήδη δε με το άρθρο 2 παρ. 2 β΄ της
ΚΥΑ ΟΙΚ 2/11.6.2013 είχε προβλεφθεί ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ-Α.Ε.
μεταφέρονται αυτοδικαίωςστον νέο ραδιοτηλεοπτικό φορέα (ΝΕΡΙΤΑ.Ε.). Το γεγονός ότι η ΝΕΡΙΤ δεν διαφέρει ουσιωδώς από την ΕΡΤ σε
συνδυασμό με το γεγονός της εξαιρετικά μακράς και αδικαιολόγητης
καθυστέρησης στη σύσταση της ΝΕΡΙΤ εξηγείται μόνο υπό το πρίσμα
του εγχειρήματος διάρρηξης της εργασιακής σχέσης των ακύρως
απολυμένων εργαζομένων της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της με τον
επόμενο φορέα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, που είναι ex lege διάδοχος
εργοδότης τους. Πολλώ δε μάλλον καθόσον η ΝΕΡΙΤ εξακολουθεί μέχρι
και σήμερα να μην έχει τεθεί σε λειτουργία , καθώς από παράλειψη του
Ελληνικού Δημοσίου δεν έχουν ακόμη διορισθεί τα όργανα διοίκησής
της, ούτε της έχει μεταβιβασθεί ακόμη η περιουσία και τα μέσα
παραγωγής της ΕΡΤ Α.Ε., τα οποία έχουν προς το παρόν μεταβιβασθεί
στο Ελληνικό Δημόσιο κατά τα προεκτεθέντα, και το οποίο λειτουργεί
ως δημόσιος φορέας ραδιοτηλεόρασης και καθολικός διάδοχος της ΕΡΤ
Α.Ε.
Κανένας δηλαδή αντικειμενικός λόγος δεν υπάρχει για τη μη ύπαρξη
και λειτουργία της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. κατά τον χρόνο κατάργησης της ΕΡΤ Α.Ε.,
ώστε να υπάρξει ομαλή μετάβαση και απρόσκοπτη συνέχιση
λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης που συνιστά εκτέλεση
συνταγματικής επιταγής. Πρβλ.
και τη γνώμη της Συμβούλου
Επικρατείας Μαρίας Καραμανώφ στην υπ’ αριθμ 236/2013 Απόφαση
Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία «η κατάργηση του
νέου νομικού προσώπου της ΕΡΤ Α.Ε., χωρίς την ταυτόχρονη ίδρυση
νέου αντίστοιχου φορέα , δυνάμενου , ως εκ της νομικής του φύσεως ,
να τη διαδεχθεί στα δικαιώματα και υποχρεώσεις της ως διαχειριστή
δημόσιας υπηρεσίας, η οποία αποτελεί συγχρόνως αγαθό μεγάλου
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οικονομικού ενδιαφέροντος κατά το ενωσιακό δίκαιο , έχει ως σφόδρα
πιθανολογούμενη συνέπεια να αποστερηθεί η ΕΡΤ Α.Ε., μόνος μέχρι
σήμερα (20.6.2013) φορέας ασκήσεως της δημόσιας υπηρεσίας
ραδιοτηλεόρασης υπό τη λειτουργική της έννοια, μεταξύ άλλων ,
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, τα οποία θα ηδύνατο να ασκήσει κατά
το μεσολαβούν μέχρι την ίδρυση του νέου φορέα χρονικό διάστημα…»
Ειδικότερα, στο άρθρο 1 Ν. 4173/2013 προβλέφθηκε ότι:
«1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή
ανώνυμης εταιρείας για την ελληνική δημόσια ραδιοφωνία και
τηλεόραση, καθώς και τη διαδικτυακή (ίντερνετ) δραστηριότητα τους,
που έχει έδρα την Αθήνα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαδικτυακή δραστηριότητα είχε ήδη και η ΕΡΤ- Α.Ε.
2. …
3. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. είναι δημόσια επιχείρηση που ανήκει στο
δημόσιο τομέα και εποπτεύεται από το κράτος. Έχει διοικητική και
οικονομική αυτοτέλεια. Διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και
συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005.
4. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. αποτελεί τον ενιαίο φορέα στον οποίο μπορεί να
ενταχθούν μετά από απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου, σύμφωνα
με το άρθρο 4, τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, διαδικτυακοί
ιστότοποι και άλλες σχετικές με τον σκοπό της εταιρείας
δραστηριότητες, ιδίως πολιτιστικές».
Σημειωτέον ότι και στην ΕΡΤ- Α.Ε. είχαν ενταχθεί πολιτιστικές
δραστηριότητες (λ.χ. μουσικά σύνολα).
Στο άρθρο 2 Ν. 4173/2013 προσδιορίσθηκε ο σκοπός και το αντικείμενο
της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. ως εξής:
«1. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. αποβλέπει στην εκπλήρωση των σκοπών της
δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, με την οργάνωση,
εκμετάλλευση και λειτουργία τηλεοπτικών, διαδικτυακών και
ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και την παροχή κάθε είδους
οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Συμβάλλει, χωρίς την επιδίωξη
απόκτησης κέρδους στην ενημέρωση, μόρφωση και ψυχαγωγία του
κοινού.
1. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση υπηρετεί τις δημοκρατικές, κοινωνικές και
πολιτιστικές ανάγκες της κοινωνίας και συμβάλλει στη διασφάλιση της
πολυφωνίας. Έχει σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση
πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης.
Οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες που παρέχει πρέπει να έχουν την ποιοτική
στάθμη που επιβάλλει η κοινωνική της αποστολή και η πολιτιστική ανάπτυξη
της χώρας και να σέβονται ιδίως την αξία του ανθρώπου και την προστασία
της παιδικής ηλικίας και της νεότητας.
Με τις διατάξεις αυτές απλώς επαναλαμβάνονται οι επιταγές του άρθρου
15Σ., στις οποίες βεβαίως υπαγόταν και η ΕΡΤ- Α.Ε.
2. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση, κατά τη λειτουργία της, είναι ανεξάρτητη
από το κράτος, άλλους φορείς δημόσιας εξουσίας, φορείς που ελέγχονται από
αυτούς και πολιτικά κόμματα. Διαθέτει πλήρη ανεξαρτησία ως προς την
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κατάρτιση του εκπεμπόμενου προγράμματος, αλλά και τις εκφραζόμενες από
τους συντάκτες της απόψεις.
Και οι διατάξεις αυτές απηχούν τις επιταγές του άρθρου 15 Σ., στις οποίες
υπαγόταν και η ΕΡΤ- Α.Ε.
4. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. απευθύνεται προς το ευρύ κοινό, καλύπτει
γεωγραφικά το σύνολο της χώρας και απευθύνεται και προς τον
απόδημο ελληνισμό. Προς τούτο, χρησιμοποιεί τον κατάλληλο τεχνικό
εξοπλισμό. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. μπορεί να λειτουργεί και σταθμούς τοπικής
εμβέλειας.
5. Τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. απευθύνονται σε
όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού της χώρας. Λαμβάνουν υπ όψη τις
ανάγκες ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων, ανεξάρτητα από τη θεαματικότητα
και ακροαματικότητα των σχετικών εκπομπών. Το παραγόμενο
περιεχόμενο και η διάθεση των προγραμμάτων της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. πρέπει να
έχει κατάλληλες μορφές εκπομπής ή/και αλληλεπίδρασης, όπου αυτή
προσφέρεται, για άτομα με αναπηρία. Προς τούτο, η παραγωγή και η
διάθεση ψηφιακού περιεχομένου από τη ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. υιοθετεί διεθνώς
αποδεκτές τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής
προσβασιμότητας από άτομα με αναπηρία.
6. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. προβάλλει, σε συνεργασία με το Ραδιοτηλεοπτικό
Σταθμό της Βουλής των Ελλήνων, τηλεοπτικά, διαδικτυακά και
ραδιοφωνικά τις εργασίες της Βουλής των Ελλήνων. Οι απορρέουσες
από την κείμενη νομοθεσία υποχρεώσεις της καταργηθείσας ΕΡΤΑ.Ε. έναντι της Βουλής των Ελλήνων και του Ραδιοτηλεοπτικού
Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων, αναλαμβάνονται από τη ΝΕΡΙΤΑ.Ε.
7. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. παράγει και εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε
τρόπο ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και οπτικοακουστικό υλικό,
δημιουργεί μεταποιητικές μονάδες παραγωγής κάθε είδους αγαθού ή
υπηρεσίας σχετικής με τα οπτικά, ακουστικά και οπτικοακουστικά
μέσα μαζικής επικοινωνίας και γενικά ασκεί κάθε δραστηριότητα που
συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της. Μπορεί να ιδρύει
θυγατρικές εταιρίες και να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες στην Ελλάδα ή
την αλλοδαπή.
8. Στα μέσα που η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. μπορεί να χρησιμοποιήσει για την
εκπλήρωση των σκοπών της περιλαμβάνονται ιδίως:
α) η παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος
ελεύθερης λήψης, καθώς και συνδρομητικών ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δικτύων ευρυεκπομπής για αναλογική
εκπομπή,
β) η παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος
ελεύθερης λήψης, καθώς και συνδρομητικών ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δικτύων ευρυεκπομπής για ψηφιακή
εκπομπή,
γ) η παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος
ελεύθερης λήψης, καθώς και συνδρομητικών ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων, για τη λειτουργία
των οποίων είτε δεν απαιτείται συχνότητα είτε απαιτείται συχνότητα,
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αλλά όχι από εκείνες που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή
ραδιοτηλεοπτικού σήματος προς το κοινό,
δ) η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου,
ε) η παροχή μη γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων
μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με συντακτικά διαμορφωμένο
περιεχόμενο προς εξυπηρέτηση των δημοκρατικών, κοινωνικών και
πολιτιστικών αναγκών της κοινωνίας,
στ) n παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων,
ζ) η παροχή υπηρεσιών μετάδοσης και πολυπλεξίας του
προγράμματος τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής
εμβέλειας με ψηφιακή τεχνολογία, και
η) η παροχή μεμονωμένων εκπομπών κατά παραγγελία,
οπτικοακουστικό υλικό τεκμηρίωσης ή εμβάθυνσης σχετικάμε εκπομπές
της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., καθώς και αυτοτελείς οπτικοακουστικές υπηρεσίες,
όπως παροχή μετεωρολογικών προβλέψεων, περιβαλλοντικής ή
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, υπηρεσίες ηλεκτρονικού τύπου ή
υπηρεσίες διαδικτυακής αναζήτησης.
9. Η παροχή των υπηρεσιών της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. μπορεί να γίνεται με
οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο και οποιοδήποτε μέσο (ασύρματη ή
καλωδιακή, μέσω επίγειων πομπών ή μέσω δορυφόρου, με απευθείας
εκπομπή προς το κοινό ή με σταθερή δορυφορική υπηρεσία), σε κινητές ή
σταθερές συσκευές και με ίδιο τεχνικό εξοπλισμό.
10. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, έχει το
προνόμιο της πραγματοποίησης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
εκπομπών εθνικής εμβέλειας στην Ελληνική Επικράτεια. Το προνόμιο
αυτό
είναι
αναπαλλοτρίωτο
και
περιλαμβάνει
ιδίως
την
πραγματοποίηση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών με οποιαδήποτε μορφή,
την εγκατάσταση και λειτουργία πομπών, αναμεταδοτών και κάθε άλλου
τεχνικού μέσου για την πραγματοποίηση του σκοπού της.
11. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. είναι πάροχος περιεχομένου και πάροχος δικτύου
κατά την έννοια του ν. 3592/2007 (Α 161) για τη μετάδοση των
προγραμμάτων της και απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης κάθε
σχετικής άδειας. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και του αρμόδιου Υπουργού για θέματα Μέσων Ενημέρωσης,
εκχωρούνται χωρίς αντάλλαγμα στη ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. συχνότητες για τη
μετάδοση των προγραμμάτων της και καθορίζεται κάθε σχετική
λεπτομέρεια. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. μπορεί να αναμεταδίδει από τις συχνότητες
που της εκχωρούνται διεθνή προγράμματα άλλων δημόσιων
ραδιοτηλεοπτικών φορέων».
Από όλες τις πιο πάνω προβλέψεις για τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και με μια
απλή αντιπαραβολή τους με το νόμο 1730/87 περί ΕΡΤ Α.Ε. που για
λόγους οικονομίας χώρου δε χρειάζεται εξίσου λεπτομερώς καθόσον
είναι γνωστές οι διατάξεις του από δεκαετιών ήδη στο Δικαστήριό
Σας , προκύπτει αδιαμφισβήτητα ότι η ΝΕΡΙΤ Α.Ε.είναι ουσιαστικά η
ίδια η ΕΡΤ Α.Ε. και το μόνο που τη διακρίνει , όπως άλλωστε έχει και
δημόσια αναφερθεί, είναι η πρόβλεωη και η ύπαρξη εποπτικού
συμβουλίου που θα εποπτεύει τη λειτουργία του διοικητικού
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συμβουλίουτης του νέου οργανισμού δημόσιας ραδιοτηλεόρασης
στην Ελλάδα, αλλά κατά τα άλλα δεν είναι απλώς η διάδοχη εταιρία
της ΕΡΤ Α.Ε., αλλά η ίδια η ΕΡΤ Α.Ε. , που θα μπορούσε με απλές
τροπολογίες και προσθήκες περί εποπτικού συμβουλίου κλπ. σε
οποιοδήποτε νομοσχέδιο (δυστυχώς κατά τον προσφιλή τρόπο
νομοθέτησης της Βουλής των Ελλήνων) να τροποποιηθεί και
εκσυγχρονιστεί απλώς ο καταστατικός και ιδιωτικός ν.1730/1987 της
ΕΡΤ Α.Ε και να γίνει ουσιαστικά η εξυγίανση της ΕΡΤ Α.Ε. με μόνη
την εποπτική ευθύνη του νέου εποπτικού της Συμβουλίου , χωρίς να
παραβιασθούν εξόφθαλμα στοιχειώδεις κανόνες του κράτους δικαίου
, χωρίς να εξευτελιστούν όλοι ανεξείρετα οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ Α.Ε.
από τον Κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά την αποφράδα ημέρα της
άδικης δήθεν κατάργησης της ΕΡΤ Α.Ε. την 11.6.2013 και κυρίως
χωρίς να διακυβεύεται η αξιοπρέπεια και η ομαλή συνέχεια των
συνθηκών διαβίωσης όλων των εργαζομένων της ΕΡΤ Α.Ε. και
φυσικά και εμού προσωπικά , που πλέον αναγκάζομαι , όπως
αναλυτικά πιο κάτω εκθέτω να υφίσταμαι μεγάλη ηθική βλάβη ,
σημαντικές αποθετικές ζημίες που φέρουν οι εναγόμενοι
αδικοπρακτική ευθύνη και υποχρέωση αποκατάστασης όλων
ανεξαίρετα των αιτούμενων ζημιών που υφίσταμαι ενόψη και των
οικογενειακών μου υποχρεώσεων ως πατέρας 4 προστατευόμενων
θυγατέρων και να μου επιδικαστούν από το δικαστήριό Σας, μαζί με
την ικανοποίηση των λοιπών αιτημάτων μου για αναγνώριση της
ακυρότητας της καταγγελίας της σύμβασης εντολής αορίστου
χρόνου και της συνέχισης της παροχής των δικηγορικών υπηρεσιών
προσωρινά στο Ελληνικό Δημόσιο και τελικά στην ταυτόσημη κατά
τα αναλυτικά προαναφερθέντα στο κεφάλαιο αυτό της αγωγής μου
με την ΕΡΤ Α.Ε. διάδοχο αυτής ΝΕΡΙΤ Α.Ε. ή και στην ίδια την ΕΡΤ
Α.Ε. που ουδέποτε καταργήθηκε νομότυπα και συνταγματικά ορθώς
με τα την βάσιμα προσδοκόμενη ευδοκίμηση της αιτήσεως
ακυρώσεως μου που άσκησα ενώπιον του ΣτΕ.

Ε. Η δήθεν καταγγελία της σύμβασης εντολής μου από τον πρώτο εναγόμενο
– το έννομο συμφέρον μου προς άσκηση της παρούσας αγωγής
Δυνάμει των ανωτέρω πράξεων μου κοινοποιήθηκε το από
17/6/2003 έγγραφο του ειδικού διαχειριστή, με το οποίο γνωστοποιείται
η δήθεν λήξη της εργασιακής μου σχέσης με την ΕΡΤ ΑΕ· τα έγγραφα
αυτά δεν φέρουν καμμία υπογραφή του ειδικού διαχειριστή ή οιουδήποτε
άλλου προσώπου, όπως αναλυτικά πιο πάνω στο κεφάλαιο του Ιστορικού
ανέφερα και καταδεικνύουν την ενάντια στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη
προσβολή της προσωπικότητάς μου με τη δήθεν καταγγελία της σύμβασης
εντολής αορίστου χρόνου για την παροχή των δικηγορικών μου υπηρεσιών
στην ΕΡΤ Α.Ε και φυσικά πιστοποιούν το αδιαμφισβήτητο έννομο συμφέρον
μου και την ενεργητική μου νομιμοποίηση προς άσκηση της υπό κρίση
αγωγής μου, καθώς και την παθητική νομιμοποίηση όλων ανεξαίρετα των
εναγομένων που ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον , άλλως και όλως
επικουρικά κατά το ποσοστό ευθύνης που θα κρίνει και θα επιμερίσει δίκαια το
Δικαστήριό Σας και που σε κάθε περίπτωση είναι υπόχρεοι προς καταβολή
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όλων των νόμιμων βάσιμων και αληθινών διεκδικούμενων με την παρούσα
υπό κρίση αγωγή μου απαιτήσεών μου.
Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η δια νόμου λύση της
εργασιακής μου σχέσης, ενώ χαρακτηρίζεται εν μέρει από το νομοθέτη ως
αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης εντολής αορίστου χρόνου με την ΕΡΤ ΑΕ,
στην ουσία αποτελεί ιδιότυπη εκ του νόμου από τους εναγομένους, υπό τις
ανωτέρω ιδιότητές τους, μονομερή καταγγελία της σύμβασης εντολής μου
αορίστου χρόνου, η οποία έλαβε χώρα στις 11/6/2013.
Τούτο επιβεβαιώνεται:
α) από την ίδια την υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Απόφασης του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών, από το
άρθρ. 3 εδ. β’ της οποίας προκύπτει αβίαστα ότι η λύση της σύμβασης
παροχής των δικηγορικών μου υπηρεσιών προήλθε από την δήθεν
καταγγελία της σύμβασής μου από το εναγόμενο δυνάμει νομοθετικής
εξουσιοδοτικής ρύθμισης.
β) από το γεγονός ότι η παρ. 1 του άρθρου 3 της ανωτέρω ΚΥΑ
προβλέπει την καταβολή αποζημίωσης για την καταγγελία της σύμβασης
εργασίας μου, και
γ) από την έμπρακτη επιβεβαίωση των ως άνω από το εναγόμενο, το
οποίο κατ’ εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, έχει μέχρι σήμερα καταβάλει
υπό την ιδιότητά τους ως εργοδότη, ποσό ισόποσο με τις ακαθάριστες
αποδοχές τεσσάρων μηνών, που κατ’ εμένα αποτελούν τους διεκδικούμενους
με την παρούσα μισθούς υπερημερίας και που τους αφαιρώ από τις σχετικές
απαιτήσεις μου που πλέον άρχονται από την 11/10/2013 και εκείθε (καθόσον
καλύφθηκαν με τις δύο αυτές καταβολές στον για πολλά έτη τραπεζικό μου
λογαριασμό της Εμπορικής Τράπεζας όπου ανελλιπώς κατά μήνα κατετίθετο
ή μηνιαία μισθοδοσία μου, αφού ήδη μου καταβλήθησαν οι μισθοί
υπερημερίας από 12/6/2013 έως 11/10/2013, αν και το πρώτο εναγόμενο και
ο τέταρτος εναγόμενος διατείνονται ότι αυτά τα ποσά (7.718,36 και 7.718,36
ευρώ) μου κατεβλήθησαν έναντι της οφειλομένης σε εμένα αποζημίωσης
απόλυσης, γεγονός το οποίο δεν αποδέχομαι , παρά μόνο επικουρικά και
στην απευκταία περίπτωση που δεν γίνει δεκτή η κύρια βάση της
αναγνώρισης τηα ακυρότητας της απόλυσής μου από το Δικαστήριό Σας.
Κατά τη μονομερή λύση της εργασιακής μου σχέσης με την ΕΡΤ
ΑΕ, παρείχα τις υπηρεσίες μου, από τις προαναφερόμενες ημερομηνίες,
είχα δε δικαίωμα παραμονής στην ΕΡΤ ΑΕ μέχρι την ημερομηνία
συμπλήρωσης των προϋποθέσεων για πλήρη συνταξιοδότηση. Μέχρι
την ίδια ημερομηνία είχα δικαίωμα απολαβής των νόμιμων, συλλογικών και
συμβατικών αποδοχών μου και τα δικαιώματα βαθμολογικής και μισθολογικής
μου εξέλιξης σύμφωνα με τον ΓΚΠ-ΕΡΤ ΑΕ και τις οικείες συλλογικές
συμβάσεις εργασίας που υπεγράφησαν μεταξύ των νομίμων εκπροσώπων
της Διοίκησης της ΕΡΤ ΑΕ και των νομίμων εκπροσώπων της ΠΟΣΠΕΡΤ. Τα
δικαιώματα αυτά καταλύθηκαν μονομερώς δια των ανωτέρω πράξεων των
εναγομένων.
Είμαι επίσης τηλεθεατής των τηλεοπτικών προγραμμάτων, και ακροατής των
ραδιοφωνικών προγραμμάτων, των σταθμών της ΕΡΤ ΑΕ, υπόχρεος της
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καταβολής της ειδικής εισφοράς υπέρ της ΕΡΤ ΑΕ σε παροχές της ΔΕΗ που
είναι στο όνομά μου. Με την κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ και τη μη ταυτόχρονη
σύσταση άλλου φορέα εκπέμποντος παρόμοια ή συναφή προγράμματα,
αδυνατώ να παρακολουθήσω τα εν λόγω τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά
προγράμματα, τα οποία ήταν, πανθομολογουμένως, και τα πλέον αξιόλογα
της ελληνικής ραδιοτηλεόρασης και συνεπώς διευρύνεται η προσβολή της
προσωπικότητάς μου και το συνταγματικό μου δικαίωμα για ελεύθερη
ανάπτυξη αυτής, ενώ ταυτόχρονα η βλάβη μου αυτή θα πρέπει να
συνυπολογιστεί στο συνολικώς διεκδηκούμενο κονδύλιο της ηθικής βλαβης
που ελπίζω να μου επιδικαστεί καθ’ ολοκληρίαν από το Δικαστήριό Σας.

ΙΙ. ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΗ ΑΓΩΓΗΣ
Α. ΜΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
Με βάση όλα τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι η παραπάνω ΚΥΑ
δεν κάνει λόγο για λύση της εμμισθης εντολής δικηγόρων, η οποία δεν είναι
ούτε σχέση εργασίας και ούτε σύμβαση έργου, όπως έχει κρίνει η ΟΛ ΑΠ
1/1994:
Εξάλλου ούτε η από 10-6-2003 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που
κατάργησε την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ρητά προβλέπει την παροχή νομοθετικής
εξουσιοδότησης για λύση εννόμων σχέσεων έμμισθης εντολής, παρά
για λύση εργασιακών σχέσεων και συμβάσεων έργου, ενώ ρητά
προβλέπει για τις υπόλοιπες έννομες σχέσεις να ρυθμιστεί με ΚΥΑ το
θέμα της διαδοχής σε αυτές.
Συνεπώς, είναι εκτός της νομοθετικής εξουσιοδότησης η λύση των
σχέσεων έμμισθης εντολής με τους δικηγόρους της ΕΡΤ ΑΕ και για αυτό ορθά
δεν συμπεριλήφθηκε κάτι τέτοιο στην ΚΥΑ ΟΙΚ.02/11.6.2013, ενώ αντίθετα
είναι εντός της νομοθετικής εξουσιοδότησης η διαδοχή σε αυτές τις σχέσεις
του Ελληνικού Δημόσιου.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η σχέση έμμισθης εντολής που είχα
με την ΕΡΤ δεν λύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΟΙΚ.02/11.6.2013
Απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού
Οικονομικών, αλλά συνεχίζει να ισχύει με διάδοχο στις υποχρεώσεις και τα
δικαιώματα εξ αυτής το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 2 της
παραπάνω ΚΥΑ.
Και αυτό διότι από την στιγμή που όπως έχει γνωμοδοτήσει το ΝΣΚ,
όπου στον νόμο γίνεται λόγος για μόνιμο ή τακτικό προσωπικό ή προσωπικό
με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου, αυτή η πρόβλεψη δεν καταλαμβάνει
τους δικηγόρους, σαφώς νομίζω ότι πρέπει και να γίνει αποδεκτό από το
Δικαστήριό Σας, πως ούτε η ΟΙΚ.02/11.6.2013 Απόφαση του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών, όταν μιλά για αυτοδίκαιη
λύση συμβάσεων εργασίας ή έργου, καταλαμβάνει τους δικηγόρους που
απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής, αλλά αντίθετα η παραπάνω
έννομη σχέση (που αποτελεί σύνολο υποχρεώσεων και δικαιωμάτων), αφορά
τις υπόλοιπες υποχρεώσεις και δικαιώματα, αλλά και έννομες σχέσεις που
μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δημόσιο .
Επομένως η προβλεπόμενη από το άρθρο 94 του Κώδικα Δικηγόρων
αξίωση αποζημιώσεως δεν υποβάλλεται στην εξάμηνη αποσβεστική
προθεσμία του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 3198/1955, αφού απορρέει από
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σύμβαση έμμισθης δικηγορικής εντολής και όχι από σχέση εξαρτημένης
εργασίας.
Σε κάθε περίπτωση, επανειλημμένα και διαχρονικά έχει κρίνει όμοια το
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με γνωμοδοτήσεις του τις οποίες έχει
αποδεχτεί και εφαρμόσει το εναγόμενο.
1) Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ 389/2012 έκρινε ότι ο δικηγόρος δεν
είναι υπάλληλος και συνεπώς η αναφορά του κρινόμενου εκεί νόμου για
μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας δεν καταλαμβάνει ενόψει της
διατύπωσης του νόμου τους Δικηγόρους που απασχολούνται με σχέση
εμμισθης εντολής και όχι σύμβαση εργασίας.
2) Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ 322/2008 έκρινε ότι όταν ο νόμος μιλά
για προσωπικό με σχέση εργασίας ή γενικά προσωπικό που μεταφέρεται
λόγω κατάργησης οργανισμών και συγχώνευσης δεν καταλαμβάνει ενόψει της
διατύπωσης του νόμου τους Δικηγόρους που απασχολούνται με σχέση
εμμισθης εντολής και όχι σύμβαση εργασίας .
3) Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ 435/2004 έκρινε ότι όπου ο νόμος
προβλέπει την πρόσληψη αθλητή σε θέση τακτικού προσωπικού μόνιμου ή
έκτακτου και με θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου
δεν
συμπεριλαμβάνει ενόψει της διατύπωσης του νόμου και την πρόσληψη
δικηγόρου με σύμβαση έμμισθης εντολής και όχι σύμβαση εργασίας.
4) Με τη γνωμοδότηση ΝΣΚ με αριθμό 495/2000 κρίθηκε ότι η
πρόβλεψη του νόμου για μεταφορά προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου
λόγω καταργησης φορέα δεν καταλαμβάνει ενόψει της διατύπωσης του νόμου
τους Δικηγόρους που απασχολούνται με σχέση εμμισθης εντολής και όχι
σύμβαση εργασίας.
Τέλος σε αυτό το πνεύμα η γνωμοδότηση του ΝΣΚ 23/2012 έκρινε ότι
η πρόσληψη δικηγόρου
με έμμισθη εντολή δεν εντάσσεται στους
περιορισμούς του άρθρου 11 του ν 3833/2010 που κάνει λόγο για περιορισμό
προσλήψεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση ιδιωτικού
δικαίου και δεν καταλαμβάνει, ενόψη της διατύπωσης του νόμου τους
Δικηγόρους, που απασχολούνται με σχέση εμμισθης εντολής και όχι σύμβαση
εργασίας.
Όσο δε αφορά το εάν ο όρος σύμβαση έργου καταλαμβάνει και την
παροχή δικηγορικών υπηρεσιών έχει κριθεί από την ΝΣΚ 728/1993 πως η
παροχή νομικών υπηρεσιών από δικηγόρο δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει
αντικείμενο σύμβασης εξαρτημένης εργασίας και ούτε υπαλληλικής σχέσης.
Με την γνωμοδότηση του ΝΣΚ 115/1995
κρίθηκε μη νόμιμος η
πρόσληψη δικηγόρου με χαρακτηρισμό της έννομης σχέσης ως σύμβαση
έργου και όχι ως εμμισθης εντολής που είναι το ορθό.
Τέλος οι γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ
326/2010, 135/2008, 605/2004,
καθορίζουν ότι οι δικηγορικές εργασίες δεν μπορούν να είναι αντικείμενο
συμβάσεων έργου.
Εξάλλου ούτε η από 10-6-2003 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
ρητά προβλέπει την παροχή νομοθετικής εξουσιοδότησης για λύση εννόμων
σχέσεων έμμισθης εντολής, παρά για λύση εργασιακών σχέσεων και
συμβάσεων έργου, ενώ ρητά προβλέπει για τις υπόλοιπες έννομες σχέσεις να
ρυθμιστεί με ΚΥΑ το θέμα της διαδοχής σε αυτές: καθορίζεται η διακοπή της
λειτουργίας τους καθώς και των τυχόν θυγατρικών της, ως και ο χρόνος
αυτής, η τύχη της περιουσίας του καταργούμενου νομικού προσώπου, όπως
και των τυχόν θυγατρικών της, ρυθμίζονται όλα τα θέματα της διαδοχής
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους, όπως και η τύχη των εκκρεμών
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δικών, της αυτοδίκαιης λύσης των πάσης φύσεως εργασιακών σχέσεων
και των συμβάσεων έργου, της αυτοδίκαιης λήξης όλων των αποσπάσεων
προσωπικού καθώς και κάθε σχετικό με αυτά θέμα.
Συνεπώς είναι εκτός της νομοθετικής εξουσιοδότησης η λύση των
σχέσεων έμμισθης εντολής με τους δικηγόρους της ΕΡΤ ΑΕ και για αυτό ορθά
δεν συμπεριλήφθητε κάτι τέτοιο στην ΚΥΑ ΟΙΚ.02/11.6.2013, ενώ αντίθετα
είναι εντός της νομοθετικής εξουσιοδότησης η διαδοχή σε αυτές τις σχέσεις
του Ελληνικού Δημόσιου.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η σχέση έμμισθης εντολής που είχα
με την ΕΡΤ δεν λύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΟΙΚ.02/11.6.2013
Απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού
Οικονομικών, αλλά συνεχίζει να ισχύει με διάδοχο στις υποχρεώσεις και τα
δικαιώματα εξ αυτής το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρά
ΚΥΑ.
Β. H ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Το κεφάλαιο αυτό αφορά στους λόγους αντισυνταγματικότητας της από
11/6/2003 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και των δυνάμει αυτής
εκδοθεισών κανονιστικών/ατομικών διοικητικών πράξεων.
1. Έλλειψη προϋποθέσεων άρθρ. 44 Συντάγματος.

Η από 10/6/2003 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (εφεξής “ΠΝΠ”)
αντικατέστησε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 14Β του ν.
3429/2005 (Α' 314) , από το οποίο σημειωτέον η ΕΡΤ είχε εξαιρεθεί ρητά με
νόμο του 2006 με δύο νέα εδάφια με το ακόλουθο περιεχόμενο:
“Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου α) σε περίπτωση
κατάργησης του φορέα, όπως και τυχόν θυγατρικών του, καθορίζεται η
διακοπή της λειτουργίας του καθώς και των τυχόν θυγατρικών του, ως και ο
χρόνος αυτής, η τύχη της περιουσίας του καταργούμενου νομικού προσώπου,
όπως και των τυχόν θυγατρικών του, ρυθμίζονται όλα τα θέματα της διαδοχής
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους, όπως και η τύχη των εκκρεμών
δικών, της αυτοδίκαιης λύσης των πάσης φύσεως εργασιακών σχέσεων και
των συμβάσεων έργου, της αυτοδίκαιης λήξης όλων των αποσπάσεων
προσωπικού καθώς και κάθε σχετικό με αυτά θέμα, της αυτοδίκαιης λήξης της
θητείας των οργάνων διοίκησης, των διαδικασιών και οργάνων που
απαιτούνται για τη διαδοχή καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια”.
Βάσει της ανωτέρω αντισυνταγματικής ΠΝΠ εκδόθηκαν όλες οι
ανωτέρω διοικητικές πράξεις, οι οποίες για το λόγο αυτό είναι άκυρες και δέον
να κριθούν ανεφάρμοστες και ως μη έχουσες καμμία κατά νόμο συνέπεια κατ’
άρθρ. 87 παρ. 2 του Συντάγματος.
Στην προκείμενη περίπτωση, η από 10-6-2013 ΠΝΠ εκδόθηκε κατά
κατάλυση του Συντάγματος, αφού δεν συνέτρεχε καμία από τις προυποθέσεις
που τάσσει το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος. Καταρχήν στην παραπάνω
πράξη δεν γίνεται επίκληση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης
για την επιμέρους τροποποίηση ενός νόμου, που είχε ήδη τροποποιηθεί στο
114

παρελθόν με τις συνήθεις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, και ούτε υπήρξε ποτέ
τέτοιου είδους ανάγκη. Κατά δεύτερο λόγο η παραπάνω ΠΝΠ δεν
υπογράφεται ούτε έγινε με πρόταση όλου του Υπουργικού Συμβουλίου, παρά
μόνο υπογράφεται από τους Υπουργούς του πολιτικού κόμματος της Νέας
Δημοκρατίας. Δεν υπογράφεται και ούτε υπέβαλαν πρόταση προς τον Κον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ούτε συμμετείχαν στον σχηματισμό της
πρότασης οι τότε: α) ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αθανάσιος Τσαυτάρης, β) ο υπουργός Περιβάλλοντος Ευάγγελος Λιβιεράτος,
γ) ο υπουργός Δικαιοσύνης Αντώνης Ρουπακιώτης και δ) ο υπουργός
Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης.
Όταν το Σύνταγμα απαιτεί για τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΠΝΠ) την ύπαρξη πρότασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προφανέστατα
εννοεί πρόταση ολόκληρου του Υπουργικού Συμβουλίου, που προυποθέτει
όλες τις υπογραφές των μελών του.
Σε τέτοια πρόταση οφείλει να
συμμορφώνεται πλήρως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σύμφωνα με το άρθρο
35 παρ. 1 του Συντάγματος, που προβλέπει ότι καμμία πράξη του ΠτΔ δεν
ισχύει ούτε εκτελείται χωρίς την προσυπογραφή του αρμοδίου Υπουργού.
Αυτή η πρόταση όμως θα πρέπει να υπογράφεται από το σύνολο του
Υπουργικού Συμβουλίου. Και αυτό διότι η ΠΝΠ αποτελεί εξαιρετική και
έκτακτη πρωτογενή πράξη άσκησης νομοθετικής εξουσίας από την
εκτελεστική εξουσία, κατά παρέκκλιση της διάκρισης των εξουσιών. Όταν
συμπράττει το σύνολο του Υπουργικού Συμβουλίου υπάρχει τεκμήριο
συνταγματικής νομιμοποίησης, αφού η Κυβέρνηση ως σύνολο έχει λάβει τη
ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής που εκπροσωπεί τον Ελληνικό Λαό. Το
Σύνταγμα απαιτεί το Υπουργικό Συμβούλιο να ενεργήσει εν προκειμένω στην
πλήρη σύνθεσή του, ως συλλογικό όργανο, ώστε ομόφωνα να εκφράζει την
λαϊκή κυριαρχία.
Οι διατάξεις των άρθρων 43 παρ. 2 και 44 παρ. 1 του Συντάγματος
προβλέπουν αντιστοίχως τη δυνατότητα έκδοσης κανονιστικών διοικητικών
πράξεων, θεσπιζουσών πρωτεύοντες και πρωτογενείς κανόνες δικαίου, βάσει
υφισταμένης ειδικής νομοθετικής εξουσιοδότησης και τη δυνατότητα έκδοσης
πράξεων νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, μετά
από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, σε έκτακτες περιπτώσεις
εξαιρετικώς επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Από τις διατάξεις αυτές,
συνδυαζόμενες με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Συντάγματος που θεσπίζει
την αρχή της διακρίσεως των εξουσιών και του άρθρου 95 παρ. 1 αυτού που
κατοχυρώνει την αρχή της νομιμότητας της διοικητικής δράσεως, καθώς και με
τις διατάξεις των άρθρων 73 και επ. τούτου που καθορίζουν τη νομοθετική
λειτουργία της Βουλής, συνάγεται ότι η Βουλή, ως παράγων της νομοθετικής
λειτουργίας, ψηφίζει νομοσχέδια ή προτάσεις νόμων κατά την διαδικασία των
άρθρων 73 και επ. του Συντάγματος, δύναται δε να παρέχεται δι' αυτών εκ
των προτέρων ειδική εξουσιοδότηση στα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας
για τη θέση πρωτευόντων κανόνων δικαίου κατά τους όρους του άρθρου 43
παρ. 2 του Συντάγματος. Εξ άλλου, από το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος
ρυθμίζεται η περίπτωση της θέσεως τέτοιων κανόνων δικαίου σε έκτακτες
περιπτώσεις εξαιρετικώς επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Στις
ανωτέρω διατάξεις ρυθμίστηκαν από το Σύνταγμα ειδικώς και εξαντλητικώς οι
περιπτώσεις πρωτευόντων κανόνων δικαίου από τα όργανα της εκτελεστικής
εξουσίας.
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Στην προκειμένη περίπτωση, είχαμε πλήρη κατάλυση του Συντάγματος,
καθότι για την κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ χρησιμοποιήθηκε η ΠΝΠ χωρίς να
υπάρχει οποιοσδήποτε λόγος επείγοντος για να υποκαταστήσει την τακτική
διαδικασία ψήφισης των νόμων από την Βουλή, ενώ υπήρξε πρόταση όχι από
σύνολο των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά μόνο από τους
υπουργούς προσκείμενους στο πολιτικό Κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, η
οποία δεν έχει από μόνη της την πλειοψηφία στην Ελληνική Βουλή, αφού
διαθέτει μόνο 128 Βουλευτές, ενώ οι υπουργοί που δεν συνέπραξαν στην
υποβολή της πρότασης και δεν ειδοποιήθηκαν ποτέ σχετικά για την υποβολή
της πρότασης ανήκαν σε έτερα πολιτικά κόμματα, τα οποία συμπλήρωναν τον
απαιτούμενο αριθμό των 151 βουλευτών. Έτσι λοιπόν ένα τμήμα της
κυβέρνησης, το οποίο από μόνο του δεν θα είχε την εμπιστοσύνη της Βουλής
των Ελλήνων την 11-6-2013 που εκδόθηκε η επίμαχη ΠΝΠ, νομοθέτησε κατά
παράκαμψη των συνήθων κοινοβουλευτικών διαδικασιών, χωρίς την επίκληση
άμεσης και απρόβλεπτης ανάγκης και χωρίς την αναγκαία σύμπραξη όλων
των υπουργών, προσκείμενων σε διάφορες πολιτικές παρατάξεις, που θα
έδιναν στην Κυβέρνηση την απαιτούμενη πλειοψηφία των 151 εδρών. Έτσι
λοιπόν οι διατάξεις της παραπάνω ΠΝΠ τέθηκαν κατά κατάλυση του
Ελληνικού Συντάγματος και συνεπώς είναι ανυπόστατες, άκυρες και
ανεφάρμοστες.
Οι εναγόμενοι, εφαρμόζοντας την αντισυνταγματική αυτή ΠΝΠ,
παραβίασαν ευθέως τον νόμο, οι δε προαναφθερθείσες διοικητικές πράξεις,
είναι άκυρες στο βαθμό που ρυθμίζουν θέματα, όπως η διακοπή της
λειτουργίας του νομικού προσώπου της ΕΡΤ ΑΕ, καθώς και των τυχόν
θυγατρικών της, ως και ο χρόνος αυτής, η τύχη της περιουσίας του
καταργούμενου νομικού προσώπου, όπως και των τυχόν θυγατρικών της, η
διαδοχή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους, όπως και η τύχη των
εκκρεμών δικών, η αυτοδίκαιη λύση των πάσης φύσεως εργασιακών
σχέσεων και των συμβάσεων έργου, η αυτοδίκαιη λήξη όλων των
αποσπάσεων προσωπικού , καθώς και κάθε σχετικό με αυτά θέμα, η
αυτοδίκαιη λήξη της θητείας των οργάνων διοίκησης, των διαδικασιών και
οργάνων που απαιτούνται για τη διαδοχή κλπ.
Έτσι οι ανωτέρω διοικητικές πράξεις πάσχουν ακυρότητα,
περιλαμβανομένης και αυτής περί λύσης της σύμβαση εντολής αορίστου
χρόνου που διατηρούσα προσωψπικά από 25.5.1987 με την ΕΡΤ Α.Ε. και
μέχρι το χρόνο έκδοσης και θέσης σε ισχύ της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013
Απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού
Οικονομικών, η οποία άλλωστε έχει προσβληθεί τόσο από την ΠΟΣΠΕΡΤ,
όσο και από εμένα προσωπικά κατά τις συνεκδικαζόμενες ενώπιον την
ΟλΣτΕ αιτήσεις ακυρώσεως που νόμιμα και εμπρόθεσμα ασκήσαμε κατά
των ιδίων εναγομένων και των ΚΥΑ που εκδόθηκαν , κατά τρόπο που
καθιστά αναγκαία την αναγνώριση από το Δικαστήριό Σας της
ακυρότητας της καταγγελίας της σύμβασής μου αυτής παροχής των
δικηγορικών μου υπηρεσιών ακόμα και ανεξάρτητα από την έκβαση της
αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ , το οποίο ναι μεν κρίνει ως
Ανώτατο Ακυρωτικό τις εκτελεστές διοικητικές πράξεις , αλλά με βάση
την αρχή του διάχυτου συνταγματικού ελέγχου από όλα τα δικαστήρια
στην Ελληνική Επικράτεια δύναται και το Δικαστήριό Σας αυτοτελώς να
κρίνει τόσο την αντισυνταγματικότητα της κατάργησης της ΕΡΤ Α.Ε. όσο
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και την ακυρότητα της δήθεν καταγγελίας της συγκεκριμένης σύμβασης
παροχής των δικηγορικών μου υπηρεσιών.
2. Παραβίαση ουσιώδους τύπου – έλλειψη αιτιολογίας
Η υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Απόφαση του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και οι δυνάμει αυτής ή
τροποποιήσασες αυτήν ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις, καθώς και η από
17/6/2013 γνωστοποίηση λύσης της εργασιακής μου σχέσης από τον τέταρτο
των εναγομένων, είναι άκυρη λόγω διττής παράβασης ουσιώδους τύπου κατά
τη διαδικασία θέσπισης της ανωτέρω ΚΥΑ.
Κατά πρώτο λόγο παραβιάσθηκαν οι διατάξεις του άρθρ. 29 Α Ν.
1558/1985 αφού σε καμμία από τις ανωτέρω κανονιστικές διοικητικές πράξεις
δεν αναγράφεται το μέγεθος της δαπάνης, η κατανομή της σε οικονομικά έτη,
ο τρόπος αντιμετώπισής της για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών
και δεν αναφέρεται από το αρμόδιο για την έκδοσή τους όργανο, ο
ειδικός φορέας του Προϋπολογισμού και ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου
(Κ.Α.Ε.), από την εγγεγραμμένη πίστωση των οποίων πρόκειται να
καλυφθεί η εν λόγω δαπάνη". Και ούτε για την περίπτωση που δεν είχε
εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Κράτους ή αυτή που έχει
εγγραφεί έχει εξαντληθεί ή είναι ανεπαρκής, δεν αναγράφεται σε καμμία από
τις ανωτέρω ΚΥΑ η προβλεπόμενη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η
οποία τροποποιεί τον προϋπολογισμό με ισόποση της προκαλούμενης
δαπάνης αυξομείωση, νέα εγγραφή, αύξηση ή μεταφορά πιστώσεων
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού ή, εν πάση
περιπτώσει, η πηγή από την οποία θα καλυφθεί η σχετική δαπάνη.
Οι ανωτέρω παραλείψεις έδει να επιφέρουν τις συνέπειες της
παραγράφου 4 του ανωτέρω άρθρου, ήτοι τη μη δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ·
σε κάθε όμως περίπτωση, τυγχάνουν άκυρες λόγω παράβασης ουσιώδους
τύπου (πρβλ. ΟλΣτΕ 3127/2003).
Κατά δεύτερο λόγο, παραβιάσθηκε η διάταξη του άρθρ. 7 Ν.
4048/2012, το οποίο ορίζει ότι κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκη ή τροπολογία,
καθώς και κανονιστική απόφαση μείζονος οικονομικής ή κοινωνικής σημασίας,
συνοδεύεται
από
ανάλυση
συνεπειών
ρυθμίσεων,
στην
οποία
περιλαμβάνονται και η τεκμηρίωση της τήρησης των αρχών του άρθρου 2,
καθώς και τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α' έως δ' του άρθρου 4. Η ανάλυση
συνεπειών ρυθμίσεων υποβάλλεται μαζί με το σχέδιο των διατάξεων στο
Γραφείο Καλής Νομοθέτησης που προβλέπεται στο άρθρο 14.
Εν προκειμένω, οι ανωτέρω ΚΥΑ, οι οποίες είναι μείζονος οικονομικής
και κοινωνικής σημασίας, αφού αφορούν στην κατάργηση του Εθνικού Φορέα
της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, δεν συνοδεύτηκαν από ανάλυση συνεπειών
ρυθμίσεων, στην οποία περιλαμβάνονται και η τεκμηρίωση της τήρησης των
αρχών του άρθρου 2, καθώς και τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α' έως δ' του
άρθρου 4 του Ν. 4048/2012 (αρχή καλής νομοθέτησης και υποχρεώσεις των
οργάνων της διοίκησης για την τήρηση της αρχής αυτής), ούτε η παραπάνω
ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων υποβλήθηκε μαζί με το σχέδιο των διατάξεων
στο Γραφείο Καλής Νομοθέτησης του άρθρου 14 του Ν. 4048/2012. Έτσι
παραβιάστηκε ο ουσιώδης τύπος που επιβάλλει ο Ν. 4048/2012.
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3. Έλλειψη αιτιολογίας – παραβίαση αρχής αναλογικότητας –
υπέρβαση νομοθετικής εξουσιοδότησης
α. Συναφώς, παρατηρείται ότι, πέραν της τήρησης της αρχής της καλής
νομοθέτησης και των συνεπειών αυτής, οι ανωτέρω διατάξεις του Ν.
4048/2012 επιβάλλουν στη Διοίκηση την υποχρέωση να διατυπώσει
αιτιολογία για την αναγκαιότητα της έκδοσης κανονιστικής διοικητικής πράξης.
Η αιτιολογία δέον να πρέπει να προκύπτει από τον φάκελο της υπόθεσης και
δη την έκθεση ανάλυσης συνεπειών ρυθμίσεων του άρθρου 7 του Ν.
4048/2013, η οποία κατατίθεται στο γραφείο καλής νομοθέτησης για το βέβαιο
της χρονολογίας.
Εν προκειμένω οι ανωτέρω κανονιστικές πράξεις
στερούνται νόμιμης αιτιολογίας, αφού δεν υπάρχει έκθεση ανάλυσης
συνεπειών ρυθμίσεων, στην οποία περιλαμβάνονται και η τεκμηρίωση της
τήρησης των αρχών του άρθρου 2, καθώς και τα οριζόμενα στις περιπτώσεις
α' έως δ' του άρθρου 4 Ν. 4048/2012.
Εν προκειμένω στο φάκελο των προαναφερομένων ΚΥΑ δεν
αιτιολογείται ειδικά και με σαφήνεια και πληρότητα: ο εντοπισμός και η
οριοθέτηση του προβλήματος (κατάργηση ΕΡΤ ΑΕ, απόλυση προσωπικού,
σύναψη συμβάσεων με το αναγκαίο προσωπικό, συνέχιση του προγράμματος
της ΕΡΤ ΑΕ από τον Ειδικό Διαχειριστή), το οποίο επιβάλλει τη ρύθμιση και
τον εντοπισμό των συναφών νομοθετικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων· ο
προσδιορισμός και τεκμηρίωση των αρνητικών συνεπειών της μη ρύθμισης· ο
προσδιορισμός των διαθέσιμων εναλλακτικών επιλογών (μείωση
προσωπικού, διοικητική αναδιοργάνωση και η στάθμιση των ωφελημάτων,
του κόστους και των διακινδυνεύσεων που προκύπτουν από την υιοθέτηση
της ρύθμισης) σε αναφορά με τη βέλτιστη σχέση κόστους-οφέλους της
προκρινόμενης εναλλακτικής και την ελάχιστη δυνατή επέλευση
παρεπόμενων δυσμενών αποτελεσμάτων, ιδίως στην οικονομία (δεν εξηγείται
η απώλεια εσόδων από την Ειδική Εισφορά της ΕΡΤ ΑΕ, μέρος της οποίας
παρακρατά το Ελληνικό Δημόσιο, την κοινωνία (κοινωνικές επιπτώσεις από
την αδυναμία λήψης ραδιοτηλεοπτικού σήματος σε απομακρυσμένες
περιοχές), τη διοίκηση και το περιβάλλον.
β. Έλλειψη όμως αιτιολογίας πάσχει και η ίδια η υπ’ αριθ.
ΟΙΚ.02/11.6.2013 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του
Υπουργού Οικονομικών. Η ειδική και επαρκής αιτιολογία που απαιτεί ο νόμος
και ειδικότερα το άρθρ. 14Β παρ. 1 Ν. 3429/2005 απουσιάζει παντελώς.
Ειδικότερα στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του εν λόγω νόμου
προβλέπεται ότι:
“Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά
περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού: α) οι ανώνυμες εταιρείες με την
επωνυμία ........................, «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε.)», και γ) άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο
Κράτος, εφόσον επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους και άλλες
δημόσιες επιχειρήσεις εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριο του συνόλου
του καταβεβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου, μπορεί, αν επιβαρύνουν τον
Κρατικό Προυϋπολογισμό άμεσα ή έμμεσα ή αν επιδιώκουν παρεμφερή
σκοπό ή για τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας τους: αα) να
καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να διασπώνται με απορρόφηση ή με
σύσταση νέων εταιρειών ή με απορρόφηση και σύσταση νέων εταιρειών ή/και
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ββ) να αποσπώνται από αυτά περιουσιακά στοιχεία ή επιχειρηματικές
μονάδες ως κλάδος ή τμήμα και να εισφέρονται σε άλλη ανώνυμη εταιρεία
ή/και να μεταφέρεται και να ανατίθεται η ασκούμενη δραστηριότητα ή ο
επιδιωκόμενος σκοπός σε άλλο νομικό πρόσωπο”.
Εν προκειμένω ο ίδιος ο νομοθέτης θέτει τις προϋποθέσεις βάσει των
οποίων θα μπορούσε να εκδοθεί η προαναφερθείσα κανονιστική διοικητική
πράξη, όσον αφορά το κεφαλαίο της για την κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ.
Όπως προκύπτει από την παραπάνω πράξη ως αιτιολογία για τις
προϋποθέσεις έκδοσης της πράξης προβάλλεται το γεγονός ότι: η “Ελληνική
Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)» επιβαρύνει τον
Κρατικό Προϋπολογισμό και ότι επιβάλλεται ο εξορθολογισμός της παροχής,
της λειτουργίας και του κόστους οργάνωσης της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής
υπηρεσίας μέσω της ίδρυσης και διαμόρφωσης ενός νέου οργανισμού
προτύπου, που να υπηρετεί τις επιταγές του Συντάγματος, τις δημοκρατικές,
κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της κοινωνίας, καθώς και την ανάγκη να
διασφαλίζεται η πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης”.
Η παραπάνω όμως αιτιολογία ως προς τις προϋποθέσεις έκδοσης της
ανωτέρω κανονιστικής πράξης δεν είναι επαρκής σαφής και ορισμένη, καθότι
δεν αναφέρει το ποσό που η ΕΡΤ ΑΕ επιβαρύνει ετησίως τον κρατικό
προϋπολογισμό, τον κωδικού του προϋπολογισμού που αφορά την ΕΡΤ ΑΕ
και το αν η επιβάρυνση είναι άμεση ή έμμεση. Όσο δε αφορά την επόμενη
προϋπόθεση, αυτή του εξορθολογισμού του κόστους λειτουργίας της, η
αιτιολογία είναι ανύπαρκτη αφού αναφέρεται στο κόστος οργάνωσης
της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας μέσω της ίδρυσης και
διαμόρφωσης ενός νέου οργανισμού προτύπου, και όχι στο κόστος
λειτουργίας της ΕΡΤ ΑΕ και τον εξορθολογισμό αυτού. Το ίδιο ισχύει για
τη διατεινόμενη πολυφωνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αφού δεν
προέκυψε ούτε στοιχειοθετείται έλλειψη πολυφωνίας ή φίμωση του
ελεύθερου λόγου από αυτήν ταύτην τη λειτουργία της ΕΡΤ ΑΕ. Το
αντίθετο μάλιστα! Ο περιορισμός του ελεύθερου διαλόγου και η
δημιουργία κατευθυνόμενου λόγου θα μπορούσε κανείς να ισχυρισθεί
ότι εκπορεύεται εν πολλοίς από την ιδιωτική ραδιοτηλεόραση.
Όσον αφορά την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, από το
άρθρ. 14 Ν. 1730/1987, την
Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2303/οικ.16935/9.8.2012
και
τους ισολογισμούς των ετών 2009, 2010 , 2011, προκύπτει ότι η ΕΡΤ ΑΕ
δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό άμεσα ή έμμεσα. Συνεπώς, η
αιτολογία αυτή δεν ευσταθεί, όσον αφορά την αναγκαιότητα κατάργησης της
ΕΡΤ ΑΕ, όλες δε οι προαναφερθείσες ΚΥΑ είναι άκυρες για τον παραπάνω
λόγο, αλλά και για τον λόγο της υπέρβασης της νομοθετικής εξουσιοδότησης
εκ του άρθρου 14Β Ν. 3429/2005.
Αλλά και με την άποψη ότι η παραπάνω ΚΥΑ προς την κατάργηση της
ΕΡΤ ΑΕ και την απόλυση του προσωπικού είναι ατομική διοικητική πράξη
(διφυής διοικητική πράξη), η οποία εκδίδεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της
διοίκησης, και πάλιν στερείται της ειδικής σαφούς και επαρκούς αιτιολογίας ως
προς την επιλογή της διοίκησης να καταργήσει την ΕΡΤ ΑΕ και να απολύσει
το προσωπικό της έναντι των λοιπών νομοθετικών επιλογών, ήτοι να
συγχωνευτεί η ΕΡΤ ΑΕ ή να διασπασθεί με απορρόφηση ή με σύσταση νέων
εταιρειών ή με απορρόφηση και σύσταση νέων εταιρειών ή/και ββ) να
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αποσπώνται από αυτήν περιουσιακά στοιχεία ή επιχειρηματικές μονάδες ως
κλάδος ή τμήμα και να εισφέρονται σε άλλη ανώνυμη εταιρεία ή/και να
μεταφέρεται και να ανατίθεται η ασκούμενη δραστηριότητα ή ο επιδιωκόμενος
σκοπός σε άλλο νομικό πρόσωπο.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι παραβιάζεται η αρχή
της αναλογικότητας, που πλέον κατοχυρώνεται στο άρθρ. 25 του
Συντάγματος, αφού οι κυβερνητικές εξαγγελίες αναφέρονται σε
επαναπρόσληψη προσωπικού 2.000-2.500 ατόμων, ενώ το ήδη απολυμένο
προσωπικό ανέρχεται περίπου στον ίδιο αριθμό, το δε εναγόμενο
επιβαρύνεται με καταβολή αποζήμιωσης στο εν λόγω προσωπικό· επιπλέον,
καταργείται ένα ραδιοτηλεοπτικό σήμα, με το οποίο μεγάλωσαν γενεές
Ελλήνων, καταργήθηκαν εκπομπές, προγράμματα και σταθμοί, στους οποίους
συμμετείχαν οι σπουδαιότεροι Έλληνες δημιουργοί, έπαυσε η προβολή των
πιο αξιολόγων ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, χωρίς κανένα εχέγγυο ότι ο νέος
φορέας χωρίς την 20ετή και 30ετή εμπειρία και τεχνογνωσία τεχνικών και
παραγωγών, ήδη απολυμένων, θα επιτύχει κάτι διαφορετικό και πολύ πιο
αξιόλογο από τον καταργηθέντα, που να δικαιολογεί την αμεσότητα και
αυστηρότητα της προκριθείσας ρύθμισης. Συγκεκριμένα, δεν αιτιολογείται η
αναγκαιότητα των συγκεκριμένων ρυθμίσεων, όπως η επιλογή κατάργησης
του φορέα της ΕΡΤ ΑΕ και απόλυσης του προσωπικού της, αντί τη συνέχιση
της λειτουργίας της με πιο ολιγάριθμό προσωπικό και/ή με αναδιάρθρωση της
διοικητικής και οργανωτικής δομής της.
Δεν προκύπτει δηλ. η
αναλογικότητα των ρυθμίσεων, ιδίως η καταλληλότητα, εύλογη σχέση
μέσου και σκοπού με υιοθέτηση του λιγότερο επαχθούς μέτρου, όπως η
συνέχιση της λειτουργίας της ΕΡΤ με μειωμένο προσωπικό αντί για
απόλυση όλων των εργαζομένων σ’ αυτή· τέλος, δεν θεμελιώνεται η
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των ρυθμίσεων αυτών με
συνεκτίμηση των θεμελιούντων τη ρύθμιση οικονομικών και άλλων
στοιχείων και των συνεπειών της ρύθμισης.
γ. Το άρθρ. 14Β Ν. 3429/2005 παρέχει στους αρμόδιους υπουργούς
την εξουσία να καταργούν, συγχωνεύουν κ.λπ. ανώνυμες εταιρείες ή νομικά
πρόσωπα για τους κάτωθι λόγους: α) αν επιβαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τον
κρατικό προϋπολογισμό είτε αν επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό, ή β) αν
επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό, ή) για τον εξορθολογισμό του κόστους
λειτουργίας τους. Η ανωτέρω διάταξη αποσκοπεί στον εξορθολογισμό του
κόστους λειτουργίας ενός δημόσιου φορέα και όχι της ίδιας της λειτουργίας του
ή των παρεχομένων από αυτόν υπηρεσιών. Συνεπώς, η εξουσιοδοτική
διάταξη προσφέρει μόνον ένα κριτήριο για την έκδοση κανονιστικής πράξεως,
ήτοι το κριτήριο του κόστους λειτουργίας.
Από το κείμενο της αιτιολογίας της προαναφθερείσας ΚΥΑ της
11.6.2013 προκύπτει ως δικαιολογητικός λόγος της έκδοσής της, μεταξύ
άλλων, ότι «επιβάλλεται ο εξορθολογισμός της παροχής, της λειτουργίας και
του κόστους οργάνωσης της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας μέσω της
ίδρυσης και διαμόρφωσης ενός νέου οργανισμού-προτύπου, που να υπηρετεί
τις επιταγές του Συντάγματος, τις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές
ανάγκες της κοινωνίας, καθώς και την ανάγκη να διασφαλίζεται η πολυφωνία
στα μέσα ενημέρωσης».
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Κατά συνέπεια, η απόφαση περί κατάργησης της ΕΡΤ ΑΕ λήφθηκε με
μη αμιγώς δημοσιονομικά κριτήρια, αλλά για την εξυπηρέτηση ευρύτερων
δημόσιων πολιτικών, δηλαδή με σκοπό τον εξορθολογισμό της δημόσιας
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας μέσω της αντικάταστασής της με ένα νέο φορέα,
σκοπός ο οποίος υπερβαίνει την δοθείσα δια του άρθρ. 14Β Ν. 3429/2005
εξουσιοδότηση. Τούτο έχει ως περαιτέρω συνέεπια ότι η ΚΥΑ της 11.6.2013,
και οι μεταγενεστέρως εκδοθείσες κανονιστικές διοικητικές πράξεις, κείνται
εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης.

4. Παραβίαση άρθρου 15 του Συντάγματος και όλων των συναφών
διατάξεων του Συντάγματος και των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημόσιας
ραδιοτηλεόρασης
Σύμφωνα με το άρθρ. 15 παρ. 2 του Συντάγμαοτς, όπως διατυπώθηκε
μετά το Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής των
Ελλήνων, η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του
Κράτους. O έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην
αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που
είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. O άμεσος έλεγχος του Κράτους,
που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει
ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και
ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της
ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή
της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας,
καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της
παιδικής ηλικίας και της νεότητας.
Η παράγραφος 2 εισάγει ουσιαστική καινοτομία οριοθετώντας για
πρώτη φορά το πλαίσιο ενός ραδιοτηλεοπτικού καθεστώτος. Θέτει τη
ραδιοτηλεόραση υπό τον άμεσο έλεγχο του κράτους (αρχή κρατικού ελέγχου),
ορίζει ότι η λειτουργία της πρέπει να διέπεται από τις αρχές της
αντικειμενικότητας και της ισότητας και επιβάλλει ένα minimum ποιοτικής
στάθμης (αρχή ποιότητας).
Η ρητή συνταγματική επιταγή του άρθρου 15, χωρίς να επιβάλλει την
ύπαρξη
κρατικού
μονοπωλίου,
επιβάλλει
την
υπαγωγή
της
ραδιοτηλεόρασης στον άμεσο κρατικό έλεγχο για το σκοπό της
διασφάλισης της αντικειμενικότητας, ισομέρειας και ποιότητας της
ραδιοτηλεόρασης.
Η επιλογή του οργανωτικού σχήματος (δημόσιο
μονοπώλιο ή ολιγοπώλιο ή ιδωτική τηλεόραση υπό κρατικό έλεγχο) στο οποίο
θα λειτουργεί και θα ασκείται ο κρατικός έλεγχος ανήκει στον κοινό νομοθέτη.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου, η ελευθερία της έκφρασης περιλαμβάνει τόσο το δικαίωμα
μετάδοσης απόψεων, όσο και το δικαίωμα λήψης πληροφοριών. Στην πρώτη
περίπτωση είναι η ενεργητική πτυχή της ελευθερίας, ενώ στη δεύτερη είναι η
παθητική. Παράλληλα, το νέο άρθρο 5Α του Συντάγματος κατοχυρώνει το
δικαίωμα στην πληροφόρηση και το δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνία της
πληροφορίας.
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Ερμηνεύοντας τις ανωτέρω διατάξεις, το ΣτΕ στην έκδοση της
προσωρινής διαταγής και της υπ’ αριθμ. 236/2013 Απόφασης της Επιτροπής
Αναστολών έκρινε απαραίτητη τη συνέχιση της λειτουργίας της δημόσιας
ραδιοτηλεόρασης , χωρίς δυνατότητα έστω και προσωρινής διακοπής των
ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων από δημόσιο φορέα. Έτσι, ανέστειλε την
προαναφερόμενη κανονιστική διοικητική πράξη στο μέτρο που προβλέπει ότι
διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία
διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ ΑΕ. Παράλληλα, έκρινε ότι «μέχρι τη
σύσταση και την λειτουργία του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα που θα
υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ληφθούν από τους κ.κ. Στουρνάρα και
Κεδίκογλου και τον ειδικό διαχειριστή, τα αναγκαία εκείνα οργανωτικά μέτρα
περιλαμβανομένης και της πρόσληψης του αναγκαιούντος προσωπικού για
την εκ μέρους μεταβατικού δημοσίου ραδιοτηλεοπτικού φορέα μετάδοση στο
συντομότερο δυνατό χρόνο, του αναγκαίου προγράμματος ραδιοτηλεοπτικών
εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων καθώς και να
εκτελούνται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση κάθε είδους
δικαιωμάτων και συμφερόντων που ανάγονται στον κύκλο δραστηριοτήτων τα
καταργηθείσης ΕΡΤ ΑΕ».
Με την υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Απόφαση του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών, «Κατάργηση της δημόσιας
επιχείρησης ‘Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ –
Α.Ε.)», η οποία δημοσιεύθηκε την 11.6.2013 στο Φ.Ε.Κ., τ. Β’, αριθ. φύλλου
1414, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας της ΕΡΤ ΑΕ, χωρίς
ταυτόχρονη σύσταση ή πρόβλεψη για σύσταση δημόσιου
ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Τούτο είχε και έχει ως συνέπεια την αδυναμία
συνέχισης της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων από φορέα
υπαγόμενο στον άμεσο έλεγχο του Κράτους και την αδυναμία εκ μέρους της
ΕΡΤ ΑΕ, ως διαχειριστή δημόσιας υπηρεσίας, άσκησης των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων τα οποία θα μπορούσε να ασκήσει κατά τον μεσολαβούν μέχρι
την ίδρυση του νέου δημόσιου φορέα διάστημα.
Είναι σαφές ότι η ΕΡΤ ΑΕ, προ της κατάργησής της, ασκούσε «δημόσια
λειτουργία», η δε διακοπή μετάδοσης εκπομπών από τη δημόσια
ραδιοτηλεόραση είχε ως συνέπεια την παύση της ως άνω, υπό λειτουργική
έννοια, δημόσιας υπηρεσίας, παρά το ότι διέπεται από την αρχή της συνεχούς
λειτουργίας και οφείλει να διασφαλίζεται η συνεχής παροχή των σχετικών
υπηρεσιών (σημειωτέον ότι η διαρκής λειτουργία του δημόσιου
ραδιοτηλεοπτικού φορέα και η συνεχής παροχή των υπηρεσιών του είναι
κρίσιμα στοιχεία της έννοιας της λειτουργικής δημόσιας υπηρεσίας, η
κατοχύρωση των οποίων συνάγεται από τη συνδυαστική ερμηνεία των
άρθρων 23 παρ. 2, 29 παρ. 3 και 106 παρ. 3 του Συντάγματος).
Τούτο έχει ως συνέπεια την αντίθεση της ανωτέρω ΚΥΑ στο άρθρ. 15
παρ. 2 του Συντάγματος και τη συνακόλουθη ακυρότητα αυτής.
5. Παραβίαση της αρχής της ισότητας
Με τα άρθρα 57-64 του ν. 4002/2011 συγχωνεύθηκε ή καταργήθηκε
σημαντικός αριθμός νομικών προσώπων με ρητή νομοθετική πρόβλεψη για
πλήρη κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων του προσωπικού τους, με
μεταφορά σε κενές ή συνιστώμενες προσωποπαγείς οργανικές θέσεις στους
διαδόχους φορείς.
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Ειδικότερα, με το άρθρο 57 το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και
Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ) συγχωνεύθηκε με τον Οργανισμό
Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π) και ρητά προβλέφθηκε
ότι το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
προσωπικό καταλαμβάνουν αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο, βαθμό και
ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις, για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά
προσόντα και , αν δεν υπάρχουν, προσωποπαγείς που συνιστώνται με την
πράξη μετάταξης ή μεταφοράς. Αντίστοιχες ρυθμίσεις προβλέφθηκαν για
το Εθνικό Κέντρο Ιστιοπλοϊας Πειραιά, το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο
Γλυφάδας ¨Ματθαίος Λιούγκας¨ και το Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο
Πειραιά ¨Πέτρος Καπαγέρωφ¨, που συγχωνεύθηκαν στο Εθνικό Αθλητικό
Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά, το Εθνικό Αθλητικό και Ναυτικό Κέντρο
Ιωαννίνων που συγχωνεύθηκε με το Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο
Ιωαννίνων, το Εθνικό Σκοπευτήριο Χανίων, που συγχωνεύθηκε με το Εθνικό
Αθλητικό Κέντρο Χανίων. Με το άρθρο 58 του νόμου η Όπερα Δωματίου
Θεσσαλονίκης συγχωνεύθηκε με τους ίδιους όρους ως προς το προσωπικό
της με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με το άρθρο 59 ο Οργανισμός
Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης
¨Αντώνης Τρίτσης ¨, ο Οργανισμός Ανάπτυξης και διαχείρισης Ελαιώνα
Αττικής, ο Φορέας Διαχείρισης και ανάπλασης του ποταμού Κηφισού
Αττικής και των παραχειμάρρων του, Ν.Π.Ι.Δ συγχωνεύθηκαν σε ένα νέο
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία «Μητροπολιτικός
Φορέας Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
Αττικής», το Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρον Θεσσαλονίκης, το Εθνικό
Ναυταθλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, το Περιφερειακό Εθνικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης Ν.Π.Δ.Δ, το Εθνικό Γυμναστήριο Μικράς Θεσσαλονίκης
Ν.Π.Δ.Δ συγχωνεύθηκαν σε ένα νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου,
με την επωνυμία «Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης». Με το άρθρο
60 η Ανώνυμη Εταιρία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων (Ε.Τ.Α.Τ Α.Ε) λύθηκε και το
προσωπικό της με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που
υπηρετεί, κατά τη δημοσίευση του παρόντος στην Ε.Τ.Α.Τ Α.Ε, μεταφέρθηκε
αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας, στον Ε.Φ.Ε.Τ με ανάλογους με τους
προαναφερθέντες όρους. Ομοίως, με το άρθρο 61 το Παρατηρητήριο για
την Ψηφιακή Ελλάδα, συγχωνεύθηκε με την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Με το άρθρο 62 η
ανώνυμη εταιρία Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε, συγχωνεύθηκε με την
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε και προβλέφθηκαν ανάλογα για το
προσωπικό της. Με το άρθρο 63 οι εταιρίες «Ανώνυμη εταιρία
τεχνολογικής ανάπτυξης κεραμεικών και πυρίμαχων» (ΕΚΕΠΥ ΑΕ), και
η ¨ Εταιρία τεχνολογικής ανάπτυξης κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης και
ινών Α.Ε¨ (ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε), συγχωνεύθηκαν με την ¨Ανώνυμη εταιρία
βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης μετάλλων¨ (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ).
Με το άρθρο 64 η ανώνυμη εταιρία ¨Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και
Επιμόρφωσης των Μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας¨ (ΙΕΚΕΜ
– ΟΕΕ) λύθηκε και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου μεταφέρθηκε, αυτοδικαίως, στο Οικονομικό Επιμελητήριο
Ελλάδας με πλήρη κατοχύρωση των θέσεων εργασίας.
Συνεπώς, για όλα αυτά τα νόμιμα πρόσωπα, εξασφαλίσθηκε
απολύτως η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η αυτοδίκαιη
μεταφορά του προσωπικού τους, ακόμη και σε προσωποπαγείς θέσεις..
Αντιθέτως, για το προσωπικό της ΕΡΤ δεν λήφθηκε παρόμοια μέριμνα.
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Η διαφορετική ρύθμιση της τύχης του προσωπικού των ανωτέρω
συγχωνευόμενων ή καταργούμενων φορέων και του προσωπικού της
ΕΡΤ παραβιάζει τη θεμελιώδη αρχή της ισότητας, η οποία δεσμεύει και
τον κοινό νομοθέτη, κατά τη ρύθμιση ουσιωδώς ομοίων πραγμάτων,
σχέσεων ή καταστάσεων να μην μεταχειρίζεται κατά τρόπο ανόμοιο τις
περιπτώσεις αυτές, εισάγοντας εξαιρέσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται σε
αντικειμενικά κριτήρια και δεν επιβάλλονται από επαρκείς λόγους κοινωνικού
και δημοσίου συμφέροντος, που σαφώς, σοβαρώς και εξειδικευμένα
επιτρέπουν αυτή την διάκριση. Αποκλείεται, δηλαδή, η αυθαίρετη διάκριση,
με κριτήρια που δεν ανταποκρίνονται στις προαναφερθείσες
συνταγματικές προϋποθέσεις (ΣτΕ 1252-1253/2003 Ολ., 2396/2004,
2799/1984 Ολ., 2717/1988, 1426/1989, 2820/1999, 1661/80, 3027-31/80,
1463-4/78, 3217/77, 3160/76, 2080/50 κα, Α.Π. 43/1987, 1411/1984, 5/1982,
5/1982, 775/82, ΝοΒ 31 (1983), σελ.667, 1227, 1470-1/1977, ΤοΣ 4 (1978),
σελ.1960, ΟλΑΠ 1336/85, 19/89, 3/90, 1/91)
Συνεπώς, αν γίνει, με νόμο δικαιολογημένη ειδική ρύθμιση για μία
κατηγορία προσώπων και αποκλειστεί κατά αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση,
από τη ρύθμιση αυτή, μία άλλη κατηγορία προσώπων για την οποία συντρέχει
ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος ευνοϊκής μεταχειρίσεως, τότε η διάταξη που
εισάγει αυτή τη δυσμενή διάκριση, είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγματική
6. Καταγγελία σύμβασης- Ακυρότητα καταγγελίας λόγω ελλείψεως τυπικών
προϋποθέσεων
Σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις κύρους για την τακτική και την
άτακτη καταγγελία, κατά πάγια αρχή του εργατικού δικαίου, αυτές
είναι: (α) να έχει τηρηθεί ο έγγραφος τύπος, (β) να καταβληθεί
αποζημίωση (θετικές προϋποθέσεις, άρθρο 5 παρ. 3 Ν. 3198/1955) και (γ)
να μην ασκείται το δικαίωμα καταγγελίας καταχρηστικά (αρνητική
προϋπόθεση, άρθρο 281 ΑΚ).
α) Το έγγραφο της καταγγελίας πρέπει να προέρχεται και να
υπογράφεται από τον εργοδότη ή από πρόσωπο που έχει σχετικά
εξουσιοδοτήσει και στα νομικά πρόσωπα από τον νόμιμο εκπρόσωπό
τους. Με το έγγραφο πρέπει να δηλώνεται καθαρά και με σαφήνεια η
βούληση να λυθεί η σχέση εργασίας και πρέπει να απευθύνεται και να
επιδίδεται στον μισθωτό που απολύεται.
Ταυτοχρόνως με την καταγγελία πρέπει να προσφέρεται στο
μισθωτό που απολύεται η νόμιμη αποζημίωση, να του δηλώνεται δηλαδή
η προσφορά της αποζημιώσεως και στη συνέχεια να του καταβάλλεται την
ημέρα που λύνεται η σχέση (άρθρο 2 παρ. 1Ν. 3198/1955). Η αποζημίωση
είναι πάντα καταβλητέα, ανεξάρτητα από την αιτία της καταγγελίας,
δηλαδή και όταν η καταγγελία οφείλεται λχ σε πτώχευση του εργοδότη, ή
σε λόγο που αφορά τον μισθωτό ή όταν ο μισθωτός είναι υπαίτιος.
Ο κανόνας είναι να καταβάλλεται αμέσως ολόκληρο το ποσό
της νόμιμης αποζημιώσεως, στις περιπτώσεις ωστόσο που η
αποζημίωση υπερβαίνει τους μισθούς έξι μηνών, είναι δυνατόν να
καταβληθεί αμέσως το ποσό που αντιστοιχεί στους έξι μήνες και το
υπόλοιπο σε τριμηνιαίες δόσεις. Συμφωνία δε για κατά δόσεις καταβολή
της αποζημίωσης, αν το ποσό της δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, δεν
επιτρέπεται (ΑΠ 1191/1990 ΕΕΔ 50 1991, ΑΠ 25/1991 ΔΕΝ 49 1993 582).
Στην περίπτωσή μου όπως και στους λοιπούς απασχολούμενους στην
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ΕΡΤ Α.Ε δεν καβλήθηκε ολόκληρο το ποσό της νόμιμης αποζημίωσης
αλλά δύο φορές μέχρι σήμερα (13/6/2013 και 13/8/2013) μας
καταβλήθηκαν οι ακαθάριστες αποδοχές μας τεσσάρων συνολικά μηνών
που όμς κατά τα προαναφερθέντα δεν δύνανται να εκλειφθούν ως ενιαία
αποζημίωση καταγγελίας όπως διατείνονται οι εναγόμενοι, αλλά ως μισθοί
υπερημερίας περί την αποδοχή της εργασίας μου και παροχής των
δικηγορικών μου υπηρεσιών.
Συνεπώς, η καταγγελία είναι άκυρη όταν δεν καταβληθεί
ολόκληρη η αποζημίωση (άρθρο 5 παρ. 3 Ν 3198/1955), όπως
συμβαίνει στην προκείμενη περίπτωση
β) Περαιτέρω, κατά την αρχή της ultima ratio, για να είναι έγκυρη η
απόλυση θα πρέπει ο εργοδότης να μην έχει άλλη, λιγότερο επώδυνη για
τον μισθωτό διέξοδο, για να θεραπεύσει τα συμφέροντά του. Κατά
συνέπεια, το αρμόδιο Δικαστήριο ενώπιον του οποίου προσφεύγουμε, θα
πρέπει να εξετάσει αν ο εργοδότης θα μπορούσε να επιλέξει άλλα
ηπιότερα μέσα, που θα διαφύλασσαν ταυτόχρονα τα συμφέροντά μου ως
έμμισθου Δικηγόρου με σύμβαση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου, τα
συμφέροντά μας ως μισθωτών και τις θέσεις εργασίας μας, όλων των
εργαζομένων στην ΕΡΤ-Α.Ε.
γ) Με βάση όλα τα ανωτέρω, καθίσταται πέραν πάσης αμφιβολίας
βέβαιο ότι η γενόμενη καταγγελία των συμβάσεων εργασίας ημών των
εργαζομένων της ΕΡΤ- Α.Ε είναι απολύτως άκυρη και η ακυρότητα αυτή
θα πρέπει να διαγνωσθεί από το σεβαστό Δικαστήριό Σας, πρωτίστως,
διότι δεν τηρήθηκε ο έγγραφος τύπος ούτε καταβλήθηκε άμεσα η
οφειλόμενη νόμιμη αποζημίωση, έγινε δηλαδή κατά ευθεία παράβαση των
ρυθμίσεων του Νόμου. Ειδικότερα σ’ εμένα απεστάλη ταχυδρομικώς το
από 17.6.2013 ανυπόγραφο έγγραφο του ειδικού εκκαθαριστή της
εναγόμενης «ΕΡΤ- Α.Ε», το οποίο άλλωστε έχει αποκλειστικά και μόνο
ενημερωτικό χαρακτήρα, και στο οποίο αναφέρεται αορίστως ότι η
σύμβαση εργασίας λύεται από 11.6.2013 και ότι έναντι της νόμιμης
αποζημιώσεως θα καταβληθούν οι αποδοχές 2 μηνών. Συνεπώς, σ’ εμένα
ουδέποτε κοινοποιήθηκε νομότυπο έγγραφο απόλυσης ή οποιοδήποτε
άλλο έγγραφο που να ενημερώνει για την λύση της συμβάσεως παροχής
υπηρεσιών μου έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου και δεν επήλθαν οι
έννομες συνέπειες της απολύσεώς μου. Πρόκειται δηλαδή περί
κατάφωρης παραβίασης των διατάξεων του ατομικού εργατικού
δικαίου και συνεπώς αφορούν και τις προϋποθέσεις κύρους της
συμβάσεως εντολής, και καθιστούν αυτή άκυρη, η δε εναγόμενη
«ΕΡΤ-ΑΕ» καθίσταται και εξ αυτού του λόγου υπερήμερη εργοδότρια
απέναντί μου ως προς την αποδοχή της προσηκόντως
προσφερόμενης εργασίας μου, δηλαδή των δκηγορικών μου
υπηρεσιών όπως προκύπτει και από την σχετική ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μου, μαζί με άλλους εργαζόμενους της ΕΡΤ- ΑΕ, που
θα προσκομίσω με επίκληση και την έκθεση επιδόσεως αυτής κατά την
συζήτηση της αγωγής μου.
7. Επιπροσθέτως, ακυρότητα της καταγγελίας λόγω καταχρηστικότητας.
Αναφέρω ανωτέρω ότι η καταγγελία της συμβάσεως εντολής
αορίστου χρόνου είναι μονομερής αιτιώδης δικαιοπραξίας και αποτελεί
δικαίωμα του εργοδότη, η άσκηση όμως του δικαιώματος αυτού δεν είναι
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απεριόριστη και ανεξέλεγκτη, αλλά υπόκειται στον τιθέμενο από το άρθρο
281 ΑΚ περιορισμό της μη προφανούς υπερβάσεως των ορίων, που
επιβάλλονται από την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη ή τον κοινωνικό και
οικονομικό σκοπό του δικαιώματος. Η υπέρβαση αυτή καθιστά άκυρη την
καταγγελία, σύμφωνα με το άρθρο 174 και θεωρείται σαν να μην έγινε.
Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης υποχρεούται να δέχεται, όπως και
προηγουμένως τις υπηρεσίες του μισθωτού και αν καταστεί υπερήμερος
περί την αποδοχή τους, να καταβάλει τους μισθούς του, σύμφωνα με τα
άρθρα 648 και 656 ΑΚ.
Τέτοια κατάχρηση συντρέχει και όταν η καταγγελία δεν συνδέεται με
την ομαλή και αποδοτική παροχή της εργασίας του μισθωτού αλλά γίνεται
για λόγους προδήλως άσχετους με το πρόσωπο του εργαζομένου.
Στην προκειμένη περίπτωση αποφασίστηκε κυριολεκτικά όλως
αιφνιδίως, «εν μία νυκτί» η κατάργηση της εναγομένης «ΕΡΤ- Α.Ε» με
υπουργική απόφαση, χωρίς να έχει προηγηθεί η παραμικρή ενημέρωση
ημών των εργαζομένων της, χωρίς καν να μου επιδοθεί έγγραφο
καταγγελίας ώστε να μπορώ να διασφαλίσω τα περαιτέρω δικαιώματά
μου. Η κίνηση αυτή με οδήγησε, μαζί με όλους τους άλλους εργαζόμενους
της «ΕΡΤ- Α.Ε» στην ξαφνική και απόλυτη στέρηση του κύριου μέσου
βιοπορισμού μας με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε αδυναμία να
συντηρηθούμε εμείς και οι οικογένειές μας.
Η καταγγελία, χωρίς να συντρέχει ένας αντικειμενικός λόγος που να
αφορά την οικονομοτεχνική κατάσταση της επιχείρησης, το πρόσωπο ή τη
συμπεριφορά
του
εργαζόμενου,
υπερβαίνει
προφανώς
τα
επιβαλλόμενα από την καλή πίστη όρια και είναι επομένως άκυρη
ως καταχρηστική.
Ελέγχοντας τη βαρύτητα των λόγων, πρέπει να εξετασθεί αν αυτοί
καθιστούν πράγματι αναγκαία την απόλυση, ή αν ήταν αδύνατη η
αντιμετώπισή τους με άλλα ηπιότερα μέτρα, οπότε στην περίπτωση αυτή,
η προσφυγή στο επαχθέστερο για τον εργαζόμενο μέτρο, την απόλυση,
δεν είναι θεμιτή.
Ειδικότερα για την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στο
δίκαιο της καταγγελίας:
Η καταγγελία, η οποία συνιστά τη δραστικότερη επέμβαση στην
έννομη θέση του εργαζομένου, πρέπει να είναι το αποτέλεσμα στάθμισης
μεταξύ, αφενός των δικαιολογημένων συμφερόντων του εργοδότη και
αφετέρου της εύλογης προσδοκίας τους εργαζόμενου για συνέχιση της
εργασιακής του σχέσης. Η απόλυση του εργαζομένου θα πρέπει να
επιλέγεται ως το έσχατο μέτρο (ultima ratio) για την εξυπηρέτηση των
αληθών συμφερόντων του εργοδότη, ώστε η επιλογή της, στην αντίθετη
περίπτωση, να θεωρείται καταχρηστική.
Κατά την στάθμιση των συμφερόντων θα πρέπει να εφαρμόζεται η
αρχή της αναλογικότητας. Απορρέουσα αυτής αρχή είναι η αρχή
τηςκαταλληλότητας ή προσφορότητας, με την έννοια ότι η λήψη ενός
μέτρου κατά την άσκηση του δικαιώματος κρίνεται καταχρηστική, όταν το
μέτρο δεν είναι πρόσφορο για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Απορρέουσες
επίσης αρχές της αναλογικότητας είναι η αρχή της αναγκαιότητας, με την
έννοια ότι η άσκηση του δικαιώματος είναι καταχρηστική στην περίπτωση
που επιλέγεται το επαχθέστερο μέτρο (ultima ratio) και η αρχή της
αναλογικότητας σχέσης και ζημίας ή αναλογικότητας εν στενή έννοια,
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ως περαιτέρω εξειδίκευσης της καλής πίστης και της απαγόρευσης στην
κατάχρηση δικαιώματος.
Με βάση τα ανωτέρω, η νομολογία και η θεωρία συνάγουν την
ειδικότερη υποχρέωση του εργοδότη να επιλέξει για την προστασία
των συμφερόντων του μεταξύ πλειόνων εξίσου αποτελεσματικών
μέτρων, την ηπιότερη εναλλακτική λύση, εκείνη δηλαδή που βλάπτει
λιγότερο τα συμφέροντα των εργαζομένων. Και τούτο διότι κατά την
στάθμιση των συγκρουόμενων συμφερόντων, ήτοι της επιλογής του
εργοδότη να απολύσει το μισθωτό και της ανάγκης του τελευταίου για
διατήρηση της θέσης εργασίας του, το προβάδισμα δίδεται, σύμφωνα και
με την αρχή της καλής πίστης, στο συμφέρον του εργαζομένου να
διατηρήσει τη θέση εργασίας.
Η καταγγελία, κατά συνέπεια, πρέπει να αποτελεί όχι μόνο
πρόσφορο και αναγκαίο μέσο για την διαφύλαξη των συμφερόντων
του εργοδότη, ώστε να μην θεωρηθεί ως καταχρηστική. Το συμφέρον
του εργαζόμενου για την διατήρηση της εργασιακής του θέσης δεν
πρέπει να υποχωρεί περισσότερο από όσο είναι αναγκαίο για την
προστασία των συμφερόντων του εργοδότη.
Ειδικότερα σε περίπτωση επίκλησης από
τον εργοδότη
οικονομοτεχνικού λόγου ως αιτία της καταγγελίας, η αρχή της
αναλογικότητας επιβάλει στον Δικαστή να ελέγξει αφενός την ύπαρξη
αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ του προβαλλόμενου από τον εργοδότη
λόγου και της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και αφετέρου, και εδώ
αναδύεται η αξία της αρχής της αναλογικότητας, τη δυνατότητα λήψης
άλλων ηπιότερων μέτρων. Ηπιότερο της καταγγελίας μέτρο συνιστά
η μετάθεση του εργαζομένου, καθώς και η τροποποίηση των όρων
εργασίας, εφόσον γίνεται με σκοπό την παραμονή του εργαζόμενου στην
επιχείρηση και με την συναίνεση του, μορφή της οποίας αποτελεί και η
τροποποιητική καταγγελία, που πρέπει να προηγούνται του μέτρου της
απολύσεως.
Περαιτέρω, κατά πάγια θέση της νομολογίας και της θεωρίας, ο
εργοδότης ο οποίος απολύει εργαζομένους του για λόγους
οικονομοτεχνικούς, είναι υποχρεωμένος να επιλέγει τους
απολυτέους με βάση αντικειμενικά κριτήρια κοινωνικής και
οικονομικής προελεύσεως. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να
διατηρήσει στην υπηρεσία του τους αρχαιότερους, καθώς και
εκείνους που είναι οικονομικά ασθενέστεροι ή λόγω ηλικίας είναι
δύσκολο να ανεύρουν εργασία σε άλλον εργοδότη. Εκτός από τα
ανωτέρω κριτήρια ο εργοδότης οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και
άλλες ειδικότερες περιστάσεις, όπως είναι π.χ. σοβαρά προβλήματα
υγείας, γυναίκες εργαζόμενες σε κατάσταση εγκυμοσύνης κλπ. Και
φυσικά θα πρέπει για την περίπτωσή μου να ελάμβανε σοβαρότατα
υπόψη τόσο το γεγονός ότι είμαι πατέρας 4 προστατευόμενων
τέκνων και ως πολύτεκνος θα έπρεπε να τύχω των ευεργετημάτων
όλων των πολυτέκνων της πατρίδας μας που λόγοι δημοσίου
συμφέροντος επιβάλουν την προστασία τους και από τους
περιορισμούς της εργασίας τους για λόγους δημογραφικούς και
ομαλής ανάπτυξης όλων των προστατευόμενων τέκνων τους, όπως
συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις κινητικότητας στον δημόσιο
τομέα αλλά παράνομα δεν συνέβη και στη επίδικη περίπτωση της
ΕΡΤ Α.Ε , ενώ και πάλι ειδικά για την προσωπική μου περίπτωση θα
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έπρεπε να ληφθεί υπόψη από την ΚΥΑ που καθόριζε τις δυνατότητες
του Ειδικού Διαχειριστή να προσλαμβάνει για τις εκκρεμείς
δικαστικές υποθέσεις της ΕΡΤ Α.Ε δικηγόρους της ημεδαπής και της
αλλοδαπής να αποδεχτεί τη συνέχιση των δικηγορικών μου
υπηρεσιών ως τον μοναδικό εναπομείναντα δικηγόρο της ΕΡΤ Α.Ε
που προσλήφθηκε με τις διατάξεις του ν. 1649/86 δηλαδή με τις
ανάλογες διαδικασίες περί ΑΣΕΠ στις προσλήψεις του Δημόσιου
Τομέα, που πάντα λαμβάνεται υποψη κατά την κινητικότητα των
δημοσίων υπαλλήλων και γενικά εργασιακές σχέσεις του δημόσιου
τομέα , ώστε να συτμπεριλαμβάνομαι σε όσους δεν επήλθαν εν τοις
πράγμασι οι συνέπεις της καταγγελίας της σύμβασης εντολής.
Σημειωτέον ότι ήδη σήμερα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως
δικηγόροι στην Δημόσια Τηλεόραση 4 τουλάχιστον νεότερη σε
ηλικία και αρχαιότητα από εμένα δικηγόροι της ΕΡΤ Α,Ε , που δεν
προσλήφθηκαν με τις διατάξεις του νόμου 1649/1986 περί
πρόσληψης δικηγόρων στις επιχειρήσεις στον δημόσιο τομέα και
συνεπώς παρανόμως δεν κλήθηκα και εγώ να προσφέρω τις
υπηρεσίες μου , όπως όφειλε κατά τα προαναφερθέντα να
μεριμνήσει και ο τέταρτος των εναγομένων ειδικός διαχειριστής και
πρέπει να υποχρεωθεί προς τούτο από το Δικαστήριό Σας.
Ενίσχυση του καταχρηστικού χαρακτήρα της καταγγελίας των
συμβάσεων εργασίας αποτελεί και η ίδρυση εκ νέου αντίστοιχης
εταιρίας δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, αφού αντί να απολυθούν οι
λιγότερο άξιοι και ικανοί απολύονται όλοι προκειμένου να
επαναπροσληφθούν σε λίγους μήνες κάποιοι άλλοι που θα καλύψουν τις
ανάγκες της νέας επιχείρησης. Το γεγονός αυτό συνιστά προσβολή της
αρχής αξιοκρατίας (4 παρ. 1 Σ και άρθ. 2 Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση) όπως την έχει δεχτεί η Ολομέλεια του ΣτΕ στις αποφάσεις της
1252 και 1253/2003 και από τα προαναφερθέντα στην προηγούμενη
παράγραφο προκύπτει καταφανώς ότι αυτή την προσβολή υφίσταμαι και
εγώ προσωπικά και επαυξάνει το ποσό της ηθικής βλάβης που πρέπει να
μου επιδικαστεί από το δικαστήριό Σας κατά τα ειδικότερα στο αιτητικό της
παρούσης αγωγής μου ζητούμενο.
Η γενόμενη καταγγελία είναι απολύτως άκυρη σύμφωνα με το
ως άνω σκεπτικό, αφού απολύθηκε αδιακρίτως το σύνολο των
εργαζομένων της εναγομένης «ΕΡΤ ΑΕ», μεταξύ των οποίων και
εγώ, δεν έγινε οποιαδήποτε διάκριση για τους εργαζομένους που
βρίσκονταν πολύ κοντά στην συνταξιοδότηση, όπως και εγώ
(διανύω ήδη το 56ο έτος της ηλικίας μου) ή είχαν κοινωνικούς λόγους
να παραμείνουν στην εργασία, όπως εγώ ως πατέρας πολύτεκνης
οικογένειας.
8. Μη τήρηση διατάξεων που αφορούν στη μεταβίβαση επιχείρησης και
μη αναγκαιότητα των απολύσεων των εργαζομένων στην ΕΡΤ- ΑΕ
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 2112/1920, η μεταβολή του
προσώπου του εργοδότη, με οποιονδήποτε τρόπο και αν επέλθει, δεν
επηρεάζει την εφαρμογή των ευνοϊκών για τους υπαλλήλους διατάξεων
του νόμου αυτού, που ρυθμίζει την καταγγελία των συμβάσεων
εργασίας τους. Εξάλλου, το Προεδρικό Διάταγμα 178/2002 (το οποίο
τροποποίησε το Π.Δ. 156/1988, στο εξής : «Π.Δ.»), με το οποίο η ελληνική
νομοθεσία εναρμονίσθηκε προς την Οδηγία του Συμβουλίου της ΕΕ
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98/50/ΕΚ, «Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των
εργαζομένων
σε
περίπτωση
μεταβίβασης
επιχειρήσεων,
εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων» (στο εξής
: «Οδηγία»), καθιερώνει τον κανόνα της αυτοδίκαιης μεταβίβασης της
εργασιακής σχέσης με αμετάβλητους τους όρους εργασίας, σε
περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης, ενώ το άρθρο 5 παρ. 1 του παραπάνω
προεδρικού διατάγματος απαγορεύει τις απολύσεις προσωπικού, όταν την
αιτία τους αποτελεί, αυτή καθαυτή, η μεταβίβαση. Συγκεκριμένα :
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ως άνω Π.Δ., μετά την για
οποιονδήποτε λόγο μεταβίβαση της επιχείρησης, εγκαταστάσεων αυτής ή
τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, ο διάδοχος του εργοδότη τηρεί
τους όρους εργασίας που προβλέπονται από συλλογική σύμβαση εργασίας,
απόφαση διαιτησίας, κανονισμό ή ατομική σύμβαση εργασίας.
Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται γενικός κανόνας, σύμφωνα
με τον οποίο, εάν κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο εργαζόμενος
παρέχει τις υπηρεσίες του σε εκτέλεση συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας
αορίστου χρόνου, μεταβληθεί με οποιοδήποτε τρόπο το πρόσωπο του
εργοδότη, εκείνος που τον διαδέχεται ή τον υποκαθιστά, εκούσια ή
αναγκαστικά, στην ασκούμενη από αυτόν επιχείρηση,
υπεισέρχεται
αυτοδικαίως στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις, αρκεί και μετά τη
μεταβολή να συνεχίζεται ως οικονομική μονάδα η επιχείρηση και να
διατηρεί υπό το νέο φορέα της την ταυτότητά της με τον ίδιο ή διάφορο
τίτλο ή μορφή (ΑΠ Ολ 5/1994 ΕλλΔνη 1994,1252, ΑΠ 602/1980 ΕΕργΔ
1980,534, ΑΠ 227/1990 ΕΕργΔ 1990,722, ΑΠ 18/1991 ΕΕργΔ 1992,125, ΑΠ
610/1991 ΕΕργΔ 1992,136, ΑΠ 889/1992 ΕΕργΔ 1993,456, ΑΠ 942/1992
ΕλλΔνη 1994,1038, ΑΠ 1364/1992 ΕλλΔνη 1994,1311, ΑΠ 1723/1995 ΕΕργΔ
1997,747, ΕφΑθ 9346/ 1988 ΕΕργΔ 1989, 403, ΕφΠατρ 61/1988 ΕΕργΔ
1988,971, ΕφΘεσ 420/1989 ΕΕργΔ 1989, 518, ΑΠ 755/1987 ΕΕργΔ 1988,
309)).
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Π.Δ. 178/2002, οι εργασιακές
συμβάσεις ή σχέσεις που ήταν ενεργές κατά το χρόνο της μεταβιβάσεως της
επιχειρήσεως (ΑΠ 318/1998 ΕΕργΔ 1999, 355), συνεχίζονται με το νέο
εργοδότη με τους ίδιους όρους και συνθήκες, άσχετα από τη συναίνεση των
εργαζόμενων (ΑΠ Ολ 5/1994 ό.π., ΑΠ 755/1987 ό.π., ΑΠ 1723/1995 ό.π., ΑΠ
1222/1998 ό.π., πρόβλ. και ΔΕΚ της 5.5.1988. Η BERG, ΕΕργΔ 1988, 797).
Η μεταβίβαση της σχέσης εργασίας είναι όχι μόνο αυτόματη, αλλά και
υποχρεωτική και για τα τρία μέρη.
Οι ρυθμίσεις για την προστασία των εργαζομένων που περιέχουν οι
διατάξεις του Π.Δ. αποτελούν αναγκαστικό δίκαιο (Λεβέντης, ΔΕΝ 1989, 1176,
Δούκα, ΕΕργΔ 1992, 451). Με συμφωνία μεταξύ του νέου και του
προηγούμενου φορέα της επιχείρησης δεν μπορεί να αποκλεισθεί η
μεταβίβαση των εργασιακών σχέσεων ή να μειωθεί η έκταση της ευθύνης
τους, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 3 του Π.Δ. Άκυρες είναι και οι
συμφωνίες που συνάπτονται με εργαζομένους και περιέχουν παραίτησή τους
από τα δικαιώματα που τους παρέχει το Π.Δ. και ιδίως από την
προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παρ. 1 προστασία (απαγόρευση απόλυσης).
Εξάλλου, το άρθρο 5 παρ. 1 του Π.Δ., ορίζει ότι «η μεταβίβαση μιας
επιχείρησης, εγκατάστασης ή τμήματος επιχείρησης ή εγκατάστασης δεν
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συνιστά αυτή καθ` αυτή λόγο απόλυσης εργαζομένων». Με τη διάταξη αυτή
εισάγεται αυτοτελής λόγος ακυρότητας της απόλυσης – ο οποίος ισχύει
παράλληλα με όλους τους άλλους λόγους ακυρότητας που προβλέπει το
εργατικό δίκαιο (βλ. Ζερδελή, «Μεταβίβαση επιχείρησης και προστασία της
θέσης εργασίας») – που συντρέχει κάθε φορά που ο μεταβιβάζων
εργοδότης, εν όψει της σχεδιαζόμενης μεταβίβασης και με στόχο να
καταστήσει την επιχείρηση εμπορεύσιμη ή να ματαιώσει τη προστασία των
εργαζομένων που απορρέει από το Π.Δ., προχωρά σε καταγγελία των
συμβάσεων εργασίας αυτών.
Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει, μεταξύ
άλλων, ότι η μεταβίβαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από την
εργασιακή σχέση επέρχεται, εφόσον αυτή (η εργασιακή σχέση) υφίσταται
κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης, αλλά και αν δεν έχει λήξει µε νόμιμο
τρόπο, όπως συμβαίνει όταν η καταγγελία της σύμβασης, που έγινε από την
εργοδοτική επιχείρηση είναι, για οποιονδήποτε τρόπο, άκυρη (ΑΠ 259/2006).
Όπως έχει κατ΄ επανάληψη κρίνει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (πρώην ΔΕΚ, στο εξής «ΔΕΕ») εξ αφορμής της ερμηνείας των
προαναφερομένων Οδηγιών, επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 1,
παράγραφος 1, της οδηγίας 77/187 αποτελεί κάθε σταθερά οργανωμένη
οικονομική οντότητα, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της και του τρόπου
χρηματοδοτήσεώς της. Οικονομική οντότητα αποτελεί, δηλαδή, κάθε
οργανωμένο σύνολο προσώπων και στοιχείων, το οποίο καθιστά δυνατή την
άσκηση οικονομικής δραστηριότητας με την οποία επιδιώκεται ίδιος σκοπός
και το οποίο είναι επαρκώς οργανωμένο και αυτοτελές (αποφάσεις της 10ης
Δεκεμβρίου 1998, C-127/96, C-229/96 και C-74/97, HernándezVidal κ.λπ.,
Συλλογή 1998, σ. I-8179, σκέψεις 26 και 27, της 26ης Σεπτεμβρίου 2000, C175/99, Mayeur, Συλλογή 2000, σ. I-7755, σκέψη 32, Abler κ.λπ., σκέψη 30·
βλ. επίσης, σχετικά με το άρθρο 1, παράγραφος 1, της οδηγίας 2001/23,
αποφάσεις της 13ης Σεπτεμβρίου 2007, C-458/05, Jouni κ.λπ., Συλλογή
2007, σ. I-7301, σκέψη 31, και της 29ης Ιουλίου 2010, C-151/09, UGT-FSP,
σκέψη 26).
Η έννοια της «οικονομικής δραστηριότητας» που περιλαμβάνεται στον
προπαρατεθέντα ορισμό καλύπτει κάθε δραστηριότητα προσφοράς αγαθών ή
παροχής υπηρεσιών σε συγκεκριμένη αγορά (αποφάσεις της 25ης Οκτωβρίου
2001, C-475/99, AmbulanzGlöckner, Συλλογή 2001, σ. I-8089, σκέψη 19, της
24ης Οκτωβρίου 2002, C-82/01 P, AéroportsdeParis κατά Επιτροπής,
Συλλογή 2002, σ. I-9297, σκέψη 79, καθώς και της 10ης Ιανουαρίου 2006,
C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze κ.λπ., Συλλογή 2006, σ. I-289,
σκέψη 108).
Σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ, το αποφασιστικό κριτήριο για
την ύπαρξη μεταβίβασης κατά την έννοια της Οδηγίας είναι εάν η εν λόγω
μονάδα διατήρησε την ταυτότητά της μετά την πράξη μεταβιβάσεως. Βεβαίως,
μία μονάδα δεν ταυτίζεται αποκλειστικά με τη δραστηριότητα με την οποία
είναι επιφορτισμένη. Η ταυτότητά της προκύπτει και από άλλα στοιχεία, όπως
το προσωπικό της, η στελέχωσή της, η οργάνωση των εργασιών της, οι
μέθοδοί της εκμεταλλεύσεως ή και, ενδεχομένως, τα μέσα εκμεταλλεύσεως
που διαθέτει. Ως «μονάδα», επί της οποίας εφαρμόζεται η οδηγία (επιχείρηση,
εγκατάσταση ή τμήμα εγκατάστασης κατά τη διατύπωση της Οδηγίας), νοείται
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- σύμφωνα πάντα με την πάγια νομολογία του ΔΕΕ - οικονομική μονάδα
οργανωμένη επί μονίμου βάσεως (η δραστηριότητα της οποίας δεν
περιορίζεται στην εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου), δηλαδή ένα
οργανωμένο σύνολο προσώπων και στοιχείων που καθιστά δυνατή την
άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και επιδιώκει ίδιο σκοπό.
Εξάλλου, σύμφωνα με πάγια νομολογία των ελληνικών
δικαστηρίων, μεταβίβαση επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, κατά την
έννοια των πιο πάνω διατάξεων, είναι η κάθε είδους ανάληψη και
συνέχιση της επιχειρησιακής δραστηριότητας από τρίτον, εφόσον δεν
μεταβάλλεται η ταυτότητα της επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύσεως, εφόσον
δηλαδή συνεχίζεται, ως οικονομική μονάδα, η ίδια επιχείρηση ή
εκμετάλλευση και διατηρεί αυτή, υπό τον νέο φορέα, την ταυτότητα της
με τον ίδιο ή διάφορο τίτλο ή μορφή [βλ. Ολ.Α.Π. 5/1994 ΕλλΔνη 35
(1994), 1252, Α.Π. 259/2006 ΕλλΔνη 48 (2007), 1405, Α.Π. 564/2005 ΕλλΔνη
48 (2007), 469, Α.Π. 1723/1995 ΕΕργΔ 1997, 747, Α.Π. 1364/1992 ΕλλΔνη
35 (1994), 1311, Α.Π. 610/1991 ΕΕργΔ 1992, 136, Α.Π. 18/1991 ΕΕργΔ 1992,
125, Α.Π. 227/1990 ΕΕργΔ 1990, 722, Α.Π 889/1992 ΕΕργΔ 1993,456, ΑΠ.
942/1992 ΕλλΔνη 35 (1994), 1038, Α.Π. 602/1980 ΕΕργΔ 1980, 534, Εφ.ΑΘ.
9346/1988 ΕΕργΔ 1989, 403, Εφ.Πατρ. 61/ 1988 ΕΕργΔ 1988, 971,
Εφ.Θεσσ. 420/1989 ΕΕργΔ 1989, 518]. Ο τρόπος της μεταβιβάσεως δεν
ενδιαφέρει. Αρκεί το πραγματικό γεγονός ότι ο παλαιός εργοδότης χάνει
την ιδιότητα του φορέα της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και ο
διάδοχος του αποκτά την ιδιότητα αυτή, έστω καιπροσωρινά.
Η μεταβολή, δηλαδή, του προσώπου του εργοδότη επέρχεται με τη
μεταβίβαση της επιχειρήσεως με οποιονδήποτε τρόπο, όπως με
δικαιοπραξία, έστω και άκυρη, ή κατ` εφαρμογή νομικής διατάξεως, και
σημασία έχει η μεταβίβαση ως πραγματικό γεγονός, ανεξάρτητα από
την ύπαρξη και το κύρος της αιτίας της (ΑΠ 193/1990 ΕΕργΔ 1990,720,
ΑΠ 891/1992 ΕΕργΔ 1993,454, ΑΠ 1222/1998 ΕΕργΔ 1999, 983). Με την
έννοια αυτή, μεταβίβαση αποτελεί τόσο η εκποίηση της επιχειρήσεως όσο και
η απλή παραχώρηση της εκμεταλλεύσεώς της (ΑΠ 602/1980 ό.Π. ανωτ.,
ΕφΠατρ 61/1988 ό.π., Ληξουριώτης, ΕΕργ4 1990,719, Βλαστός,ΕΕργΔ
1999,981, πρβλ. και ΑΠ Ολ 5/1994 ό.π.).
Αναφορικά με την έννοια της «μεταβίβασης» η οποία προκύπτει
από «συμβατική εκχώρηση ή συγχώνευση» κατά την έννοια της
Οδηγίας 77/187, το ΔΕΕ έχει κρίνει ότι, για να διαπιστωθεί αν υφίσταται
«μεταβίβαση» επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος
1, της οδηγίας 77/187, το αποφασιστικό κριτήριο είναι αν η
συγκεκριμένη οντότητα διατηρεί την ταυτότητά της μετά τη μεταβίβασή
της στον νέο εργοδότη (βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 18ης Μαρτίου
1986, 24/85, Spijkers, Συλλογή 1986, σ. 1119, σκέψεις 11 και 12, καθώς και
προπαρατεθείσα απόφαση UGT-FSP, σκέψη 22). Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΕΕ
έχει κρίνει ότι δεν αποκλείεται η εφαρμογή της οδηγίας, όταν η
μεταβίβαση προκύπτει από μονομερείς αποφάσεις των δημοσίων
αρχών και όχι από σύμπτωση βουλήσεων (βλ., ιδίως, προπαρατεθείσες
αποφάσεις RedmondStichting, σκέψεις 15 έως 17, Collino και Chiappero,
σκέψη 34, καθώς και UGT-FSP, σκέψη 25).
Τα κρίσιμα στοιχεία για την αποδοχή από το Δικαστήριό Σας της
έννοιας της «μεταβίβασης επιχείρησης» δεν πρέπει να εκτιμώνται
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μεμονωμένα, αλλά στο πλαίσιο συνολικής αξιολόγησης, εφόσον η
σημασία τους δεν είναι εκ των προτέρων καθορισμένη, ενώ η βαρύτητα
που θα αποδοθεί στο κάθε κριτήριο, στο πλαίσιο πάντοτε συνολικής
εκτίμησης και αξιολόγησης, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το είδος
της επιχείρησης ή εγκατάστασης για την οποία πρόκειται και από τις
εφαρμοζόμενες σε αυτή μεθόδους παραγωγής και εργασίας [Δημ.
Ζερδελής, Γνωμοδότηση, ό.π., Δ.Ε.Κ. 17.12.1987 (MyNolleKro), Συλλογή
Νομολογίας 1987, σ. 5479, Δ.Ε.Κ. 11.3.1997, Συλλογή Νομολογίας 1997, σ.
1275, Δ.Ε.Κ. 25.1.2001 ΝΖΑ 2001, 249, Δ.Ε.Κ. 4.1.2002]. είναι προφανές
ότι στην συγκεκριμένη επίδικη περίπτωση όλα τα κρίσιμα στοιχεία που
αφορούν την ΕΡΤ Α.Ε και που εκτέθηκαν αναλυτικά στο πρώτο και
δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας αγωγής μου για το ιστορικό της
παράνομης και αντισυνταγματικής κατάργησης της ΕΡΤ και την ταύτισή
της με τη διάδοχη δημόσια ραδιοτηλεοπτική επιχείρηση ΝΕΡΙΤ Α.Ε. ως
προς όλες σχεδον προβλέψεις στον ιδρυτρικό της νόμο 1730/87 και
4173/2013 (πλην του εποπτικού συμβουλίου) συνηγορούν στο ότι το
Δικαστήριό Σας θα πρέπει να αποδεχτεί στο πλαίσιο συνολικής
αξιολόγισης ότι υφίσταται διαδοχική μεταβίβαση της ΕΡΤ Α.Ε πρώτα
στο πρώτο εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο και ύστερα στη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και
συνεπώς θα πρέπει να υπαχθεί και ηγ περίπτωσή μου στις σχετικές
προβλέψεις προστασίας μου ως εργαζόμενο σε μια τέτοια επιχείριση
που μεταβιβάστηκε.
Σε κάθε όμως περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γενική αρχή
του ευρωπαϊκού κοινωνικού (εργατικού) δικαίου (πρωτογενούς και
παραγώγου), ότι «ο εργαζόμενος πρέπει να θεωρείται ως το ασθενές μέρος
της συμβάσεως εργασίας» [βλ. Δ.Ε.Κ. 5.10.2004, Υπόθεση C-397 έως
403/2001 Pfeiffer κ.ά., Συλλογή Νομολογίας 2004, 1-8909, Σκέψη 82, Μελέτη
Δημ. Νικητόπουλου σε ΕΕργΔ 67 (2008), 193].
Περαιτέρω : το ΔΕΕ έχει κρίνει ότι, παρόλο που με το άρθρο 1,
παράγραφος 1, της οδηγίας 98/50, καθώς και με το άρθρο 1, παράγραφος 1,
της οδηγίας 2001/23 εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 77/187 η
«διαρθρωτική αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης» ή η «μεταβίβαση
διοικητικών αρμοδιοτήτων από μία δημόσια διοικητική αρχή σε άλλη» (βλ. και
άρθρο 2 περ. γ΄ ΠΔ 178/2002), οι προαναφερθέντες όροι καλύπτουν μόνον
περιπτώσεις κατά τις οποίες η μεταβίβαση αφορά δραστηριότητες
εμπίπτουσες στην άσκηση δημόσιας εξουσίας (προπαρατεθείσα απόφαση
Collino και Chiappero, σκέψεις 31 και 32 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).
Αντιθέτως, γίνεται παγίως δεκτό (βλ., συναφώς, προπαρατεθείσα
απόφαση Collino και Chiappero, σκέψεις 33 και 35, απόφαση Scattolon
(C-108/10) σκέψεις 53 και 54) ότι ακόμη και εάν το προσωπικό της επίμαχης
επιχείρησης και οι δραστηριότητές του εντάσσονται στη δημόσια διοίκηση,
τούτο δεν αποτελεί επαρκή λόγο εξαιρέσεως της συγκεκριμένης οντότητας
από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας, αφού κρίνεται σχετικώς ότι κάθε
οργανωμένο σύνολο προσώπων και στοιχείων, το οποίο καθιστά δυνατή την
άσκηση οικονομικής δραστηριότητας με την οποία επιδιώκεται ίδιος σκοπός
και το οποίο είναι επαρκώς οργανωμένο και αυτοτελές, συνιστά «επιχείρηση»
κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 1, της οδηγίας 77/187,
ανεξαρτήτως νομικής μορφής και τρόπου χρηματοδοτήσεως.
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Συνεπώς, σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης του εργοδότη οι
εργαζόμενοι καλούνται ipsojure, δηλαδή αυτοδικαίως να παρέχουν υπό τους
αυτούς όρους και συνθήκες της εργασίας τους στον διάδοχο εργοδότη.
Η βασικότερη έννομη συνέπεια της μεταβίβασης επιχείρησης,
δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας και των ευρωπαϊκών οδηγιών 77/187/ΕΟΚ
και 98/50/ΕΚ, είναι ότι συμπαρασύρει την αυτοδίκαιη μεταβίβαση των
εργασιακών σχέσεων.
Για να κριθεί η ύπαρξη της προϋπόθεσης αυτής, ήτοι της
επαναλειτουργίας της επιχείρησης ως οικονομικής ενότητας, πρέπει να
συνεκτιμώνται όλες οι πραγματικές περιστάσεις που χαρακτηρίζουν τη
συναλλαγή, όπως είναι ο τύπος της επιχείρησης, η μεταβίβαση ή μη των
υλικών στοιχείων (κτίρια, κινητά), ο βαθμός ομοιότητας των δραστηριοτήτων
που ασκούνται πριν και μετά τη μεταβίβαση κλπ.
Πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι: Ο νέος εργοδότης, σε περίπτωση
που ο προηγούμενος εργοδότης είχε προβεί σε άκυρη καταγγελία, η
υπερημερία στην αποδοχή της εργασίας του μισθωτού συνεχίζεται στο
πρόσωπο του νέου, αφού η σχέση εργασίας δεν έχει λυθεί και επιπλέον ο
νέος εργοδότης ευθύνεται για οφειλόμενους από τον προηγούμενο μισθούς
στο ολόκληρο.
Στην επίδικη περίπτωση και με βάση όλη την ανάλυση που
προηγήθηκε, συνάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι οι καταγγελίες των
συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της ΕΡΤ- ΑΕ μεταξύ των
οποίων είμαι και εγώ ο ενάγων, δεν επιβαλλόταν από κανέναν
αντικειμενικό λόγο, διότι η δραστηριότητα της εργοδότριας εταιρίας μας
«ΕΡΤ ΑΕ» συνεχίστηκε από την «Δημόσια Τηλεόραση», ως διάδοχος φορέας,
όλος δε ο πάγιος εξοπλισμός και τα ακίνητα της ΕΡΤ ΑΕ μεταβιβάστηκαν στον
λεγόμενο διάδοχο φορέα και επίσης άξιο λόγου είναι ότι ο μέχρι την
11/6/2013 διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ Α.Ε. και νόμιμος εκπρόσωπός
της κατά τον ν.1730/87 είναι ο ίδιος ο τέταρτος εναγόμενος και ειδικός
διαχειριστής της ΕΡΤ Α.Ε. κος Γκίκας Μάναλης, ο οποίος είναι το ίδιο
πρόσωπο που έχει οριστεί και νόμιμος εκπρόσωπος της δημόσιας
τηλεόρασης είναι το ίδιο πρόσωπο που έχει ορισθεί νόμιμος
εκπρόσωπος της «Δημόσιας Τηλεόρασης».
Εξάλλου, για το σύνολο των εργαζομένων, και εμού του
ενάγοντος, στην «ΕΡΤ-ΑΕ» υπήρχε η δυνατότητα μεταφοράς μας είτε σε
άλλη επιχείρηση του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, όπως έγινε με
εργαζομένους της εταιρίας «ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ» οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην
«ΕΤΕΑΝ ΑΕ», είτε και στον νέο φορέα ραδιοτηλεόρασης ΝΕΡΙΤ Α.Ε.που
συστάθηκε σχεδόν αμέσως μετά την κατάργηση της «ΕΡΤ- ΑΕ».
Προς επίρρωση των προαναφερθέντων επισημαίνω ότι η υπ’ αριθμ.
ΟΙΚ.02/11.6.2013 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του
Υπουργού Οικονομικών προέβλεψε, μεταξύ άλλων, και τα εξής:
“Άρθρο 1.
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Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική ΡαδιοφωνίαΤηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ - Α.Ε.)» και διακοπή λειτουργίας
1.
Η Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤΑ.Ε.), που ιδρύθηκε με τον Ν. 1730/1987 (Α' 145) ως ενιαίος φορέας,
καταργείται. Επίσης, καταργούνται οι θυγατρικές εταιρείες που έχουν συσταθεί
από την ΕΡΤ- Α.Ε.
2.
Η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, η κυκλοφορία
εκδόσεων, η λειτουργία διαδικτυακών ιστότοπων όπως και κάθε άλλη
δραστηριότητα της ΕΡΤ - Α.Ε. και των θυγατρικών αυτής, διακόπτονται μετά
το τέλος του κανονικού προγράμματος της 11ης Ιουνίου 2013 και έως τη
σύσταση νέου φορέα, που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο της
τήρησης αρχών που συνάδουν με τους όρους της διαφάνειας και της χρηστής
διαχείρισης εντός του ανταγωνιστικού ραδιοτηλεοπτικού περιβάλλοντος.
Άρθρο 2.
Τύχη περιουσίας της ΕΡΤ - Α.Ε. και διαδοχή δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων 1. Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της
ΕΡΤ - Α.Ε. και των θυγατρικών της, περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως
δικαιωμάτων, αξιώσεων και υποχρεώσεων μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από
τη δημοσίευση της παρούσας και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στο Δημόσιο,
εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών.
2. Το Δημόσιο καθίσταται διάδοχος του συνόλου των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Ειδικότερα:
α. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΡΤ - Α.Ε. και των
θυγατρικών της στο Δημόσιο και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται με αυτήν
απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εισφορά ή τέλος.
β. Οι συχνότητες της ΕΡΤ-Α.Ε. παραμένουν ανενεργές έως τη σύσταση
του νέου φορέα, οπότε και μεταφέρονται σε αυτόν αυτοδικαίως.
γ. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο την ΕΡΤ - Α.Ε. και τις θυγατρικές της,
συνεχίζονται στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου, ως διαδόχου της ΕΡΤ - Α.Ε.
και των θυγατρικών της, χωρίς άλλη διατύπωση, χωρίς να επέρχεται βίαιη
διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται δήλωση περί επαναλήψεώς τους.
Άρθρο 3.
Ρυθμίσεις για τις εργασιακές σχέσεις Οι συμβάσεις εργασίας του
απασχολούμενου με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικού, όπως το τακτικό και
έκτακτο προσωπικό ή άλλο προσωπικό καθώς και κάθε είδους συμβάσεις
έργου ή εργασίας με εξωτερικούς ή άλλους συνεργάτες προγράμματος της
ΕΡΤ- Α.Ε, και των θυγατρικών εταιρειών της λύονται από τη δημοσίευση της
παρούσας. Για τις περιπτώσεις τις οποίες αφορά, η παρούσα απόφαση
συνιστά και καταγγελία της ατομικής συμβάσεως εργασίας”.

Είναι σαφές από τις παραπάνω διατάξεις ότι το πρώτο κατ’ αρχήν
εναγόμενο έχει καταστεί διάδοχος των εργασιακών δικαιωμάτων και
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υποχρεώσεων της ΕΡΤ ΑΕ, ενώ η σε συμμόρφωση της υπ’ αριθ.
236/2013 απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ εκπομπή των
προγραμμάτων της δημόσιας ραδιαφωνίας – τηλεόρασης, και από το
μεταβατικό φορέα, αλλά και στη συνέχεια από την δεύτερη εναγομένη
εταιρεία με επωνυμία “ΝΕΡΙΤ ΑΕ”, θα γίνει ως επί το πλείστον στις
εγκαταστάσεις της πρώην ΕΡΤ ΑΕ, με μηχανήματα και υλικό εξοπλισμό
της τελευταίας, και με προσωπικό, ως επί το πλείστον, από
προερχόμενο από την ΕΡΤ ΑΕ, όπως ήδη συμβαίνει στο πλαίσιο της
πρόσληψης με σύμβαση ορισμένου χρόνου του αναγκαίου για τη
λειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης προσωπικού στο μεταβατικό
στάδιο κατόπιν της αριθμ. Δ5Α 1122199 ΕΞ 2013/2.8.013 ανακοίνωσης
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ για την πρόσληψη προσωπικού.
Πρόκειται συνεπώς για κλασσική περίπτωση μεταβίβασης
επιχειρήσεως στο εναγόμενο και/ή στο διάδοχο φορέα, με αποτέλεσμα η
λήξη της εργασιακής σχέσης του καθενός από μας να εμπίπτει των
σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (οδηγία 77/187/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
14/2/1977, η οποία αργότερα αναθεωρήθηκε με την οδηγία 98/50/ΕΚτου
Συμβουλίου της 29/6/1988 και κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2001/23/ΕΚ
του Συμβουλίου της 12/3/2001 και ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη
τάξη με τα ΠΔ 572/1988 η αρχική Οδηγία και με το ΠΔ 178/2002 η
αναθεωρημένη Οδηγία).
Οι διατάξεις των ανωτέρω Οδηγιών και του ΠΔ 178/2002
προβλέπουν μια τριμερή προστασία για τους εργαζομένους.
Εν
πρώτοις απαγορεύουν τις απολύσεις λόγω μεταβίβασης, κατά δεύτερον
επιβάλλουν τη μεταβίβαση των εργασιακών σχέσεων στον διάδοχο με
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και τέλος προβλέπουν την
υποχρέωση κάθε κράτους δικαίου στην αναγνώριση της μεταβίβασης
των ιδίων κατά περίπτωση σχέσεων παροχής υπηρεσιών του
εργατικού δυναμικού της αρχικά μεταβιβαζόμενης επιχείρισης. Σύμφωνα
με το άρθρ. 5 ΠΔ 178/2002 απαγορεύεται η ένεκα της μεταβιβάσεως της
επιχειρήσεως (εν προκειμένω της ΕΡΤ ΑΕ) καταγγελία της εργασιακής
σχέσεως, η δε γενόμενη τοιαύτη είναι άκυρη.
Εν προκειμένω, η λήξη της σχέσης παροχής των δικηγορικών μου
υπηρεσιών, δεν έγινε για λόγους που αφορούν το πρόσωπο από μας, αλλά το
πρώτο εναγόμενο οφείλει να συνεχίσει να με απασχολεί σε ανάλογη σχέση με
τη λειτουργία του πρώην εργοδότη μου (ΕΡΤ ΑΕ) και οφείλει να συνεχίσει να
αποδέχεται την παροχή των δικηγορικών μου υπηρεσιών στη διαμορφωθείσα
διαδοχή της ΕΡΤ ΑΕ και μεταβίβαση της επιχείρησής της στο α’ εναγόμενο και
εν τέλει στο διάδοχο φορέα (ΝΕΡΙΤ ΑΕ και εδώ β’ εναγομένη).
Επομένως, η απόλυση μου είναι άκυρη κατ’ άρθρ. 5 ΠΔ 178/2002, και
πρέπει η ακυρότητα αυτή να αναγνωριστεί από το Δικαστήριό Σας. Συνεπώς,
η εργασιακή μου σχέση έπρεπε να λυθεί μελλοντικά νόμιμα με βάση τις
διατάξεις του ν. 4093/2012 (και όσες διατάξεις του ΓΚΠ της ΕΡΤ Α.Ε. ισχύουν
κατ’ αρθρο 52 αυτού και για τους δικηγόρους), που προβλέπουν την
αυτοδίκαιη λύση της εργασιακής μου σχέσης με τη συμπλήρωση του 67ου
ορίου ηλικίας. ή του ορίου ηλικίας που προβλέπεται για πλήρη
συνταξιοδότηση από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα (άρθρ. 31 παρ. 2 ΓΚΠ,
που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθ. 10 παρ. 9 του Ν. 1730/1987,
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εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 8256/Ζ2/815/1989 απόφαση του Υπουργού
Προεδρίας της Κυβέρνησης, δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 283Β/20.4.1989
φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και έχει ισχύ νόμου).
9. Η βίαιη νομοθετική διακοπή της εργασιακής μου σχέσης ως
παραβίαση των άρθρων 5 και 22 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του
Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ
Το Δικαστήριό Σας γνωρίζει τις ανωτέρω διατάξεις , τι περιλαμβάνουν
και τι προστατεύουν (jura novit curia) και συνεπώς παρέλκει εξαιτίας τηα
αναγκαστικής έκτασης που καταλαμβάνει το παρόν εισαγωγικό μου
δικόγραφο η εκτενέστερη αναγραφή τόσο του περιεχομένου του ως άνω
άρθρου, όσο και των διδαγμάτων της κοινής πείρας που συνεκτιμώνται από
τη δικαιοσύνη και άγουν στην ικανοποίηση των αιτημάτων της αγωγής μου
αυτής.
Tόσο η Eυρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, όσο και το Πρωτόκολλο 1 αυτής έχουν κυρωθεί από την Eλλάδα
και επομένως αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ημεδαπής έννομης τάξης
με την αυξημένη τυπική ισχύ του άρθρου 28 του Συντάγματος και συνεπώς
υπερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης νόμου. Tαυτόχρονα αποτελούν μέρος
και της κοινοτικής έννομης τάξης σύμφωνα με το προοίμιο της Συνθήκης για
την Eυρωπαϊκή Ένωση (συνθήκη του Mάαστριχτ) και εφαρμόζονται με
αυξημένη ισχύ.
Tο άρθρ. 6 της Eυρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των
Δικαιωμάτων του Aνθρώπου (EΣΔA) ορίζει ότι για τη διακρίβωση και την
προστασία των αστικών δικαιωμάτων του ο καθένας δικαιούται δίκαιας και
δημόσιας ακρόασης από ένα ανεξάρτητο και δίκαιο (impartial) δικαιοδοτικό
όργανο προβλεπόμενο από το νόμο.
Tο άρθρ. 13 της EΣΔA προβλέπει ότι ο καθένας του οποίου
προσβάλλονται τα προστατευόμενα από τη σύμβαση δικαιώματα (μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται και τα περιουσιακά) δικαιούται μιας αποτελεσματικής
προστασίας ενώπιον των εθνικών αρχών (οι οποίες περιλαμβάνουν και τις
δικαστικές αρχές).
Tο άρθρ. 14 της άνω συνθήκης ορίζει ότι η ενάσκηση των δικαιωμάτων
και των ελευθεριών που προστατεύνοται από την EΣΔA γίνεται δίχως
διακρίσεις.
Tο Προοίμιο και το άρθρ. 1 του πρώτου πρόσθετου Πρωτοκόλλου της
EΣΔA, του οποίου οι διατάξεις κατ' εξοχήν παραβιάσθηκαν με τον ως άνω
νόμο 2175/93, ορίζει τα εξής:
"Aι συμβαλλόμεναι Kυβερνήσεις, Mέλη του Συμβουλίου Eυρώπης,
αποφασισμέναι όπως λάβωσι τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς διασφάλισιν της
συλλογικής εγγυήσεως δικαιωμάτων και ελευθεριών πέραν των ήδη
αναφερομένων εις το Kεφάλαιον 1 της Συμβάσεως περί προασπίσεως των
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, ήτις υπεγράφη
εν Pώμη την 4ην Nοεμβρίου 1950 (κατωτέρω κατονομαζομένη "η σύμβασις").
Συνεφώνησαν τα ακόλουθα:
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Άρθρον 1. Παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δικαιούται σεβασμού της
περιουσίας του. Oυδείς δύναται να στερηθή της ιδιοκτησίας αυτού ειμή δια
λόγους δημοσίας ωφελείας και υπό τους προβλεπόμενους υπό του νόμου και
των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου όρους."
Kατά την κρατούσα γνώμη το άρθρο αυτό προστατεύει την περιουσία
κάθε ατόμου, η οποία πρέπει να είναι σεβαστή από το Kράτος, στην
περιουσία δε αυτή ανήκουν και τα ενοχικά δικαιώματα, όπως η επίδικη αξίωσή
μου για ναγνώριση της απασχόλησηής μου ως δικηγόρου στην τρίτη
εναγόμενη ή στους διαδόχους αυτής (πρώτο και δεύτερη εναγόμεοι) καθώς
και κάθε δικαίωμα που απορρέει “εκ της καθόλου” περιουσίας (βλ. Γ.
Mητσόπουλο, H προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων κατ' άρθρον 1
του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Συμβάσεως της Pώμης "δια την
προστασίαν των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών
ελευθεριών", Tο Σ, 1987, σελ. 222, 225-6· Δαγτόγλου, Γενικό Διοικητικό
Δίκαιο, 1984, αρ. 1296, σελ. 537).
Όμως, δυνάμει των διατάξεων του άρθρ. 3 εδ. β’ της υπ’ αριθ.
ΟΙΚ.02/11.6.2013 Απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του
Υπουργού Οικονομικών, λύεται υπό την μορφή ex lege καταγγελίας η
σύμβαση παροχής των δικηγορικών μου υπηρεσιών και όφειλα να
αποχωρήσω αυτοδικαίως από 12/6/2013, αν και όπως προαναφέρθηκε,
δυνάμει της από 25/5/1987 συμβάσεως εργασίας μου με την ΕΡΤ ΑΕ και του
άρθρ. 31 παρ. 2 του Κανονισμού Προσωπικού αυτής, έχοντος ισχύ νόμου, η
σύμβαση εργασίας μου με την ΕΡΤ ΑΕ θα διαρκούσε μέχρι τις 18/7/2025,
οπότε και θα έληγε αυτοδικαίως οπότε θα έληγε αυτοδικαίως με τη
συμπλήρωση του 67ου της ηλικίας μου
Τούτο σημαίνει ότι μέχρι τις ανωτέρω ημερομηνίες θα διατηρούσα
τα εξής κεκτημένα ενοχικά και περιουσιακά δικαιώματα: α) το δικαίωμα
παραμονής μου στην εργασία και διατήρησης της εργασιακής μου
σχέσης και απασχόλησης μέχρι την ημερομηνία της αυτοδίκαιης λήξης
της σύμβασης εντολής δικηγορικών υπηρεσιών, β) το δικαίωμα
απόληψης των νόμιμων και συλλογικών και συμβατικών αποδοχών μου
μέχρι τις ημερομηνία αυτή, και γ) το δικαίωμα της μισθολογικής μου
εξέλιξης μέχρι την εν λόγω ημερομηνιία συνταξιοδοτήσεώς μου, το
οποίο προστατεύεται από το Σύνταγμα (πρβλ. άρθρ. 103 παρ. 4 Σ).
Όλα τα ανωτέρω δικαιώματα πλήττονται ανεπανόρθωτα με την ex
lege πρόωρη λύση της σύμβασης παροχής των υπηρεσιών μου στην
ΕΡΤ ΑΕ.
Σε κάθε περίπτωση και όλως επικουρικά η στέρηση – κατάργηση
των ανωτέρω ενοχικών/περιουσιακών δικαιωμάτων, ακόμη και αν
δικαιολογείτο από λόγους δημοσίου συμφέροντος, επιβάλλει την
καταβολή πλήρους αποζημίωσης.
Η προβλεπόμενη από την μέχρι τώρα καταβολή δύο διμηνιαίων
ακαθάριστων αποδοχών μου από το πρώτο εναγόμενο ως δήθεν αποζημίωσή
μου δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρης, κατά την έννοια του άρθρ. 1 του Πρώτου
Προσθέτου Πρωτοκόλλου, α) γιατί με υποχρεώνει σε υποχρεωτική
αποχώρηση, και β) από 12/6/2013 παύει η υποχρέωση προς καταβολή των
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νόμιμων και συμβατικών αποδοχών μου και γ) η αποζημίωση αυτή θα μου
οφειλόταν σε κάθε περίπτωση με βάση τις διατάξεις του Ν. 3198/55.
Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η πρόωρη λήξη της εργασιακής μου
σχέσης στις 12/6/2013 είναι άκυρη και πρέπει να αναγνωριστεί ως τοιαύτη
από το Δικαστήριό Σας
H στέρηση της ως άνω περιουσίας μου επιτρέπεται για λόγους
δημόσιας ωφέλειας, στενώς εννοουμένης, και μόνο εφόσον καταβληθεί
πλήρης αποζημίωση για την επελθούσα στέρηση της περιουσίας του
συγκεκριμένου νομικού ή φυσικού προσώπου.

Περαιτέρω, η ex lege αυτοδίκαιη λύση της συμβάσεως εργασίας
ιδιωτικού δικαίου προσβάλλει την οικονομική ελευθερία μου ως εργαζομένου,
ως Έλληνα πολίτη και το είδος αυτής, καθώς και την αρχή της συμβατικής
ελευθερίας. Οι αρχές αυτές προστατεύονται από το άρθρο 5 παρ. 1 του
Συντάγματος (βλ. και 361 ΑΚ). Έκφανση της ελευθερίας των συμβάσεων
αποτελεί, μεταξύ άλλων, η ελευθερία των συμβαλλομένων μερών να
καταγγέλλουν οικεία βουλήσει την μεταξύ τους υφιστάμενη σύμβαση.
Περαιτέρω, παραβιάζει το άρθρ. 22 παρ. 1 α’ του Συντάγματος, το οποίο
προστατεύει το δικαίωμα στην εργασία από κοινωνική και ατομική σκοπιά.
Η βάσει της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Απόφασης του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών πρόωρη μονομερής
λύση της σύμβασης δικηγορικών μου υπηρεσιών, και η συνακόλουθη
κατάργηση των από τη σύμβαση αυτή απορρεόντων ενοχικών και
περιουσιακών δικαιωμάτων χωρίς την πρόβλεψη οιασδήποτε αποζημίωσης
και χωρίς τα δικαιώματα αυτά να ασκούνται κατά παραβίαση του Συντάγματος
ή σε βάρος της εθνικής οικονομίας, ή να προσβάλλουν τα χρηστά ήθη ή τα
δικαιώματα τρίτων, παραβιάζει την ανωτέρω συνταγματική διάταξη, και κατά
συνέπεια οι διατάξεις του άρθρ. 3 της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Απόφασης
του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών, ως
αντισυνταγματικές, είναι ανεφάρμοστες.
Ακόμη και αν θεωρηθεί ότι υφίσταται εν προκειμένω δημόσιο
συμφέρον, η βίαιη διακοπή της εργασιακής μου σχέσης είναι δυνατή
μόνον με την καταβολή πλήρους αποζημίωσης.
Η αποζημίωση αυτή ισούται με την αξία των αποδοχών που θα
λάμβανα μέχρι την ομαλή λήξη της εργασιακής μου σχέσης. Η αποζημίωση
απόλυσης που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρ. 3 της υπ’ αριθ.
ΟΙΚ.02/11.6.2013 Απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του
Υπουργού Οικονομικών, δεν μπορεί να νοηθεί ως πλήρης αποζημίωση κατά
την έννοια του άρθρ. 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ,
αφού αυτή προβλέπεται για καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τις
αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του Ν. 3198/55.
Εν προκειμένω η σύμβασή μου ήταν αορίστου χρόνου, που λήγει με τη
συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησής μου, κατά συνέπεια η
αποζημίωση που δικαιούμαι ισούται με την αξία των μισθών μου μέχρι την
ομαλή λήξη της εργασιακής σχέσης μου.
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ΙΙΙ. ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΜΟΥ
Α. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1,5 παρ. 1 και 22 παρ. 1
του Συντάγματος και κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 57, 200,
281, 288, 652, 656, 668, 677 και 678 Α.Κ. και του ν. 2112/20 ο εργοδότης έχει
υποχρέωση να δέχεται τις συμφωνημένες υπηρεσίες του μισθωτού.
Εξάλλου, αν ο εργοδότης αρνηθεί, μπορεί να εξαναγκαστεί με απειλή
χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης κατά το άρθρο 946 παρ. 1 ή
947 παρ. 1 Κ. Πολ. Δ.
Πρέπει λοιπόν, αφού το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο αρνείται να
δεχτεί τις υπηρεσίες μου, να απαγγελθεί χρηματική ποινή και προσωπική
κράτηση κατά των νομίμων εκπροσώπων του, όπως ζητείται στο αιτητικό.
Β. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
Αρχικά προφορικά και εν συνεχεία με την με αριθμό πρωτοκόλλου ….
αίτηση μου προς τον Πρόεδρο του ΝΣΚ ζήτησα την απασχόληση μου ως
δικηγόρο, αλλά το εναγόμενο αρνείται να με απασχολήσει αλλά και να μου
καταβάλλει την πάγια αντιμισθία μου ενώ η σύμβασή μου με την ΕΡΤ-ΑΕ
έμμισθης εντολής Δικηγόρου αορίστου χρόνου θα πρέπει να θεωρηθεί ως
ΜΗΔΕΠΟΤΕ ΛΥΘΕΙΣΑ και συνεπώς πάντοτε ενεργή με αποτέλεσμα οι
εναγόμενοι να μου οφείλουν μισθούς υπερημερίας και δη από την 12.06.2013
ημερομηνία της υποτιθέμενης καταγγελίας της σύμβασης παροχής
δικηγορικών υπηρεσιών μου έως και μία τριετία μετά την άσκηση της
παρούσας αγωγής μου οπότε πιθανολογείται η τελεσιδικία της όποιας
απόφασης εκδοθεί και για ποσό ίσο με τις μικτές αποδοχές μου που ελάμβανα
στην ΕΡΤ Α.Ε μηνιαίως , νομιμοτόκως για κάθε κονδύλι μισθού από τη δήλη
ημέρα καταβολής κάθε μηνιαίου μισθού, άλλως επικουρικά από την επίδοση
της παρούσας (Ολ ΑΠ 626/80 ΝοΒ 28 σελ.81), επιφυλασσόμενος να
διεκδικήσω μισθούς υπερημερίας και για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα και
μέχρι την άρση της υπερημερίας του εργοδότη ή την τυχόν περεταίρω
καθυστέρηση της έκδοσης τελεσίδικης και αμετάκλητης απόφασης επί της
αγωγής μου αυτής.
Ελάμβανα μηνιαίως ως κανονικές μικτές αποδοχές το ποσό των
3.947,07 , όπως προκύπτει από το έγγραφο ανάλυσης μισθοδοσίας μου της
ΕΡΤ Α.Ε μηνός τόσο Απριλίου όσο και Μαϊου 2013, οπότε θα πρέπει να μου
καταβληθεί το εξής συνολικά ποσό για οφειλόμενους μισθούς υπερημαρίας ,
ήτοι 142.094,52 ευρώ ως αντιμισθία υπερημερίας για το χρονικό διάστημα
από 11-10-2013 έως και 11-10-2016, καθόσον ήδη μου έχει καταβάλει τους
μισθούς υπερημερίας 4 μηνών δηλαδή από 11/6/2013 έως 11/10/2013 με δύο
διμηνιαίες καταβολές των 7.718,36 ευρώ , καθόσον πιθανολογείται ότι μέχρι
τον Οκτώβριου του 2016 μετά τριετία από σήμερα θα έχει τελεσιδικήσει η
απόφαση της υπο κρίση αγωγής μου αυτής.
Γ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Στις ως άνω συνολικές αποδοχές συμπεριλαμβάνονται και το
βρεφονηπιακό επίδομα , ύψους 88,04 ευρώ, το οποίο όφειλε να μου
καταβάλει μέχρι τον Οκτώβριο του 2016 όπως ζητείται ανωτέρω, πλην όμως
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κατά το χρονικό διάστημα από 13/6/2013 έως 13/10/2013 δεν μου το κατέβαλε
το πρώτο εναγόμενο μαζί με τους ως άνω αναφερθέντες μισθούς υπερημερίας
προφανώς επειδή παρανόμως θεώρησε ότι 4 αυτές μηνιαίες αποδοχές μου
μου καταβλήθηκαν έναντι αποζημιώσεως απολύσεως οπότε δεν θα έπρεπε
να συμπεριλαμβάνεται και το βρεφονηπιακό επίοδομα σε αυτήν, πλην όμως η
αποδοχή από το Δικαστήριό Σας τόσο της αναγνώρισης της άκυρης
γενομένης δήθεν καταγγελίας της σύμβασης εντολής παροχής δικηγορικών
μου υπηρεσιών, όσο και η αποδοχή των ως άνω ζητουμένων μισθών
υπερημερίας επιβάλλει την αναγνώριση και του δικαιώματός μου για καταβολή
από το πρώτο εναγόμενο του βρεφονηπιακού επιδόματος αυτών των 4 μηνών
, δηλαδή συνολικά του ποσού 352,28 ευρώ (88,07 Χ 4 μήνες) από 13/6/2013
έως 13/10/2013 που οφείλει για την τέταρτη ανήλικη θυγατέρα μου και πρέπει
να μου επιδικαστούν.
Δ. ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Το δίκαιο της καταγγελίας της έμμισθης εντολής δικηγόρου
Σύμφωνα με το άρθρο 94 του Κώδικα περί Δικηγόρων όπως ίσχυε
κατά το χρόνο της υποτιθέμενης απόλυσής μου (11/6/2013) και για την
ανέλπιστη περίπτωση που δεν κάνει δεκτή το Δικαστήριό Σας το ως άνω
αίτημά μου για συνέχιση της καταβολής των πάγιων μηνιαίων αποδοχών μου
μέχρι της προσδοκόμενης συνταξιοδοτήσεώς μου το έτος 2025 , ή έστω όπως
πιο πάνω τίθεται μέχρι τον Οκτώβριο του 2016 μέχρι τελεσιδικίας αποφάσεως
του Δικαστηρίου Σας θα πρέπει να μου επιδικασθεί η προβλεπόμενη
αποζημίωση για τη λύση της μεταξύ εμού και της εντολέως μου ΕΡΤ
συμβάσεως που προκλήθηκε από καταγγελία εκ μέρους του εντολέως μου και
δικαιούμαι να λάβω από τον εντολέα μου ή το πρώτο εναγόμενο που αποτελεί
καθολικό του διάδοχο αποζημίωση
Α. ίση με 12 πάγιες μηνιαίες περιοδικές αμοιβές μου , αν έχω
συμπληρώσει 8ετία υπηρεσίας μου στον ίδιο εργοδότη σύμφωνα με το εδάφιο
ε’ της παρ. 1 του αρ. 94 του Κώδικα Δικηγόρων καθώς και σύμφωνα με το
επόμενο εδάφιο στ’ του ίδιου Κώδικα Δικηγόρων που προβλέπει «για τους
έχοντες υπηρεσία άνω των 8 ετών προστίθεται έκαστο επιπλέον έτος
υπηρεσίας αμοιβή ενός και ημίσεως μηνός, της αποζημιώσεως μη δυναμένης
να υπερβεί τας τριάκοντα παγίας αμοιβάς κατά ανώτατο όριο». Συνεπώς ,
δικαιούμαι να λάβω αποζημίωση 39 συνολικά μηνιαίων αποδοχών μου («δια
τον υπολογισμόν της παγίας , μηνιαίας περιοδικής αμοιβής όσον αφορά την
αποζημίωση ταύτην λαμβάνεται υποψιν μόνον παν ότι καταβάλλεται
υποχρεωτικώς κατά νόμον ετησίως ή μηνιαίως σταθερός υπό οιανδηποτε
μορφήν…»), δηλαδή 12+27(18 έτη Χ 1,5 μήνα αποζημίωσης ) =39 μηνιαίες
αποδοχές αποζημίωσης , δηλαδή 153.935,73 ευρώ , εάν ερμηνευτεί ότι οι 27
μήνες που αφορούν τα 18 έτη απασχόλησής μου στην ΕΡΤ επιπλέον της
αρχικής μου 8ετίας δεν υπερβαίνουν το πλαφόν των 30 παγίων μηνιαίων
αμοιβών μου, άλλως συνολικά 30μηνιαίες αποδοχές μου δηλαδή 3947,07 Χ 30
= 118.412,1 ευρώ, σύμφωνα με την κρίση του Δικαστηρίου Σας και την πάγια
νομολογία.
Ε. ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
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ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Όλως επικουρικά και στην πλέον απροσδόκητη περίπτωση που
κριθεί ότι ήταν έγκυρη η καταγγελία της σύμβασής μου έμμισθης εντολής
Δικηγόρου θα πρέπει να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να μου καταβάλουν την
νόμιμη αποζημίωση απόλυσης , με βάση τον μισθό μου πριν τις μειώσεις που
επιβλήθηκαν με τους νόμους 3845/2010 και 3899/2010 και την αναλογία των
επιδομάτων εορτών και αδείας, που καταργήθηκαν από 1.1.2013 σύμφωνα
με την παράγραφο Γ του Ν. 4093/2012, διότι το δικαίωμα για λήψη
αποζημίωσης απόλυσης (εν ευρεία έννοια μισθός, αποθησαυρισμένος
μισθός) τυγχάνει ειδικής προστασίας και με υπερνομοθετικής ισχύος κανόνες
(άρθρο 22 παρ. 1 εδ. α΄ Σ., ολ ΑΠ 20/1988, ΕΕργΔ 1988, 1167, ΑΠ.
1929/1990, ΔΕΝ 1993, 473, ΑΠ1/1999, ΣΕργΔ 1999, 606, ΑΠ 235/2001,
ΕΕργΔ 2002, 1112). Χαρακτηριστική είναι η αντιμετώπιση της αποζημίωσης
απόλυσης από τον Άρειο Πάγο στην συγκρίσιμη με την εδώ εξεταζόμενη
περίπτωση της αυτοδίκαιης exlege λύσης των εργασιακών σχέσεων των
εργαζομένων της ΕΡΤ- ΑΕ με όμοιες περιπτώσεις προσωπικού επιχειρήσεων
που τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης, στις περιπτώσεις αυτές ο Άρειος
Πάγος έκρινε ότι ανεξάρτητα από την έλλειψη οποιασδήποτε πρόβλεψης για
καταβολή αποζημίωσης απόλυσης η αποζημίωση αυτή οφείλεται στους
εργαζόμενους. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 4 Σ είναι
αναδρομική μείωση της αποζημίωσης απόλυσης, αφ’ ενός διότι η μείωση
της έχει επέλθει με την πρόσφατη μείωση των αποδοχών μου, με τις διατάξεις
των νόμων 3845/2010 και 3899/2010 και της κατάργησης των επιδομάτων
εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας με την παράγραφο Γ’ του ν.
4093/2012, που αποτελούν τη βάση υπολογισμού της αποζημίωσης
απόλυσης, και αφ’ ετέρου λόγω της μείωσης της αποζημίωσης απόλυσης στο
μισό με το άρθρο 3 παρ. 1 ν. 2112/1990, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
πρώτο, υποπαράγραφο ΙΑ.12 αριθ. 3 ν. 4093/2012, δεδομένου ότι δεν
προσδίδεται ρητά αναδρομική ισχύς στις διατάξεις αυτές. Περαιτέρω με
την προαναφερόμενη ρύθμιση παραβιάζεται και η αρχή της δικαιολογημένης
εμπιστοσύνης και το κοινωνικό δικαίωμα εργασίας.
Κατά συνέπεια, όλως επικουρικά και στην πλέον απροσδόκητη
περίπτωση που κριθεί ότι ήταν έγκυρη η καταγγελία της σύμβασής μου
έμμισθης εντολής Δικηγόρου να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να μου
καταβάλουν, την εκ του νόμου προβλεπόμενη αποζημίωση απόλυσης (αρ.3
ν.2112/1920), η οποία στην περίπτωση της χωρίς προηγουμένως έγγραφης
εκ μέρους τους καταγγελία της σύμβασης εργασίας μου, προσδιορίζεται
ποσοτικά ως εξής : αρ. 5, παρ. 1 εδ. 2 του ν. 3198/1955 « Ο υπολογισμός
της αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα
υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.»
Ειδικότερα παραθέτω τον παρακάτω πίνακα σχετικά με τον οφειλόμενο
ποσό αποζημίωσης, όπως διαμορφώθηκε μετά την ισχύ της παρ. 2 της
υποπ. ΙΑ.12 παραγράφου ΙΑ του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α222/12-11-2012)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη
1 έτος συμπλ. Έως 4 έτη

Ποσό αποζημίωσης
2 μηνών
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4 έτος συμπλ. Έως 6 έτη

3 μηνών

6 έτος συμπλ. Έως 8 έτη

4 μηνών

8 έτος συμπλ. Έως 10 έτη

5 μηνών

10 έτη συμπλ.

6 μηνών

11 έτη συμπλ.

7 μηνών

12 έτη συμπλ.

8 μηνών

13 έτη συμπλ.

9 μηνών

14 έτη συμπλ.

10 μηνών

15 έτη συμπλ.

11 μηνών

16 έτη συμπλ. και άνω

12 μηνών

Επιπλέον με τις παραγράφους 3 (όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
παρ. 10 άρθρου 34 Ν. 4111/2013, ΦΕΚ Α 33/7.2.2013) και 4 της
υποπαραγράφου ΙΑ.12 του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12-11-2012) ορίζεται
ότι:
«3. Για ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, που ήδη
απασχολούνται και έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία
άνω των δεκαεπτά (17) ετών, καταβάλλεται αποζημίωση απόλυσης επιπλέον
της προβλεπόμενης στην προηγούμενη περίπτωση αποζημίωσης,
οποτεδήποτε κι αν απολυθούν κατά την εξής αναλογία:
Για 17 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

1 μηνός αποζημίωση

Για 18 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

2 μηνών αποζημίωση

Για 19 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

3 μηνών αποζημίωση

Για 20 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

4 μηνών αποζημίωση

Για 21 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

5 μηνών αποζημίωση

Για 22 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

6 μηνών αποζημίωση

Για 23 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

7 μηνών αποζημίωση

Για 24 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα
Για 25 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα
Για 26 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα
αποζημίωση

8 μηνών αποζημίωση
9 μηνών αποζημίωση
10 μηνών

Για 27 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

11 μηνών αποζημίωση

Για 28 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

12 μηνών αποζημίωση
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Για τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπ’ όψη:
i) ο χρόνος προϋπηρεσίας που είχε συμπληρώσει ο υπάλληλος κατά
τη δημοσίευση του παρόντος ανεξάρτητα από το χρόνο απόλυσης του, και
ii) οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους
απασχόλησης που δεν υπερβαίνουν το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000)
ευρώ.»
Ενώ κατά την παράγραφο 4 της αυτής υποπαραγράφου αναφέρεται ότι
: «από την έναρξη της ισχύος του παρόντος, οποιαδήποτε διάταξη
ευνοϊκότερη των περιπτώσεων 2 και 3 της παρούσας υποπαραγράφου,
προσαρμ΄΄οζεται στα προβλεπόμενα από αυτές όρια».
Για τα πρώτα 16 έτη παροχής υπηρεσιών μου στην ΕΡΤ ΑΕ
(25/5/1987 έως 25/5/2003) μου οφείλεται συνολική αποζημίωση 12
μηνών επί τις ακαθάριστες αποδοχές μου 3947,07 ευρώ προσαυξημένες
κατά 1/6 (657,85 ευρώ (αναλογία δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα,
επιδόματος αδείας) , δηλαδή 3947,07 + 657,85 = 4.604,92 μηνιαίως,
δηλαδή συνολικά 55.259,04 ευρώ για δε τα υπόλοιπα έτη προϋπηρεσίας
μου , δηλαδή 26 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα επιπλέον
αποζημίωση 10 μηνών υπολογιζομένων επί 2000 ευρώ , δηλαδή
συνολικά επιπλέον 20.000,00 ευρώ και συνολικά αποζημίωση 75.259,04
ευρώ.
(3.947,07 Χ 1/6 προσαυξανόμενο = 657,85 ευρώ
3.947,07 + 657,85 = 4.604,92 ευρώ
4.604,92 Χ 12 = 55.259,04 ευρώ
10 Χ 2.000,00 = 20.000,00 ευρώ
55.259,04 + 20.000 = 75.259,04 ευρώ)
ΣΤ. ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ
Κατ’ άρθρο 932 ΑΚ: «Σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την
αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει
εύλογη κατά την κρίση του χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.»
Η αυθαίρετη, παράνομη , αντισυνταγματική και απρόσμενη κατάργηση
της ΕΡΤ Α.Ε. με πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την οποία ευθύνονται
όλοι οι εναγόμενοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, άλλως κατά το ποσοστό
ευθύνης που θα προσδιορίσει το Δικαστήριό Σας , μου προκάλεσε εξαιρετικά
σημαντική ηθική βλάβη η οποία θα πρέπει να μου επιδικασθεί και συνίσταται
κατά βάση επιπλέον και στα εξής δεδομένα:
Α. Προσλήφθηκα με το διαγωνισμό που προκήρυξε η ΕΡΤ Α.Ε.
δημόσια το 1987 με βάση το ν. 1649/86 περί πρόσληψης δικηγόρων σε
δημόσιο τομέα και από τις δύο προκηρυχθείσες θέσεις δικηγόρων προσέλαβε
εμένα ως δικηγόρο παρά Πρωτοδίκαις ειδικευμένο σε θέματα πνευματικής
ιδιοκτησίας (μεταξύ 35 συνυποψήφιων μου δικηγόρων) με αποτέλεσμα να
δείξω ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενασχόλησης με το αντικείμενο της εταιρίας που
τρεις μήνες μετά την πρόσληψή μου συστάθηκε με το ν.1730/1987 ως ενιαίος
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φορέας παροχής δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με
αποτέλεσμα να εγκαταλείψω οριστικά την διδακτορική διατριβή που
εκπονούσα στην έδρα της Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και
επιβλέποντα καθηγητή Κοινωνιολογίας Γεώργιο Καββαδία με επίπτωση και
στις πιθανές βλέψεις κατά τα τότε ενδιαφέροντά μου και για ενδεχόμενη
ακαδημαϊκή καριέρα μου. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που είχε το αντικείμενο της
ραδιοτηλεόρασης που τότε ήταν σε συνεχείς τεχνολογικές και θεσμικές
εξελίξεις και η προοπτική μόνιμης απασχόλησής μου στην ΕΡΤ Α.Ε. μέχρι και
τη συνταξιοδότησή μου , καθόσον ήταν αδιανόητο τότε και πάντοτε να
στερηθεί μία ευρωπαϊκή χώρα του κρατικού φορέα ραδιοτηλεοπτικών της
υπηρεσιών με έπεισαν ότι δεν θα υπήρχε ουδέποτε ο κίνδυνος που προέκυψε
παράνομα και αντισυνταγματικά την 11/6/2013 με την κατάργηση και μη
άμεση διαδοχή του εθνικού μας ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού. Αποτέλεσμα
αυτής της βίαιης διακοπής της κύριας εργασιακής μου σχέσης με την ΕΡΤ Α.Ε.
ήταν ο ισχυρός κλονισμός που υπέστην και ο κίνδυνος υποτροπής αρκετών
θεμάτων υγείας που είχα με αποτέλεσμα να υποστώ ηθική βλάβη από
άδικη και παράνομη προσβολή της προσωπικότητάς μου, που όπως θα
αποδείξω παραδεκτά κατά τη συζήτηση ανέρχεται στο ποσό των
120.000 χιλιάδων ευρώ τουλάχιστον, ενόψει και της πολυποίκιλης
επαγγελματικής εντός και εκτός ΕΡΤ Α.Ε. σχετικής με τα αντικείμενα της
εταιρίας δραστηριότητας που ανέπτυξα προς δημιουργία συνεχώς
εξελισσόμενης καριέρας μου εντός της εταιρίας , όπως γίνεται σαφέστατα
κατανοητό και αποδεικνύεται κατά απόλυτα ορισμένο τρόπο από την
προσκόμιση και επίκληση κατά την συζήτηση της παρούσας του βιογραφικόύ
μου σημειώματος.
Ενδεικτικά αναγράφω στο παρόν εισαγωγικό δικόγραφο τα εξής
χαρακτηριστικά στοιχεία του βιογραφικού μου που πιστοποιούν την
ουσιαστική και νομική βασιμότητα του ως άνω ζητούμενου ποσού ηθικής
βλάβης μου , ώστε να είναι σαφώς καθορισμένο , λαμβανομένων υπόψη των
ιδιαιτέρων στοιχείων που αναφέρω ως συντελεστών πολλαπλασιασμόυ της
ηθικής μου βλάβης από τη συγκεκριμένη απόλυσή μου:
Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.

Δικηγόρος από τον Απρίλιο 1983 και κατόπιν Δημόσιου
Διαγωνισμού του Ν. 1649/86 της ΕΡΤ-Α.Ε. από το 1987 11/6/2013 και Σύμβουλος Ανάπτυξης Νέων Θεσμών με
διακεκριμένη διεθνή συναφή δραστηριότητα (επεξηγείται
πιο κάτω).
Ιδρυτής και κύριος εταίρος του Δικηγορικού Γραφείου « Γ.
Λ. Κόκκα - Λ. Κανέλλου και Συνεργατών», από 1992 ως
2009, οπότε ο κ. Κανέλλος ανέλαβε την Προεδρία της
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων –
Ε.Ε.Τ.Τ. και ανεστάλη η δικηγορική του ιδιότητα ως σήμερα.

2. Συντονιστής και ιδρυτικό μέλος της Επιτροπής Επικοινωνιών του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας (Δ.Σ.Α.) με αντικείμενο συναφές προς την
ανάπτυξη και προώθηση της επικοινωνίας του Δ.Σ.Α. με τους πολίτες και την
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
(1996-1999), υπεύθυνος διοργάνωσης και κύριος εισηγητής για τις
ιδιαίτερα επιτυχείς ημερίδες με τα εξής θέματα:
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1) «Το δικαίωμα πρόσβασης Πολιτών στα Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα
(Ζώνες Πολιτών)»
2) «Κοινωνικός έλεγχος των Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων»
3) «Θεσμοθέτηση Ειδικής Διαδικασίας στη Πολιτική Δικονομία για
επίλυση
Διαφορών
Πνευματικής
Ιδιοκτησίας
και
Ραδιοτηλεοπτικών Υποθέσεων»
4) « Αμφίδρομος έλεγχος των Reality Shows »
5) «Κριτική στη Νομοπαρασκευαστική Διαδικασία του νέου Νόμου
περί συνδρομητικής Τηλεόρασης».
3. Μέλος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δ.Σ.Α. κατά τα
έτη 1997-1999 και της Επιτροπής εκκαθάρισης Μητρώου από 2000-2008.
4. Συντονιστής Οργανωτικής Επιτροπής του επιστημονικού
συνεδρίου με τίτλο: «ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ 2000» που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον
Μάρτιο 1994 υπό την αιγίδα του Τμήματος Επικοινωνίας του Πάντειου
Πανεπιστημίου και του Δ.Σ.Α., καθώς και των Ημερίδων Εργασίας σε σχετικά
ζητήματα που επακολούθησαν. Μέλη της Επιτροπής ήταν ο μετέπειτα
Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας και Υπουργός Δικαιοσύνης κ.
Αντ. Ρουπακιώτης, ο σημερινός Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ. και του BEREC κ.
Λεων. Κανέλλος, ο συνεργάτης του Εθν. Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης κ.
Μάρ. Νόττας κ. ά .
Επίσης, συντονιστής Οργανωτικής επιτροπής Συνεδρίων:
Α) “ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”, που πραγματοποιήθηκε
στους Δελφούς τον Ιούνιο 1995 (Ευρωπαίκό Πολιτιστικό Κέντρο
Δελφών),όπου δημιουργήθηκε η ΜΚΟ «Βήμα για Δημοκρατία Πολιτών»,
Β) του «Β’ Παγκόσμιου Συνέδριου ¨Αμεσης Δημοκρατίας» (Πολ. Κέντρο
Χολαργού και Δελφοί-2000), όπου δημιουργήθηκε το «Παγκόσμιο Κίνημα
Αμεσης Δημοκρατίας (WDDM – www.world-wide-democracy.net )» και
Γ) του Διήμερου Επιστημονικού Συνεδρίου « Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ
ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΣ», που διενεργήθηκε τον Μάϊο 2009 στον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, στο Κολωνάκι .
5. Εκπροσώπηση της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. επί δύο χρόνια και μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Α.Ε. "EUROPE NEWS OPERATIONS", που εκπέμπει το
δορυφορικό πρόγραμμα EURONEWS.
6. Μέλος Επιτροπής Θεσμών και Δομών του Ευρωπαϊκού Τηλεοπτικού
Οργανισμού EURONEWS DEVELOPMENT. Επίσης, μέλος Ομάδων
Εργασίας της E.B.U. (European Broadcasting Union) για χορηγίες-νέες
μορφές εμπορικής προώθησης και για ραδιοτηλεοπτικές εξελίξεις στην
Ευρώπη.
7. Υπεύθυνος Σπουδών του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου 200 ωρών με
θέμα: “Επιμόρφωση πνευματικών δημιουργών και συγγενών δικαιούχων
στην αξιοποίηση των έργων τους” και κύριος εισηγητής (Επιδοτούμενο από
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Υπουργείο Πολιτισμού)που διεξήχθη το
1992 και επίσης Υπεύθυνος Σπουδών του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου
200 ωρών με θέμα: “Επιμόρφωση Δικηγόρων πνευματικών δημιουργών
και συγγενών Δικαιωμάτων
και η συλλογική διαχείριση των
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πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων», που διεξήχθη το 2008 σε
συνεργασία με τη «ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» του κ. Αντ. Καρατζά.
8. Δικηγόρος με σχέση εντολής αορίστου χρόνου από τον Μάϊο του 1987 στην
Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε., με εξειδίκευση στο Δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και
των Συγκριτικών Μελετών Ανάπτυξης Ραδιοτηλεόρασης.
9. Για τρία χρόνια (από τον Ιανουάριο του 1991) υπεύθυνος Συντονιστής
του Γραφείου Συγκριτικών Μελετών Ανάπτυξης Ραδιο-Τηλεόρασης της
Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε., που διοργάνωσε
Σεμινάριο Επιμόρφωσης Δικηγόρων ΕΡΤ-Α.Ε. σε Ραδιοτηλεοπτικό και
Κοινοτικό Δίκαιο (100 ώρες).
10. Δικαστικός χειρισμός με συναδέλφους των «ιστορικών» υποθέσεων
της
ΕΡΤ-Α.Ε.
κατά
των
πρώτων
ιδιωτικών-δημοτικών
ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων των Δήμων Θεσσαλονίκης και Πειραιά
(1988-1990) που οδήγησαν στη νέα νομική πραγματικότητα στα
οπτικοακουστικά μέσα του Ν. 1866/89.
Διαπραγμάτευση επιμέρους νομικών ρυθμίσεων των Συμβάσεων
Τηλεοπτικών Παραγωγών και Συμπαραγωγών της ΕΡΤ-Α.Ε. καθώς
επίσης
και
Συμβάσεων-πλαισίων
με
συνδικαλιστικούς
και
διαχειριστικούς Οργανισμούς Καλλιτεχνών και δημιουργών και σύνταξη
συμβάσεων κάθε είδους της ΕΡΤ-Α.Ε., ως φορέα του δημοσίου τομέα με
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
11. Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας,
απασχολούμενος με ποικίλα θέματα Αστικού και Εμπορικού κύρια
Δικαίου και Δικηγόρος και κατά τα έτη 2004 και 2005 μέλος του Δ.Σ. της
Α.Ε. «ΑΕΡΟΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ – Airsea Lines», καναδικών κύρια
συμφερόντων, που διαθέτοντας την καλύτερη παγκόσμια τεχνογνωσία,
επενδύει στις Αερομεταφορές με υδροπλάνα, μοναδικό μέσο ανάπτυξης
της περιφέρειας , ιδίως νησιών και του Τουρισμού στην Ελλάδα.
12. Δικηγόρος πολλών δανειστών της «Παρατράπεζας της Γλυφάδας “The
Hedley Group” με σωρεία επιτυχών δικαστικών αποφάσεων εις βάρος
της,
πολλών
θυμάτων της «LEHMAN BROTHERS-CITIBANK»,που
επετεύχθη συμβιβασμός με επανάκτηση του 77% του κεφαλαίου τους,
ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου, που συνεκδίκασα στην Ολομέλεια του
Συμβουλίου της Επικρατείας τον Μαϊο 2013 το μείζον θέμα τους και λοιπές
υποθέσεις δημοσίου ενδιαφέροντος ( π.χ. Μισθοδικείο 12/6/12 για
περικοπές μισθού δικαστών, αθώωση στο Ποινικό Εφετείο Χ. Αθήνη για
ράπισμα σε Δημ. Λιάνη κλ.) .
Δ. ΓΝΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
1. ΑΓΓΛΙΚΗ
α) Παρακολούθηση συστηματική του Σεμιναρίου Αγγλικής Νομικής Ορολογίας
της Ελληνοαμερικανικής Ενωσης (1994 και 1996).
β) Συστηματική χρήση της αγγλικής γλώσσας σε εκπροσωπήσεις της
Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. στο εξωτερικό.
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γ) Συμμετοχή σε Debate Tournaments κατά τα έτη 1974-1976 με διάκριση σ'
αυτά (ATHENS COLLEGE, PIERCE COLLEGE).
δ) Στο DAVIES' SCHOOL OF BRIGHTON, ENGLAND (SUMMER
COURSE 1974).
ε) Εκπαίδευση σε ιδιωτικό φροντιστήριο και εξαετής φοίτηση (Μέση
Εκπαίδευση στο Αμερικανικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» (κατοχή
τίτλου PROFIENENCY με την ένδειξη "WITH HONORS").
2. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
α) Εκπαίδευση στο GOETHE INSTITUT ATHEN, και κατοχή GRUNDSTUFE
και MITTELSTUFE και
β) Μεταπτυχιακό στο JOH. GUTENBERG Πανεπιστήμιο MAINZ Δυτ.
Γερμανίας, όπου απέκτησα τον τίτλο OBERSTUFE (Ανώτερη Βαθμίδα) το
1979 σε διεθνή σειρά μαθημάτων, όπου παρακολούθησα σεμινάρια σχετικά
με τη Γερμανία.
γ) Το 1981 συμμετοχή σε αντίστοιχη σειρά μαθημάτων του ίδιου
Πανεπιστημίου ως TUTOR (βοηθός Καθηγητών).

3. ΓΑΛΛΙΚΗ
α) Εκπαίδευση σε ιδιωτικά φροντιστήρια.
β) Κατοχή του τίτλου CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE από Γαλλικό
Ινστιτούτο Αθήνας, το 1980.
γ) Συστηματικότερη χρήση της Γαλλικής γλώσσας από το 1990, κατά
συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας της E.B.U. στη Γενεύη και στο δορυφορικό
ειδησεογραφικό κανάλι EURONEWS στη Λυών.

Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Eμπνευστής και Γενικός Συντονιστής του « ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΩΝ » ( www.dimovoulio.gr ) , μιας Ένωσης Προσώπων,
που λειτουργεί κατ΄ έθιμο από την 11/11/2011 ανελλιπώς, με
τουλάχιστον μία Ολομέλεια τον μήνα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Δημοσίου Δικαίου ( καθ. Σπ. Φλογαϊτης) και πολλές δράσεις και
ψηφίσματα, πρόσκληση για τρείς Νομοθετικές Πρωτοβουλίες
Ευρωπαίων Πολιτών ( E.C.I.) Ελληνικού Ενδιαφέροντος,
εκπόνηση σχεδίου Συνταγματικών Αρχών Άμεσης Δημοκρατίας
στη « ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», που το
ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ διοργάνωσε στις 23/24 Μαρτίου 2013
με διακεκριμένους ομιλητές, εκπόνηση του συνημμένου Σχεδίου
Νόμου για την « Σύγχρονη Ελληνική Ραδιοφωνία-ΤηλεόρασηΣ.Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.», βασισμένου στο σχέδιο Νόμου περί ΝΕΡΙΤ Α.Ε..
που κατατέθηκε επίσημα στον Πρόεδρο της Βουλής και στα
Πολιτικά Κόμματα τον Ιούλιο 2013 και πλείστες
άλλες
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δραστηριότητες, που εκτίθενται στην ως άνω ιστοσελίδα και
στα γραφεία του ( Ιπποκράτους 125 στην Αθήνα).
2. Συμμετοχή στη ΣΎΜΠΡΑΞΗ Κοινωνικών Οργανώσεων «
Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας», που συμμετείχε στις
Ευρωεκλογές 2009, ως εκφραστή του Συνδυασμού Υποψηφίων
Ευρωβουλευτών «Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, Άμεση Δημοκρατία»
(Ιούνιος 2004).
3. Πολυποίκιλη δραστηριότητα στο χώρο των ΜΚΟ, ειδικά
Ευρωπαϊκού και Οικολογικού προσανατολισμού με κορύφωση
την διοργάνωση εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα για το
Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και τον ρόλο της Κοινωνίας των
Πολιτών στις προβλέψεις του. Εισηγήσεις μου στη Θεσσαλονίκη,
Μπαρτσελόνα και Αίγιο (Μάρτιος-Απρίλιος 2003). Συνεργασία
κατά τη σύνοδο Κορυφής τον Ιούνιο 2003 με άλλους Ευρωπαίους
συμπολίτες και ΜΚΟ και δημιουργία του Δικτύου «Democratic
Euro-Vision”, που υιοθέτησε την πρότασή μου για δημιουργία
μιας «Κάτω Βουλής» των Ευρωπαίων Πολιτών, των ΜΚΟ, της
Αυτοδιοίκησης και των επιστημονικών–παραγωγικών τάξεων στα
πλαίσια μιας Ομοσπονδιακής Ευρώπης ( ως «Ευρωπαϊκό
Δημοβούλιο Πολιτών»), αίτημα που αποκτά νέα επικαιρότητα
πλέον μετά το αίτημα για αναθεώρηση της Συνθήκης της
Λισσαβόνας
στην Ευρωπαϊκή
¨Ενωση. Διοργανωτικός
υπεύθυνος του Β’ Παγκόσμιου Συνεδρίου Αμεσης Δημοκρατίας
στην Αθήνα και Δελφούς (Ιούνιος 2000) και αν. Εκφραστής (V.
Spokesperson) του Παγκόσμιου Κινήματος «Άμεσης Δημοκρατίας
- WDDM (Worldwide Direct Democracy Movement)».
4. Ιδιαίτερη δραστηριοποίηση σε διάφορα σωματεία, μεταξύ των
οποίων η «ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» στην Αιγιαλεία, ο
«Σύνδεσμος Θεσσαλονικέων Αθήνας» και ο «Σύλλογος
Αθήνας Αποφοίτων Αμερικανικού Κολλεγίου ΑΝΑΤΟΛΙΑ»,
που διετέλεσα Πρόεδρος του Δ.Σ. επί τριετία (1985-1988) σ'
αυτόν.
5. Πρόεδρος του Δ.Σ. της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας
«ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» που είχε ως σκοπό την ενημέρωση του
κοινού, σε θέματα που αφορούν πρωτοποριακές
επιχειρηματικές δραστηριότητες με διεθνή εφαρμογή όπως
το leasing, το franchising, το sponsoring και η συλλογική
διαχείριση των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων
(1990-1996).
5. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Σεπτεμβρίου 2009-15 Σεπτεμβρίου 2013:
Δημοκρατίας – ΠΝΥΚΑ: Συντονιστής Πέντε
επωνυμία «ΚΛΕΙΣΘΕΝΕΙΑ»
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Παγκόσμια Ημέρα
εκδηλώσεων με την

23 Σεπτ. – 17 Οκτ. 2009:
«Λεωφορείο
έρχεται στην
καθημερινών
εκδηλώσεων
2-4 Οκτωβρίου 2009:

Συνεργασία με το γερμανικό
της Άμεσης Δημοκρατίας», που
Ελλάδα και Βαλκάνια για σειρά
καλλιτεχνικών και Συνεδριακών
για την Άμεση Δημοκρατία.

Β’ Διευρωπαϊκή Διάσκεψη : “Direct
Democratic Euro-Vision”

(www.theeuropeandemocrat.blogspot.com ) στην Αθήνα.
2009
Συντονιστής της
«Επιτροπής
Τοπικής Δημοκρατίας»
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας
Παρασκευής, που οργάνωσε :
Α) πρώτη Δημόσια Διαβούλευση
Δημοτών στην Αγία Παρασκευή την 13/5/2009
Β) Συνέδριο Πολιτικού στοχασμού με
θέμα: « Η Δημοκρατία του Μέλλοντός μας - Εγκαθιστώντας τον Πολίτη στην
λήψη Αποφάσεων», 23-24/5/2009.
(
www.democracyfuture.blogspot.com )

21 Μαρτίου 2009

Συνιδρυτής του Πανευρωπαϊκού
Δικτύου Αμεσοδημοκρατικών
Κινήσεων
Πολιτών στη Διάσκεψη της Πράγας : “Direct
Democratic Euro-Vision”
(
www.theeuropeandemocrat.blogspot.com )

2008

Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο
Άμεσης
Δημοκρατίας ( Ααράου
Ελβετίας
τον Οκτώβρη 2008 , που δρομολόγησε την
πραγματοποίηση του Δικτύου :
“Direct
Democratic
Euro-Vision”
(
www.theeuropeandemocrat.blogspot.com )

6. Εμπνευστής και συνδημιουργός με τον πρ. Αμερικανό Γερουσιαστή κ.
Mike Gravel του Διεθνούς Διαγωνισμού Σύγχρονου Δραματοποιημένου
Εργου με τίτλο «Άθλημα Δημοκρατίας» ή “(Greek Olympic) Democracy
Project” που κατατέθηκε προς έγκριση στην Πολιτιστική Ολυμπιάδα.

7. Συστηματική συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια για θέματα κατοχύρωσης
Πνευματικών Δικαιωμάτων στα MULTIMEDIA (Λουξεμβούργο 1995),
149

πρόσβασης του πολίτη στην πληροφόρηση (Στοκχόλμη 1996), ΙΝΤΕΡΝΕΤ και
Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας (Μόναχο 1997), Συμμετοχής του Πολίτη στη λήψη
αποφάσεων και αμεσοποίησης Δημοκρατίας (Πράγα 1998) κλ.
Ειδικώτερα έχω συμμετάσχει ενεργά με δημόσιες παρεμβάσεις και
εισηγήσεις – διαλέξεις μου στα εξής διεθνή Συνέδρια:

* “Helsinki Citizens’ Assembly” και “Democratic Euro-Vision”, που
συνέταξαν το “Letter to the Leaders of European Union by European
Citizens”, που είχα τη τιμή να εκφράσω προσωπικά στον Προεδρεύοντα
του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών στη Σύνοδο Κορυφής στη
Χαλκιδική τον Ιούνο 2003 (European Summit, Chalkidike, June 2003)
* European Constitution and Referenda (Barcelona, Spain, March 2003)
* Principles of Alternative Politics in Greece ( Bratislava, NDDIE,
November 2002)
* V. Spokesperson of WDDM (Worldwide Direct Democracy Movement
( 2001)
* Ιnternational Congress of WDDM (Worldwide Direct Democracy
Movement (Μunich, November 2001) &
*
Network of Direct Democratic Initiatives in Europe ( Munich,
November ,2000)
* 2nd International Congress on Direct Democracy (Athens, June,
2001)

“First International Congress on Direct Democracy” (Prague,
August 1998),

“INTERNET AND POLITICS” (Munich, February 1997),

“Access on Public Information and Electronic Democracy”
(Stockholm, June 1996),

“Multimedia and Intellectual Property” (Luxembourg, April 1995),

“Institutional Developments in Mass Media” (Athens, March 1994)
Co-ordinator of the Organising Committee of the Conference
“Institutional Developments in Mass Media” (Athens, March 1994),
presenting also the subject: ”the contemporary role of public RadioTelevision”.

“Working Groups of E.B.U.” (Geneva, 1991-1994),

“E U R O N E W S” (Lyon, 1993 - Conseil de Surveillance),

“European Co-production Association” (Mainz, ZDF, 1992),

“Audio-Visual Piracy” (Strassbourg, 1990) etc.

Μάρτιος 1994
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Συντονιστής Οργανωτικής
Επιτροπής του Επιστημονικού συνεδρίου: “ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ
ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2000”
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Επίσης, από τις διατάξεις των άρθρων 57, 59 ΑΚ, προκύπτει ότι επί
υπαίτιας και παράνομης προσβολής της προσωπικότητας άλλου, το
Δικαστήριο μπορεί να καταδικάσει τον υπαίτιο σε χρηματική ικανοποίηση
λόγω ηθικής βλάβης εκείνου που έχει προσβληθεί. Εάν η παραπάνω
προσβολή έγινε από τα αντιπροσωπευτικά όργανα νομικού προσώπου κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί σε αυτά, τότε το νομικό
πρόσωπο ευθύνεται, κατά το άρθρο 71 ΑΚ, για την ηθική βλάβη εκείνου που
έχει προσβληθεί, υποχρεούμενο στην καταβολή της χρηματικής
ικανοποιήσεως που προαναφέρθηκε. Εξάλλου, η άσκηση του εκ του άρθρου
652 ΑΚ διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη απαγορεύεται όταν
υπερβαίνει κατά τρόπον προφανή τα εκ της καλής πίστεως ή των χρηστών
ηθών ή του κοινωνικού ή οικονομικού σκοπού αυτού επιβαλλόμενα όρια και
εντεύθεν η δια της υπερβάσεως αυτών των ορίων άσκηση του διευθυντικού
δικαιώματος προσβολή της προσωπικότητας του μισθωτού παρέχει σε αυτόν
δικαίωμα χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης.
Από την εντελώς αιφνίδια και άνευ οιασδήποτε προειδοποίησης παράνομη
συμπεριφορά των εναγομένων, την κακοπιστία και την contra bonos mores
απόλυσή μου και μάλιστα υπό την υφιστάμενη οικονομική συγκυρία της
γενικευμένης οικονομικής κρίσης υπέστην μεγάλη ηθική βλάβη, κοινωνική
μείωση και ετρώθη καίρια η προσωπικότητά μου, ως προς την έκφανση της
ατομικής και επαγγελματικής μου αξίας, τόσο στο επαγγελματικό όσο και στο
κοινωνικό μου περιβάλλον, με τη δημιουργία αμφιβολιών και υποψιών ακόμη
και για τις ικανότητές μου. Η άρνηση των εναγομένων να δέχονται τις
υπηρεσίες μου και ο εξοστρακισμός μου από την εκμετάλλευση στην οποία
ήμουν εντεταγμένος με έχει βάναυσα μειώσει επαγγελματικά, αφού έχει
δημιουργήσει όπως είναι γνωστό στους τρίτους την εντύπωση ότι δεν
εκπλήρωνα σωστά και φιλότιμα τις υποχρεώσεις μου ως Δικηγόρος της ΕΡΤ
Α.Ε.
Επειδή, λόγω της άκυρης καταγγελίας - λύσης της σύμβασης εργασίας
μου και ιδιαίτερα εξαιτίας του τρόπου με τον οποίον αυτή έλαβε χώρα (βλ.
δηλώσεις 11.6.2013 Σίμου Κεδίκογλου, εκπροσωπώντας, το εναγόμενο
Ελληνικό Δημόσιο ως κυβερνητικός Εκπρόσωπος), ήτοι παράνομα υπέστην
προφανή και βάναυση προσβολή στην προσωπικότητα μου ως ανθρώπου και
εργαζομένου και εθίγη ανεπανόρθωτα η υπόληψη και η τιμή μου, έναντι των
συναδέλφων μου δικηγόρων, των λοιπών επαγγελματικών ομάδων, αλλά και
του συνόλου των πολιτών της χώρας και των άλλων χωρών του εξωτερικού,
καθόσον το ζήτημα του κλεισίματος της ΕΡΤ Α.Ε , της διακοπής εκπομπής του
σήματος και των κυριολεκτικά εν μία νυκτί απολύσεών μας έλαβε μεγάλες
διαστάσεις και ξεπέρασε τα όρια της Ελλάδας. Κατόπιν τούτων, από την
προεκτεθείσα παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του εναγόμενου και των
δηλώσεων του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Σίμου Κεδίκογλου ως
εκπροσώπου της Κυβέρνησης, του Υπουργικού Συμβουλίου και του
Υπουργού Οικονομικών, υπέστην βαριά προσβολή της προσωπικής και
επαγγελματικής μου τιμής και υπόληψης και βάναυση προσβολή της
προσωπικότητας μου στο κοινωνικό και επαγγελματικό μου περιβάλλον. Για
το λόγο αυτό, πρέπει για την αποκατάσταση της ηθικής μου βλάβης να μου
επιδικαστεί εύλογη χρηματική ικανοποίηση, η οποία ενόψει της βαρύτητας της
προσβολής, της έκτασης και της μεγάλης δημοσιότητας της, του τρόπου με
τον οποίο έγινε, του αντίκτυπου που αυτή είχε στην αγορά εργασίας και της
κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης της εργοδότριάς μου, λαμβανομένης
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υπόψη και της κατάστασης ανεργίας και της αδυναμίας εξασφάλισης του
βιοπορισμού μου που προκλήθηκε από την άκυρη απόλυσή μου, πρέπει να
ανέλθει στο προαναφερόμενο βάσιμα και δικαιολογημένα ποσό των 120.000
ευρώ Οι προσβλητικές δηλώσεις των κυβερνητικών παραγόντων σε
βάρος όλων των εργαζομένων της ΕΡΤ-ΑΕ και σε βάρος μου
καταλογίζονται τόσο στην «ΕΡΤ Α.Ε.» όσο και στη «ΝΕΡΙΤ – Α.Ε.», αφού
το Ελληνικό Δημόσιο είναι ο μοναδικός μέτοχός τους και, επομένως,
ταυτίζεται, ουσιαστικά, με το νομικό πρόσωπο των δύο ανωνύμων
εταιριών. Η άρνηση του εναγομένου να δεχτεί τις υπηρεσίες μου και ο
εξοστρακισμός μου από την εκμετάλλευση στην οποία είμαι ενταγμένος ΕΡΤ
Α.Ε.) δημιουργούν στους τρίτους την εντύπωση ότι δεν εκπληρώνω σωστά
και φιλότιμα τις υποχρεώσεις μου και εμένα με μειώνει επαγγελματικά.
Για την αποκατάσταση της ηθικής μου βλάβης πρέπει συνεπώς να
υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να μου καταβάλουν χρηματική ικανοποίηση
ποσού 120.000 ευρώ, ποσό το οποίο κρίνεται εύλογο, λαμβανομένων υπόψη
του είδους, του μεγέθους, της διάρκειας της προσβολής, των συνθηκών υπό
τις οποίες τελέστηκε και της οικονομικής καταστάσεως των μερών (άρθρα
57,59,71,281,932 ΑΚ).

ΣΤ. ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ
Εξάλλου, πέραν της προσωπικής μου ηθικής βλάβης υφίσταμαι και
αποθετική ζημία από την μη εκπλήρωση ουσιωδών επαγγελματικών
δυνατοτήτων που σαφέστατα είχα και που με οδήγησαν τόσο στην αγορά
μετά της συζύγου μου δύο ανεξάρτητων αυτοτελών οριζόντιων ιδιοκτησιών επί
της οδού Ψαρών 20 και Γούναρη 53 στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής
(σχεδόν απέναντι και σε απόσταση μόλις έξι λεπτών με τα πόδια από το
Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ Α.Ε. όπου παρείχα τις υπηρεσίες μου), όσο και στην
ανάπτυξη πολυμελούς οικογενείας μου καθόσον είμαστε γονείς τεσσάρων
τέκνων-θυγατέρων, που ακόμη είναι προστατευόμενα τέκνα μας και που η
νεότερη από αυτές και τέταρτη κατά σειρά γεννήθηκε τον Οκτώβρη του
2010 στο μέσο της εκδηλωθείσας τεράστιας κρίσης στην Ελλάδα και
ευτυχώς επελέγη η ανάπτυξή της με βάση κυρίως τα σίγουρα και
δεδομένα βιοτικά στοιχεία για βιοπορισμό μας που μας παρείχε η ΕΡΤ
Α.Ε.. Συνέπεια της απρόσμενης αυτής κατάργησης της εταιρίας είναι η
ανάγκη άμεσης αναζήτησης βιοποριστικών μέσων της εξαμελούς
οικογένειάς μας πέραν της Αγίας Παρασκευής και ήδη αναγκάζομαι να
επεκτείνω τις δικηγορικές μου υπηρεσίες τόσο στη γενέτειρά μου στη
Θεσσαλονίκη (καθόσον προ διετίας επετράπη η δυνατότητα αυτοτελούς
παράστασης των ελλήνων δικηγόρων πέραν της έδρας του δικηγορικού τους
συλλόγου), όσο και στην περιοχή Αιγιάλειας , όπου παραθερίζουμε
οικογενειακά και αναπτύσσω έντονη κοινωνική δραστηριότητα ως επί δεκαετία
ήδη μέλος του Διοικητικού συμβουλίου του σωματείου με την επωνυμία
«αρχαϊκή συμπολιτεία» και ελπίζω να δυνηθώ να αναπτύξω δικηγορική
πελατεία πέραν της χειμαζόμενης οικονομικά Αθήνας όπου υφίσταμαι και τον
έντονο ανταγωνισμό από τους δεκάδες χιλιάδες εγγεγραμμένους δικηγόρους
στους δικηγορικούς της συλλόγους (Αθήνα- Πειραιά) και όπου πολλοί νεότεροι
συνάδελφοι είναι σαφώς πιο εξοικειωμένοι από τους δικηγόρους της γενιάς
μου με τις μοντέρνες τεχνολογίες και τα λοιπά μοντέρνα μέσα υποστήριξης
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των δικηγορικών υπηρεσιών. Ενόψει αυτής της ανάγκης και της διερεύνησης
των δυνατοτήτων παροχής των υπηρεσιών μου στις δύο αυτές τοπικές βάσεις
που έχω κοινωνικές αναφορές με ανάγκασαν ήδη σήμερα , τρεις μήνες μετά,
την κατάργηση της ΕΡΤ Α.Ε. να ταξιδέψω με Ι.Χ. αυτοκίνητο ώστε να δύναμαι
να μεταφέρω αναγκαίους φακέλους δικογραφιών και λοιπών χρειωδών στους
νέους τόπους επαγγελματικής μου διείσδυσης, που με οδηγεί το άγχος από τη
στέρηση της πάγιας αντιμισθίας μου κατά τα προαναφερθέντα ως δικηγόρο
αορίστου χρόνου της ΕΡΤ Α.Ε. με αποτέλεσμα να καταβάλω τεράστιες
δαπάνες προς μετακίνησή μου, κατανάλωση καυσίμων, συνεχή καταβολή
διοδίων που έχουν υπέρμετρο κόστος και σημεία είσπραξης στις διαδρομές
μου, αυτές των πρώην εθνικών οδών Αθηνών-Θες/νίκης και Αθηνών-Πατρών
που πλέον μετονομάστηκαν σε αυτοκινητόδρομους Αιγαίου και Ολυμπία οδός
με στυγνή κάρπωσή τους από ιδιωτικές ανώνυμες εταιρίες με την είσπραξη
διοδίων, και γενικά να υφίσταμαι αποθετική ζημία το ύψος της οποίας
υπολογίζω προχείρως μεν αλλά κατ’ ελάχιστο σε 60.000 ευρώ για τα
δώδεκα έτη που μου απομένουν μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους
της ηλικίας μου που θα δύναμαι να συνταξιοδοτηθώ και το οποίο θα
αποδείξω με μάρτυρες και έγγραφα κατά τη συζήτηση της παρούσας.
Εξάλλου, υφίσταμαι πλέον και την ανάγκη καταβολής όλων των
ασφαλιστικών μου εισφορών στο ταμείο νομικών και στα επικουρικά του
ταμεία, αλλά και στο ταμείο προνοίας δικηγόρων Αθήνας, ενώ η ΕΡΤ Α.Ε.
κατέβαλε παγίως και καθ’ όλη τη διάρκεια των 27 σχεδόν ετών παροχής των
υπηρεσιών μου σε αυτήν τόσο τις ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούσαν
στον εργοδότη, όσο και τις ασφαλιστικές εισφορές του 1/3 που κατ’ έθιμον
προκατέβαλε πάντοτε σε όλους τους δικηγόρους που απασχολούσε, όπως
νόμιμα και εμπρόθεσμα θα αποδείξω με αποτέλεσμα να απωλέσω άδικα και
απρόσμενα το ποσό αυτό 38.000 ευρώ μέχρι τη συνταξιοδότησή μου μετά
δωδεκαετία που συνιστά επίσης αποθετική μου ζημία από την άκυρη αυτή
και παράνομη κατάργηση του κύριου εργοδότη μου και πρέπει όλο αυτό το
ποσό να μου επιδικασθεί από το Δικαστήριό Σας.
Επίσης, ως εργαζόμενος της ΕΡΤ Α.Ε. είχα ιατρική διαγνωστική και
νοσοκομειακή περίθαλψη από Ομαδική ασφάλιση των εργαζομέων της ΕΡΤ
Α.Ε. στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. που πλέον μετά την κατάργησή της
την απώλεσα και ενώ έχω σοβαρά προβλήματα υγείας κυρίως από
συμπτώματα έντονης αποφρακτικής άπνοιας κατά τον ύπνο μου , οιδήματα
στους αστραγάλους μου με έντονους κιρσούς και φλεβίτιδα και λοιπές
αυξανόμενες λόγω ηλικίας και σωματικού βάρους ιατροφαρμακευτικές
ανάγκες που με αναγκάζουν πλέον να αντικαταστήσω την παροχή αυτή της
ΕΡΤ Α.Ε. με ισόβια προγράμματα νοσοκομειακής και εξωνοσκθμειακής
περίθαλψής μου που ανέρχονται σε ένα αντίστοιχο ποσό περίπου 1.400,00
ετησίως , δηλαδή για τα επόμενα 12 έτη μέχρι την συνατξιοδότησή μου, θα
πρέπει να καταβάλω ένα συνολικό ποσό 16.800,00 περίπου ευρώ, ποσό το
οποίο δεν θα κατέβαλα εάν παρέμενα στην παράνομα και αντισυνταγματικά
καταργηθείσα ΕΡΤ Α.Ε.
Ακόμη, ενόψει του βάθους χρόνου που μου απέμεινε μέχρι τη
συνταξιοδότησή μου, δεν αναγνώρισα τα χρόνια προϋπηρεσίας μου που όλοι
οι λοιποί πρεσβύτεροι δικηγόροι αναγνώρισαν ενόψει της επικείμενης
συνταξιοδότησής τους, που ήδη συνέβη, με αποτέλεσμα να απωλέσω τη
δυνατότητα να καταβάλει ο εργοδότης μου ΕΡΤ Α.Ε. το αναγκαίο ποσό της
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δικιάς του συνεισφοράς για την αναγνώριση των συνταξιοδοτικών μου αυτών
χρόνων στο ΙΚΑ , ποσό που ανέρχεται σε επιπλέον 30.600 ευρώ για
εισφορές εργοδότη ή 10.200 ευρώ για εισφορές εργαζομένου, όπως πιο
κάτω αναλύω και που ζητώ δικαίως να μου επιδικασθούν επίσης πέραν των
λοιπών κονδυλίων από το Δικαστήριό Σας, με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.
11 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 52Α), οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις του
άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 3075/2002. Με τις διατάξεις αυτές προβλέφθηκε,
μεταξύ άλλων, η ασφαλιστική και συνταξιοδοτική τακτοποίηση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
των δικηγόρων, νομικών ή δικαστικών συμβούλων που παρέχουν ή παρείχαν
τις υπηρεσίες τους, μεταξύ άλλων, και σε ΝΠΙΔ (όπως η ΕΡΤ-Α.Ε.) και είχαν
προσληφθεί πριν από την 7.10.1992. Η ασφαλιστική και συνταξιοδοτική
τακτοποίηση των προσώπων αυτών από το διορισμό τους μέχρι την έναρξη
ισχύος του νόμου 3075/2002 (4.12.2002) γίνεται σύμφωνα με τις πάγιες
διατάξεις του φορέα ασφάλισής τους όπως ισχύουν κάθε φορά.
Για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών και της σύνταξης των
ανωτέρω προσώπων λαμβάνονται υπόψη αυτές που ορίζουν οι διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273Α) σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της περίπτωσης δ της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3232/2004.
Οι διατάξεις της β περίπτωσης της παρ. 11 του άρθρου 2 του Ν.
3232/2004 καθορίζουν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης του χρόνου υπηρεσίας
των ανωτέρω προσώπων στο κοινό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
(ΑΝ 1846/51 όπως ισχύει). Το δικαίωμα της αναγνώρισης είναι απρόθεσμο
και μπορεί να αφορά το σύνολο του ανωτέρω χρόνου υπηρεσίας ή τμήμα
αυτού.
Οι εισφορές του εργοδότη καταβάλλονται από το ΝΠΙΔ και του
ασφαλισμένου από τον ίδιο τον ασφαλισμένο. Επί αδυναμίας
προσδιορισμού του υπόχρεου εργοδότη λόγω παύσης λειτουργίας της
επιχείρησης του Ν. 1256/82 το σύνολο των εισφορών βαρύνουν εξ
ολοκλήρου τον ασφαλισμένο.
Για την αναγνώριση ως συντάξιμου του παραπάνω χρόνου στο
κοινό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΑΝ 1846/51 όπως
ισχύει) το ποσό της εξαγοράς για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα
υπολογίζεται με βάση:
Α) το σύνολο των πάσης φύσεως ακαθάριστων αποδοχών του μήνα
υποβολής της σχετικής αίτησης εάν πρόκειται για εν ενεργεία υπάλληλο και
μέχρι το ανώτατο όριο αποδοχών που ορίζει ρητά η διάταξη, δηλαδή μέχρι το
25πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της 15ης ασφαλιστικής κλάσης όπως
ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης. Σε περίπτωση
αποχώρησης από την υπηρεσία ή θανάτου πριν από την υπαγωγή στην
ασφάλιση οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές για τον
αναγνωριζόμενο χρόνο καθορίζονται στο 25πλάσιο του Τ.Η. της 8ης
ασφαλιστικής κλάσης όπως ισχύει κατά το χρόνο της αίτησης.
Β) το ποσοστό ασφάλισης κλάδου σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (εργοδότη
και ασφαλισμένου), όπως ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, το
οποίο ανέρχεται σε 20% συνολικά (εργοδότη 13,33%-ασφαλισμένου: 6,67%).
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Η ενεργοποίηση της ασφάλισης, δηλαδή τα αποτελέσματά της στο
δικαίωμα για καταβολή σύνταξης αρχίζει μετά την εξόφληση των εισφορών
που αναλογούν στον ασφαλισμένο ή του συνόλου των εισφορών, επί
αδυναμίας προσδιορισμού του εργοδότη (εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 91/2004).
Το 25πλάσιο της 15ης ασφαλιστικής κλάσης που ισχύει σήμερα
ανέρχεται σε 1277,75€.
Άρα, οφείλω πλέον 1277,75€ αν πρέπει να καταβάλω το σύνολο των
εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη (20%), και πρέπει για κάθε μήνα
αναγνώρισης να πληρώσω 255 € (επί αμφισβήτησης του υπόχρεου
εργοδότη). Αντίθετα, αν όφειλω να πληρώσω μόνο το ποσοστό του
ασφαλισμένου (6,67%), θα καταβάλλω για κάθε μήνα αναγνώρισης μόνο 85
€.
Συνεπώς, επειδή έχω υποβάλει σχετική αίτηση στο ΙΚΑ (Αρ. πρωτ.
15243/10.7.2013) για αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας στην ΕΡΤ-ΑΕ μέχρι
να συμπληρώσω τις ελάχιστες προϋποθέσεις 6000 ημερών, προκειμένου να
συμπληρώσω τις ελάχιστες προϋποθέσεις για (δεύτερη) σύνταξη από το ΙΚΑΕΤΑΜ (άρθρο 42 παρ. 5 Ν. 3996/2011), όπως έκαναν και όλοι οι συνάδελφοί
μου δικηγόροι της ΕΡΤ Α.Ε. για να έχουν ήδη όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από το
ΙΚΑ την πρόσθετη αυτή και αναγκαία στους χρόνους της ελληνικής κρίσης
σύνταξη. Δηλαδή, πρακτικά η αίτησή μου που έγινε εσπευσμένα εξαιτίας της
κατάργησης της ΕΡΤ Α.Ε. αφορά την αναγνώριση από εμένα 3000
συντάξιμων ημερών με το ανάλογο για εμένα κόστος, που οφείλοει να μου
καταβάλλει το πρώτο εναγόμενο εξαιτίας της απρόσμενης και άδικης
στέρησης των δυνατοτήτων συνταξιοδότησής μου υπό κανονικές συνθήκες
χωρίς να χρειαστώ την αναγνώριση προηγούμενων χρόνων παροχής των
υπηρεσιών μου.
Δηλαδή, κανονικά δεν θα αναγνώριζα καθόλου χρόνο, επειδή το 2022
θα συμπλήρωνα τις 6000 ημέρες από την τρέχουσα ασφάλισή μου στο ΙΚΑ
από 4.12.2002 , οπότε οι δικηγόροι της ΕΡΤ Α.Ε. υπαχθήκαμε με νόμο στην
δυνατότητα ασφάλισής μας από το ΙΚΑ και μετά.
Άρα έχω ζημία για την αναγνώριση 3000 συνταξιοδοτικών ημερών που
δεν θα διανύσω πλέον ως ασφαλισμένος της ΕΡτ Α.Ε. που θα μου κατέβαλε
και τις σχετικές συνταξιοδοτικές εισφορές, ενώ κάθε μήνας ασφάλισης είναι 25
ημέρες ή 300 ημέρες το χρόνο.
Αρα το πρώτο εναγόμενο οφειλει να μου καταβάλει ως αποζημίωση το
ποσό των 30.600,00 ευρώ (120 μήνες επί 255 €) και στην χειρότερη
περίπτωση το ποσό των 10.200,00 ευρώ (120 μήνες επί 85 €).
Επιπλέον, η κατάρηση της ΕΡΤ Α.Ε. μου προκαλεί αποθετική ζημία
από την αδυναμία είσπραξης του προσδοκόμενου εφάπαξ και παροχών από
την ασφάλισή μου στο ΤΕΑΠΕΡΤ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης
Προσωπικού ΕΡΤ), συνεπώς θα πρέπει να αποζημιωθώ από το πρώτο
εναγόμενο και για το βέβαιο ενδεχόμενο απώλειας του δικαιώματος
επικουρικής συνταξιοδότησης μου επειδή δεν έχεω συμπληρώσει τον
ελάχιστο χρόνο απαιτούμενης ασφάλισης στο ΤΕΑΠΕΡΤ από το διορισμό
στην ΕΡΤ το 1987 μέχρι την 11.6.2013 που υπολογίζω σε ένα κατ’ ελάχιστο
ποσό αποθετικής ζημίας 72.000 ευρώ σε περίπτωση επικουρικής ασφάλισής
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μου επί 15 έτη μετά της συνταξιοδότησής μου (15 Χ 12 μήνες 400,00 ευρώ
μέση μηνιαία επικουρική σύνταξη = 72.000,00 ευρώ).
IV. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ
Eπειδή, η συμπεριφορά του πρώτου εναγομένου είναι για τους ανωτέρω
λόγους παράνομη, αντισυμβατική και καταχρηστική και ουδέποτε την
αποδέχτηκα.
Επειδή, οι εναγόμενοι αρνούνται να αποδεχθούν τις προσφερόμενες
προσηκόντως υπηρεσίες μου.
Επειδή, ενόψει της ακυρότητας της απόλυσής μου, το πρώτο εναγόμενο,
ως διάδοχος των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της καταργηθείσας ΕΡΤ
ΑΕ, υποχρεούται λόγω της άκυρης λύσης της εργασιακής μου σχέσης, να
αποδέχεται τις υπηρεσίες μου, άλλως τις υπηρεσίες αυτές οφείλει να
αποδέχεται η β’ των εναγομένων ως διάδοχος εργοδότης κατά τις διατάξεις περί
μεταβίβασης επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις οποίες η εργασιακή σχέση με όλες
τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα μεταβιβάζεται στον διάδοχο εργοδότη βάσει
των διατάξεων του ΠΔ 178/2002.
Eπειδή οι επίδικες αξιώσεις μου στηρίζονται στην μεταξύ εμού και του
αντιδίκου σύμβαση εργασίας, ως διαδόχου της ΕΡΤ ΑΕ, και στην αδικοπρακτική
συμπεριφορά του εναγομένου έναντι εμού, που προεξέθεσα, λόγω της οποίας
ζημιώθηκα τις αιτούμενες, να μου αναγνωρισθούν ή να επιδικασθούν αξιώσεις
μου.
Eπειδή οι διά των προαναφερθεισών κανονιστικών διοικητικών πράξεων
επενεχθείσα από 12/6/2013 απόλυσή μου είναι παράνομη και ανίσχυρη λόγω
της αντισυνταγματικότητας της από 10/6/2003 ΠΝΠ και του ανισχύρου των
διατάξεων της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Απόφασης του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών και των λοιπών
προαναφερθεισών κανονιστικών διοικητικών πράξεων.
Eπειδή οι ανωτέρω διαφορές αποδοχών, αυτές που η μηνιαία αναλογία
τους αποτελεί "μισθό" κατά την έννοια του νόμου και κατά τη μεταξύ εμού και
της αντιδίκου υφιστάμενη σύμβαση εντολής, ήσαν και είναι καταβλητέες την
τελευταία ημέρα κάθε μήνα που εργάσθηκα. Δηλαδή η ημέρα αυτή ήταν η
δήλη ημέρα καταβολής (341 AK), μετά την πάροδο της οποίας η
εναγομένη κατέστη υπερήμερη και οφείλει τόκους υπερημερίας. Oι τόκοι
δε αυτοί, ως γνωστόν, είναι αυτοτελώς επιδιώξιμοι και δι' αναγνωριστικής
αγωγής.
Έχω, επομένως, έννομο συμφέρον να ζητήσω να μου
αναγνωρισθούν και αυτοί δικαστικώς.
Επειδή, υφίσταμαι αδιαμφισβήτητα μεγάλη ηθική βλάβη που επιτείνεται
από το γεγονός ότι ο τέταρτος των εναγομένω ειδικός διαχειριστής δεν με
πρότεινε ακόμη στον Πρόεδρο του ΝΣΚ κατά την προβλεπόμενη στην σχετική
ΚΥΑ δυνατότητά του για να παρέχω τις υπηρεσίες μου ως δικηγόρος στις
διάδοχες καταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε , όπως συνέβη με 4 τουλάχιστον μέχρι
σήμερα δικηγόρους της ΕΡΤ Α.Ε νεότερους και μη με λιγότερη επαγγελματική
εμπειρία από εμένα , οι οποίοι δεν είχαν προσληφθεί όπως εγώ με τις διατάξεις
του ν.1649/86 κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας για πρόσληψη δικηγόρων του
δημόσιου τομέα και συνεπώς δικαιολογείται η αύξηση του ποσού της
αποζημίωσης , συνολικά ύψους 120.000 ευρώ , ενοψει και των ειδικών
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προσόντων που προκύπτουν από το βιογραφικό μου για την ηθική βλάβη που
υφίσταμαι εξαιτίας της παράλειψης αυτής του τέταρτου εναγόμενου , αλλά και
του δευτέρου εναγομένου κατόπιν της προαναφερθείσας και κατατεθείσας με
αρ.πρωτ. σχετικής αιτήσεώς μου προς τον πρόεδρο του ΝΣΚ που
αναιτιολόγητα δεν έτυχε ακόμη απαντήσεως.
Επειδή η υποβολή αιτήσεων με τον ειδικό διαχειριστή δεν υποδηλώνει σε
καμμία περίπτωση παραίτησή μου από οιονδήποτε δικαίωμα, το οποίο ασκώ,
αντιθέτως η άσκηση της παρούσας αγωγής σαφώς δηλώνει την αντίθεσή μου
προς την αντισυνταγματική, παράνομη και αντισυμβατική διαδικασία με την
οποία έληξε πρόωρα η εργασιακή μου σχέση με την ΕΡΤ ΑΕ, για την οποία
επιφυλασσόμαι κάθε νομίμου δικαιώματός μου.
Επειδή, πρέπει εξαιτίας της άμεσης οικονομικής ανάγκης που περιήλθα
μετά την 11/6/2013 για να καλύψω το στεγαστικό μου δάνειο και της ανάγκης
συντήρησης της πολυμελούς μου οικογένειας ως πολύτεκνος πατέρας να
κυρηχθεί η απόφαση του Δικαστηρίου Σας προσωρινά εκτελεστή, τουλάχιστον
όσον αφορά τα υπ’ αριθμ. 3,4 και 6 αιτήματά μου δηλαδή ως προς το αίτημα
συνέχισης παροχής των υπηρεσιών μου ως προς την καταβολή των μισθών
μου υπερημερίας και ως προς την καταβολή της αποζημίωσης απόλυσής μου
επικουρικά.
Eπειδή η αγωγή μου είναι νόμιμη και βάσιμη και αληθινή.

Για τους λόγους αυτούς
και όσους θα προσθέσω κατά τη συζήτηση της παρούσας
κατά την οποία θα προσκομίσω έγγραφα και θα εξετάσω μάρτυρες.
Zητώ:
1) Nα γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου σε όλο της το αιτητικό ως
νόμιμη, βάσιμη και αληθινή και να απορριφθούν οι ισχυρισμοί των αντιδίκων.
2) Nα αναγνωρισθεί, για τους λόγους που αναφέρονται στην
παρούσα, η ακυρότητα της από 12/6/2013 λύσης της παροχής
δικηγορικών μου υπηρεσιών.
3) Να υποχρεωθεί το πρώτο εναγόμενο, άλλως και επικουρικά η
δεύτερη εναγομένη, υπό τις προαναφερόμενες ιδιότητές τους, να
αποδέχεται τις προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες μου και να με
απασχολεί πραγματικά στη θέση και ειδικότητα που κατείχα, με βάση τα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα μου, ως δικηγόρου εξειδικευμένου σε
ζητήματα ραδιοτηλεοπτικά και Πνευματικής Ιδοκτησίας κατά την
11/6/2013.
4) Να υποχρεωθεί το πρώτο εναγόμενο να καταβάλει ως μισθούς
υπερημερίας το ποσό των 142.094,52 ευρώ ως αντιμισθία υπερημερίας για
το χρονικό διάστημα από 11-10-2013 έως και 11-10-2016, καθόσον ήδη μου
έχει καταβάλει τους μισθούς υπερημερίας 4 μηνών δηλαδή από 11/6/2013
έως 11/10/2013 με δύο διμηνιαίες καταβολές των 7.718,36 ευρώ (καθόσον
πιθανολογείται ότι μέχρι τον Οκτώβριου του 2016 μετά τριετία από σήμερα θα
έχει τελεσιδικήσει η απόφαση της υπο κρίση αγωγής μου αυτής,
επιφυλασσόμενος να διεκδικήσω μισθούς υπερημερίας και για το υπόλοιπο
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χρονικό διάστημα και μέχρι την άρση της υπερημερίας του εργοδότη ή την
τυχόν περεταίρω καθυστέρηση της έκδοσης τελεσίδικης και αμετάκλητης
απόφασης επί της αγωγής μου αυτής), αναλυόμενο σε κάθε περίπτωση ως
μηνιαίο ποσό 3.947,07 ευρώ με το νόμιμο τόκο από το τέλος κάθε μήνα
κατά τον οποία κάθε μισθός, όπως αυτός αναλύθηκε, κατέστη
ληξιπρόθεσμος και απαιτητός, αλλιώς από την επομένη κοινοποίησης
της παρούσας μέχρι πλήρους εξοφλήσεως.
5) Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να μου καταβάλλουν ποσό ύψους
352,28 ευρώ για το βρεφονηπιακό επίδομα 4 μηνών, με το νόμιμο τόκο από
την επομένη της ημερομηνία λύσης της εργασιακής μου σχέσης (13/6/2013),
άλλως από την επομένη κοινοποίησης της παρούσας μέχρι πλήρους
εξοφλήσεως
6) Άλλως και όλως επικουρικά να μου καταβληθούν οι προβλεπόμενες
από τον Κώδικα περί δικηγόρων αποζημιώσεις (12 + 27 μηνιαίων αποδοχών Χ
3.947,07 ευρώ) δηλαδή 153.935,73 ευρώ , (εάν ερμηνευτεί ότι οι 27 μήνες που
αφορούν τα 18 έτη απασχόλησής μου στην ΕΡΤ επιπλέον της αρχικής μου
8ετίας δεν υπερβαίνουν το πλαφόν των 30 παγίων μηνιαίων αμοιβών μου),
άλλως συνολικά 30μηνιαίες αποδοχές μου δηλαδή 3947,07 Χ 30 =
118.412,1 ευρώ, σύμφωνα με την κρίση του Δικαστηρίου Σας και την πάγια
νομολογία, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της ημερομηνία λύσης της
εργασιακής μου σχέσης (13/6/2013), άλλως από την επομένη κοινοποίησης της
παρούσας μέχρι πλήρους εξοφλήσεως
7) Επικουρικά, να υποχρεωθεί το πρώτο εναγόμενο προς καταβολή της
κατά την εργατική νομοθεσία αποζημίωσης απόλυσης μου, ήτοι το ποσό των
75.259,04 ευρώ , με το νόμιμο τόκο από την επομένη της ημερομηνία λύσης
της εργασιακής μου σχέσης (13/6/2013), άλλως από την επομένη κοινοποίησης
της παρούσας μέχρι πλήρους εξοφλήσεως.
8) Να καταδικαστούν το πρώτο εναγόμενο ,άλλως συμμέτρως κατά την
κρίση του Δικαστηρίου Σας να μου καταβάλλουν ως ηθικη βλαβη το συνολικό
ποσό των 120.000 ευρώ και ως αποθετική μου ζημία το ποσό των 60.000
ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της ημερομηνία λύσης της
εργασιακής μου σχέσης (13/6/2013), άλλως από την επομένη κοινοποίησης της
παρούσας μέχρι πλήρους εξοφλήσεως.
9) Να μου επιδικαστούν οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές που θα
μου κατέβαλε η ΕΡΤ Α.Ε. μέχρι τη συνταξιοδότησή μου το 2025 συνολικού
ύψους 38.000 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επομένη της ημερομηνία λύσης
της εργασιακής μου σχέσης (13/6/2013), άλλως από την επομένη κοινοποίησης
της παρούσας μέχρι πλήρους εξοφλήσεως
10) Να μου επιδικαστούν τα ποσά που οφείλω να καταβάλω για
αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας μου στην ΕΡΤ προς αναγνώριση του
συνταξιοδοτικού μου χρόνου γι ατη λήψη συντάξεως από το ΙΚΑ ύψους 30.600
ευρώ για όλες τις απαιτούμενες εισφορές, άλλως 10.200 ευρώ για τη
συμμετοχή ως εργαζομένου , με το νόμιμο τόκο από την επομένη της
ημερομηνία λύσης της εργασιακής μου σχέσης (13/6/2013), άλλως από την
επομένη κοινοποίησης της παρούσας μέχρι πλήρους εξοφλήσεως.

158

11) Να μου επιδικαστούν τα ποσά που οφείλω να καταβάλω για την
αναγκαία ιατρική και νοσοκομειακή κάλυψη- ασφάλεια υγείας για το χρόνο μέχρι
συνταξιοδοτήσεώς μου και σε αντικατάσταση της ομαδικής ασφάλισης που μου
παρείχε η ΕΡΤ Α.Ε. συνολικού ποσού ύψους 16.800 ευρώ , με το νόμιμο τόκο
από την επομένη της ημερομηνία λύσης της εργασιακής μου σχέσης
(13/6/2013), άλλως από την επομένη κοινοποίησης της παρούσας μέχρι
πλήρους εξοφλήσεως.
12) Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι να μου καταβάλουν το ποσό των
72.000,00 ευρώ για προσδοκόμενες απολαβές μου από ΤΕΑΠΕΡΤ στην
περίπτωση που καταργηθεί αμετάκλητα η ΕΡΤ Α.Ε.
13) Να κηρυχθούν προσωρινά εκτελεστά τα ποσά που θα μου
επιδικαστούν για τα ως άνω υποστοιχεία 3,4 και 6 αιτήματα (περί
επαναπρόσληψης, καταβολής μισθών υπερημερίας ή επικουρικά της
επιδικασθείσας αποζημίωσης που μου οφείλεται κατά τον Κώδικα περί
Δικηγόρων και να υποχρεωθεί ο τέταρτος εναγόμενος να με προτείνει στον
Πρόεδρο του ΝΣΚ, ώστε να διατηρήσει και εμένα στην παροχή των δικηγορικών
μου υπηρεσιών σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ασκεί προσωρινά ή μόνιμα
το έργο της Δημόσιας Ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στην Ελλάδα και να
εξαναγκαστεί με χρηματική ποινή 300 ευρώ ημερησίως να το πράξει για την
περίπτωση μη συμμορφώσεώς του με τη σχετική απόφαση του Δικαστηρίου
Σας.
14) Nα καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην καταβολή της εν γένει
δικαστικής δαπάνης, περιλαμβανομένης της δικηγορικής μου αμοιβής,
υπολογιζόμενης κατά τις προβλέψεις του Κώδικα περί Δικηγόρων με βάσει τα
αιτούμενα ως άνω ποσά.
Αθήνα, 10-9-2013
Ο ενάγων δικηγόρος

Ζ. ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Σ.Ε.Ρ.Τ.Α.Δ.Ε.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
από Δικηγόρο πρώην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. κ Γ.Λ. Κόκκα
και ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ
για άμεση μετατροπή της de facto κατάστασης εργατικού ελέγχου της
μετά την κατάργηση της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
σε de jure νομιμοποίηση της Κοινωνικά ελεγχόμενης
Δημόσιας Ελληνικής Ραδιοτηλεόρασης
ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΡΙΤ Α.Ε.
(οι διατάξεις του καταγράφονται με μη τονισμένα –BOLD-στοιχεία)
και ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ του Ευρωπαϊκού Ειδησεογραφικού
Οργανισμού EURONEWS
( που υπήρξε μέλος του πρώτου Εποπτικού του Συμβουλίου)
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Άρθρο 1. Σύσταση - Επωνυμία – Έδρα
Α.- Συνιστάται Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία - κατόπιν κατάργησης με
την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΟΙΚ.02/11-06-2013 της
Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.” από εργαζόμενους μέχρι τότε στην εταιρία αυτή και
από εκπροσώπους Οργανώσεων της Κοινωνίας των Ελλήνων Πολιτών
και τα φυσικά πρόσωπα που υπογράφουν την παρούσα Ιδρυτική Πράξη,
με την επωνυμία “ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ –
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
(Α.Μ.Κ.Ε)”, που έχει έδρα την Αθήνα.
Β.- Ο προσωρινός διακριτικός τίτλος της εταιρίας ορίζεται ως “ΣΕΡΤΑΔΕ”. Η
εταιρία εξυπηρετεί την δημιουργία της Δημόσιας Ραδιοτηλεοπτικής
Επιχείρησης που επιθυμούν οι Έλληνες Πολίτες, με την δημιουργία
πλήρους τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού προγράμματος, που
εκπέμπεται πανελλήνια και
παγκόσμια με αξιοποίηση των
διαδικτυακών εφαρμογών και αποτελεί πιλοτική ανίχνευση των
δυνατοτήτων της τελικής ανώνυμης εταιρίας που θα λειτουργήσει
στο άμεσο μέλλον ως Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, στα πρότυπα
της αρχικής σύστασης του Ευρωπαϊκού Ειδησεογραφικού
Οργανισμού με διακριτικό τίτλο “ EURO NEWS
S.A.”
και
ειδικότερα με την μορφή μιας ανώνυμης εταιρίας, της “
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΡΤ –Ε.Σ.Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.” της οποίας
κύριος μέτοχος θα είναι η “ΕΡΤ ΕΚΔΟΤΙΚΗ – Ε.Ρ.Τ.Εκ. Α.Ε.” κατά
ποσοστό 51%, όπως ειδικότερα στα Καταστατικά αυτών των
εταιριών θα προσδιορίζεται.
Γ.- Η “ΣΕΡΤΑΔΕ - ΑΜΚΕ ” είναι έκφραση της κατά το άρθρο 1 παρ. 2
του Συντάγματος, προβλεπόμενης λαϊκής κυριαρχίας, που
αποτελεί θεμέλιο του Ελληνικού Πολιτεύματος και δημιουργείται
κατ’ ανάγκην κατόπιν της κατάργησης της πρώην “ΕΡΤ Α.Ε.” με
την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Ιουνίου 2013.
Υλοποιεί την συνταγματική επιταγή ότι άπασαι αι εξουσίαι
πηγάζουν από το λαό και το έθνος και ασκούνται υπέρ αυτού σε
συνδυασμό με την ακροτελεύτια διάταξη του άρθρου 120 παρ. 4
του Συντάγματος.
Δ.- Η ΣΕΡΤΑΔΕ έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και υφίσταται
εποπτικό και κοινωνικό έλεγχο από Οργανώσεις της Κοινωνίας
των Ελλήνων Πολιτών που την στηρίζουν ηθικά και οικονομικά στα
πλαίσια ενός νέου οργάνου άσκησης της λαϊκής κυριαρχίας πέραν
της Βουλής των Ελλήνων.
Ε.-

Η ΣΕΡΤΑΔΕ αποτελεί τον ενιαίο φορέα στον οποίο μπορεί να
ενταχθούν μετά από απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου
σύμφωνα με το άρθρο 4, τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί,
διαδικτυακοί ιστότοποι και άλλες σχετικές με τον σκοπό της
εταιρείας δραστηριότητες, ιδίως πολιτιστικές και οικονομικής
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αλληλεγγύης
Ελλήνων
και
νόμιμων
μεταναστών,
που
αναπτύσσουν το πνεύμα Κοινοτήτων οικονομικής και Κοινωνικής
αλληλεγγύης συμπολιτών.
Άρθρο 2. Σκοπός – Μέσα- Αρμοδιότητες
Α.-

Η ΣΕΡΤΑΔΕ. αποβλέπει στην εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, με την οργάνωση, εκμετάλλευση και
λειτουργία τηλεοπτικών, διαδικτυακών και ραδιοφωνικών σταθμών,
καθώς και την παροχή κάθε είδους οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Δεν
επιδιώκει την απόκτηση κέρδους και συμβάλλει στην ενημέρωση,
μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού.

Β.- H δημόσια ραδιοτηλεόραση υπηρετεί τις δημοκρατικές, κοινωνικές και
πολιτιστικές ανάγκες της κοινωνίας και συμβάλλει στη διασφάλιση της
πολυφωνίας. Έχει σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση
πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της
τέχνης. Η έννοια των ίσων όρων μετάδοσης δεν περιλαμβάνει κατ’
ανάγκην την νομολογημένη αναλογική ισότητα των πολιτικών
κομμάτων σ’ αυτήν αλλά επεκτείνεται στην ίση δυνατότητα κάθε
νόμιμης συλλογικότητας που δρα δημόσια στην Ελλάδα με
οποιαδήποτε νομική ή πραγματική μορφή να εκφράζει τον
κοινωνικό,
πολιτιστικό
και
πολιτικό
της
λόγο
σε
αυτοδιαχειριζόμενες ζώνες ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος από
τους πολίτες, σε ένα ελάχιστο χρόνο που εξαρτάται από το εύρος
και την ποιότητα των μηνυμάτων που επιθυμεί να προβάλλει
δημόσια, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζει το Εποπτικό
Συμβούλιο της ΣΕΡΤΑΔΕ. Οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες που παρέχει
πρέπει να έχουν την ποιοτική στάθμη που επιβάλλει η κοινωνική της
αποστολή και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και να σέβονται ιδίως
την αξία του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της
νεότητας.
Γ.-

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση, κατά τη λειτουργία της, είναι ανεξάρτητη
από το κράτος, άλλους φορείς δημόσιας εξουσίας, φορείς που
ελέγχονται από αυτούς και πολιτικά κόμματα. Καθώς και από
ανεξάρτητες αρχές. Διαθέτει πλήρη προγραμματική και συντακτική
ανεξαρτησία.

Δ.-

Η ΣΕΡΤΑΔΕ απευθύνεται προς το ευρύ κοινό και καλύπτει γεωγραφικά
το σύνολο της χώρας. Μπορεί να απευθύνεται και προς τον απόδημο
ελληνισμό. Προς τούτο, χρησιμοποιεί τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό.
Η ΣΕΡΤΑΔΕ μπορεί να λειτουργεί και σταθμούς τοπικής εμβέλειας.

Ε.-

Τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα της ΣΕΡΤΑΔΕ απευθύνονται σε όλες
τις κατηγορίες του πληθυσμού της χώρας. Λαμβάνουν υπ’ όψη τις
ανάγκες ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων, ανεξάρτητα από τη
θεαματικότητα και ακροαματικότητα των σχετικών εκπομπών.

ΣΤ.- Η ΣΕΡΤΑΔΕ προβάλλει τηλεοπτικά, διαδικτυακά και ραδιοφωνικά τις
εργασίες της Βουλής των Ελλήνων. Προς τούτο μεταδίδει τις
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συνεδριάσεις της Ολομέλειας και των άλλων σχηματισμών της Βουλής,
στις δικές της ή σε ξεχωριστές συχνότητες.
Ζ.- Η ΣΕΡΤΑΔΕ παράγει και εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε τρόπο
ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και οπτικοακουστικό υλικό, δημιουργεί
μεταποιητικές μονάδες παραγωγής κάθε είδους αγαθού ή υπηρεσίας
σχετικής με τα οπτικά, ακουστικά και οπτικοακουστικά μέσα μαζικής
επικοινωνίας και γενικά ασκεί κάθε δραστηριότητα που συντελεί στην
εκπλήρωση των σκοπών της. Μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες και
να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.
Η.-

Μέσα εκπλήρωσης σκοπών ΣΕΡΤΑΔΕ

1. Στα μέσα εκπλήρωσης των σκοπών της ΣΕΡΤΑΔΕ περιλαμβάνονται ιδίως:
α) η παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ελεύθερης
λήψης καθώς και συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
υπηρεσιών μέσω δικτύων ευρυεκπομπής για αναλογική εκπομπή,
β) η παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ελεύθερης
λήψης καθώς και συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
υπηρεσιών μέσω δικτύων ευρυεκπομπής για ψηφιακή εκπομπή,
γ) η παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ελεύθερης
λήψης καθώς και συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων, για τη λειτουργία των οποίων
είτε δεν απαιτείται συχνότητα είτε απαιτείται συχνότητα, αλλά όχι από
εκείνες που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού
σήματος προς το κοινό,
δ) η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου,
ε) η παροχή μη γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων μέσω
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με συντακτικά διαμορφωμένο
περιεχόμενο προς εξυπηρέτηση των δημοκρατικών, κοινωνικών και
πολιτιστικών αναγκών της κοινωνίας,
στ)
ζ)

η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων,
η παροχή υπηρεσιών μετάδοσης και πολυπλεξίας του προγράμματος
τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας με
ψηφιακή τεχνολογία, και

η) η παροχή μεμονωμένων εκπομπών κατά παραγγελία, οπτικοακουστικό
υλικό τεκμηρίωσης ή εμβάθυνσης σχετικά με εκπομπές της ΣΕΡΤΑΔΕ,
καθώς και αυτοτελείς οπτικοακουστικές υπηρεσίες, όπως παροχή
μετεωρολογικών προβλέψεων, περιβαλλοντικής ή χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης, υπηρεσίες ηλεκτρονικού τύπου ή υπηρεσίες
διαδικτυακής αναζήτησης.
1.

Η παροχή των υπηρεσιών της ΣΕΡΤΑΔΕ μπορεί να γίνεται με
οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο και οποιοδήποτε μέσο (ασύρματη ή
καλωδιακή, μέσω επίγειων πομπών ή μέσω δορυφόρου, με απευθείας
εκπομπή προς το κοινό ή με σταθερή δορυφορική υπηρεσία), σε κινητές
ή σταθερές συσκευές και με ίδιο τεχνικό εξοπλισμό.
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Άρθρο 3. Γενικές αρχές του προγράμματος
Α.-

Oι εκπομπές της ΣΕΡΤΑΔΕ διέπονται από την ισχύουσα
ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία. Ειδικότερα, οι εκπομπές της ΣΕΡΤΑΔΕ:
α. Περιλαμβάνουν ποικίλα προγράμματα στους τομείς της
ενημέρωσης, της ψυχαγωγίας, του αθλητισμού, του πολιτισμού και
της επιμόρφωσης.
β. Επιδιώκουν αντικειμενικότητα και πληρότητα των ειδήσεων.
γ. Διασφαλίζουν την πολυφωνική ανταλλαγή απόψεων, με κάλυψη
όλων των πολιτικών ρευμάτων και φορέων σκέψη, ακόμη και αν
αυτές προέρχονται από άτυπες οργανώσεις της Κοινωνίας των
Πολιτών, πέραν των πολιτικών κομμάτων
δ. Επιδιώκουν την κοινωνική συνοχή, την πολιτιστική πολυμέρεια και
καταπολεμούν κάθε είδους διακρίσεις.
ε. Αναδεικνύουν τον ελληνικό πολιτισμό και τις παραδόσεις της χώρας.
στ. Προβάλλουν την πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία.
ζ. Διαφυλάσσουν την ποιότητα της ελληνικής γλώσσας.
η. Διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτές των προσώπων με
προβλήματα ακοής και όρασης.

Β.-

H ΣΕΡΤΑΔΕ καταβάλλει ιδιαίτερη μέριμνα για την πλήρη και
αντικειμενική παρουσίαση του προεκλογικού αγώνα των πολιτικών
κομμάτων, καθώς και των υποψήφιων συνδυασμών ή προσώπων, κατά
τις βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις, διασφαλίζοντας όμως τον ελάχιστο χρόνο προβολής σε
κάθε φύσεως ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις για οποιεσδήποτε
απόψεις εκφράζονται από πολιτικά κόμματα που δεν πληρούν τα
ελάχιστα ποσοστά εισόδου τους στη Βουλή, με κριτήρια ποιοτικά
και δημοσιογραφικά ως προς τον χρόνο προβολής των απόψεων
αυτών. Καλύπτει επίσης και τις απόψεις που διατυπώνονται κατά την
περίοδο που προηγείται της διεξαγωγής δημοψηφίσματος.

Γ.-

Η ΣΕΡΤΑΔΕ μεριμνά για την παρουσίαση θεμάτων και δραστηριοτήτων
των πολιτικών κομμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των παραγωγικών τάξεων. Προς
τούτο, τηρεί την αρχή της αναλογικής ισότητας, χωρίς αυτό να στερεί
την δυνατότητα από όσους δεν έχουν καταγραφεί καθ’ οιονδήποτε
τρόπο αναλογικά σε εκλογικές ή άλλες διαδικασίες να εκφράζουν
ελεύθερα τις απόψεις τους κατά τις προβλέψεις του ως άνω
εδαφίου 3Β.

Δ.-

Η ΣΕΡΤΑΔΕ υποβάλλει στη Βουλή και το Ε.Σ.Ρ. κατά το πρώτο τρίμηνο
κάθε ημερολογιακού έτους έκθεση για την τήρηση των υποχρεώσεων
που της ανατίθενται με το παρόν άρθρο.
Άρθρο 4. Στρατηγικό Σχέδιο

Α.- Με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Εποπτικό Συμβούλιο
καταρτίζει το στρατηγικό σχέδιο της ΣΕΡΤΑΔΕ.
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Β.-

Το στρατηγικό σχέδιο κατ’ αρχήν καλύπτει την προοπτική
ενεργοποίησης της πρώην “ΕΡΤ” ΑΕ μετά την κατάργησή της από
την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με την μετεξέλιξη της
ΣΕΡΤΑΔΕ σε Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία “ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΌΡΑΣΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ (ΣΕΡΤΕκ) η
οποία θα κατέχει το 51% των μετοχών της Ανώνυμης Εταιρίας
“ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΕΡΤ” (ΕΣΕΡΤ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ), η οποία αναπτύσσει
πενταετές στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης που περιλαμβάνει τους
γενικούς αναπτυξιακούς στόχους της Εταιρίας, τα αναγκαία μέσα
για την επίτευξή τους, το συνολικό κόστος των δραστηριοτήτων
της Εταιρίας και τον τρόπο χρηματοδότησής τους.

Γ.-

Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου και με εισήγηση του Διοικητικού
Συμβουλίου, το Εποπτικό Συμβούλιο αποφασίζει την ίδρυση νέων
τηλεοπτικών, διαδικτυακών ιστοτόπων και ραδιοφωνικών σταθμών,
καθώς και την κατάργηση υφισταμένων. Με την ίδια απόφαση
εξειδικεύεται ο χαρακτήρας και το περιεχόμενο του νέου σταθμού και
ιστοτόπου, η εμβέλειά τους και οι ειδικότερες προγραμματικές
υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το παρόν
καταστατικό.
Άρθρο 5. Επιχειρησιακό Σχέδιο

Α.- Ο Γενικός Συντονιστής καταρτίζει το επιχειρησιακό σχέδιο της
ΣΕΡΤΑΔΕ., το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό και από το Εποπτικό
Συμβούλιο της Εταιρίας.
Β.-

Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι ετήσιο και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο:
α. Τους επιδιωκόμενους στόχους κάθε σταθμού και κάθε
δραστηριότητας της Εταιρίας, εκφρασμένους σε ποσά και ποσοστά
και το αντίστοιχο προϋπολογιζόμενο κόστος.
β. Τις ειδικότερες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για την επίτευξη
των ανωτέρω στόχων.
γ. Τα αναγκαία κεφάλαια και τον τρόπο κάλυψής τους.
δ. Τους ετήσιους χρηματοοικονομικούς, ποιοτικούς και επιχειρησιακούς
δείκτες.
ε. Τις υποχρεώσεις προς τους καταναλωτές και την πρόβλεψη
αποζημιώσεων.
στ. Τις προϋποθέσεις και τις παραδοχές επίτευξης των στόχων.
ζ. Τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της
πραγματοποίησης των ανωτέρω στόχων.

Άρθρο 6. Μετοχικό Κεφάλαιο - Πόροι
Α.- Το μετοχικό κεφάλαιο της ΣΕΡΤΑΔΕ ανήκει αποκλειστικά στους
Έλληνες Πολίτες, στο όνομα των οποίων έχουν εκδοθεί δέκα
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εκατομμύρια (10.000.000) ονομαστικοί και αναπαλλοτρίωτοι τίτλοι..
Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται από τους εργαζόμενους
της πρώην ΕΡΤ ΑΕ και ενδιαφερόμενους Έλληνες Πολίτες και
διακρίνεται σε ενεργές μετοχές και σε σχολάζουσες, ανάλογα με το
αν έχει καταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο ονομαστικής αξίας 100€
ανά μετοχή (ενεργές μετοχές) ή αν επίκειται η κάλυψή τους από
τους δικαιούχους (σχολάζουσες μετοχές). Το κεφάλαιο που αφορά
την ΕΣΕΡΤ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΤ), μόλις συσταθεί και συγκροτηθεί
είναι εκείνο που προκύπτει μετά την απογραφή και αποτίμηση των
περιερχόμενων σε αυτή περιουσιακών στοιχείων, ενεργητικών και
παθητικών, του καταργηθέντος ενιαίου φορέα της Ελληνικής
Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Α.Ε.
Β.-

Πόροι της ΣΕΡΤΑΔΕ είναι:
α. Έσοδα από εθελοντικό τέλος συμμετοχής των πολιτών που
καταβάλλεται σε Τραπεζικό Λογαριασμό της Εταιρίας, ανάλογα
με τις δυνατότητες κάθε Έλληνα Πολίτη για την εκπλήρωση του
στόχου της δημόσιας κοινωνικοποιούμενης υπηρεσίας.
β. Έσοδα από διαφημίσεις, και γ. Έσοδα από κάθε άλλη πηγή.

Γ.-

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του εκάστοτε
αρμόδιου για θέματα Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης, ύστερα από
εισήγηση της Επιχειρησιακής ΕΡΤ (ΕΣΕΡΤ), όταν συσταθεί, και αφού
ληφθεί υπόψη η κοινοτική νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις στη
δημόσια ραδιοτηλεόραση, καθορίζεται το ύψος του ανταποδοτικού
τέλους και τα υπόχρεα για την καταβολή του πρόσωπα.
Άρθρο 7. Γενική Συνέλευση

Α.-

Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τους υπογράφοντες την
παρούσα που έχουν καταβάλλει το ποσό της ονομαστικής αξίας
100€ για την κάθε μετοχή και αποτελεί το ανώτατο όργανο της
ΣΕΡΤΑΔΕ – ΑΜΚΕ. Οι Υπουργοί Οικονομικών, Δικαιοσύνης,
Πολιτισμού & Τουρισμού μπορεί να εκπροσωπηθούν στη Γενική
Συνέλευση από Γενικούς Γραμματείς ή Γενικούς Διευθυντές των
Υπουργείων τους. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο εκάστοτε
εκλεγμένος Πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ.

Β.-

Η Γενική Συνέλευση έχει τις αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης
Ανώνυμης Εταιρίας, εκτός από εκείνες που ανατίθενται σε άλλα
όργανα της ΣΕΡΤΑΔΕ από το Καταστατικό της Εταιρίας και την
ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 8. Εποπτικό Συμβούλιο

Α.-

Το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ) της ΣΕΡΤΑΔΕ είναι δεκαπενταμελές, η
θητεία των μελών του ενιαύσια και απαρτίζεται από εκπροσώπους
των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών από τις εξής πέντε
προελεύσεις:
α) Επιστημονικές,
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β) Εθελοντικές,
γ) Κοινότητες Ομογενών Ελλήνων και Φιλελλήνων,
δ) Τοπικές Συνελεύσεις Πολιτών “Δημοβούλια” (των 50 Νομών
της Χώρας εκτός μεγάλων αστικών κέντρων) και
ε) Κληρωτοί - αριστίνδην πολίτες που προσφέρουν στα κοινά.
Β.- Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου κληρώνονται από κατάλογο
ενδιαφερομένων Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, που
αποδεδειγμένα έχουν πραγματική κοινωνική δραστηριότητα κατά
το τελευταίο έτος λειτουργίας τους,
με τη διαδικασία που
προβλέπει η παράγραφος 6 του παρόντος άρθρου και
ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΠΟΣΠΕΡΤ.
Γ.-

Η ιδιότητα του μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου της ΣΕΡΤΑΔΕ είναι
ασυμβίβαστη:
α. με την ιδιότητα του υπαλλήλου της Εταιρίας ή θυγατρικών της,
β. με την ιδιότητα του προμηθευτή ή του εν γένει αντισυμβαλλόμενου
της ΣΕΡΤΑΔΕ με σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών,
γ. με τη συμμετοχή καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλη εταιρία σχετική με
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και
δ. με την ιδιότητα του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του
Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή
αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, του Βουλευτή, του Δημάρχου, του
Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του Αντιδημάρχου, καθώς
και του δημόσιου υπαλλήλου.

Δ.- Το Εποπτικό Συμβούλιο εγγυάται την ανεξαρτησία της ΣΕΡΤΑΔΕ
από κάθε μορφή κυβερνητικής ή άλλης παρέμβασης, μεριμνά για
τη λειτουργία της σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον και
διαμορφώνει τη στρατηγική και την αναπτυξιακή πολιτική της.
Ε.-

Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΣΕΡΤΑΔΕ,
καταρτίζει πενταετές στρατηγικό σχέδιο σύστασης και
λειτουργίας τόσο της ΣΕΡΤΕκ όσο και της ΕΣΕΡΤ, υποκείμενο
σε προσαρμογή και αναθεώρηση, το οποίο περιλαμβάνει τους
στόχους και των τριών ως άνω εταιριών και τα μέσα για την
επίτευξη των στόχων αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 4 του παρόντος νόμου.
β. Επιλέγει τον Γενικό Συντονιστή του Εποπτικού Συμβουλίου,
τον Συντονιστή και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τη
διαδικασία της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του παρόντος.
γ. Εγκρίνει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρίας, το οποίο
καταρτίζει ετησίως ο Γενικός Συντονιστής και εγκρίνει το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
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δ. Διατυπώνει σύμφωνη γνώμη επί του προϋπολογισμού που
έχει καταρτίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την
υποβολή του για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
ε. Προάγει την ορθολογική εταιρική διακυβέρνηση για τη
διασφάλιση
ενός
αποτελεσματικού
και
δημιουργικού
περιβάλλοντος της ΣΕΡΤΑΔΕ, καθώς και των εταιριών που θα
την διαδεχθούν (ΣΕΡΤΕκ και ΕΣΕΡΤ) και την ανοιχτή
λογοδοσία.
ΣΤ.Η θητεία κάθε επιλεγέντος μέλους του Εποπτικού
Συμβουλίου είναι ετήσια (ενιαύσια) και δεν μπορεί
οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος να χρηματίσει ξανά ως μέλος
του Εποπτικού Συμβουλίου, εάν δεν ολοκληρωθεί η ενιαύσια
θητεία όλων όσων επελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων στις πρώτες εκατόν πενήντα (150) θέσεις.
Ζ.

Το Εποπτικό Συμβούλιο, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, λειτουργεί
νόμιμα και αν ένα ή περισσότερα από τα μέλη του εκπέσουν, παυθούν,
παραιτηθούν ή βρεθούν σε μόνιμη αδυναμία να ασκούν τα καθήκοντά
τους για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρούνται από τους επόμενους
επιλεγέντες από τη Γενική Συνέλευση μέχρι την πλήρωση των
εκατόν πενήντα (150) πρώτων επιλεγέντων σε περίπτωση δε
εξαντλήσεως του όλου αριθμού αυτών (150) διεξάγεται εκ νέου
ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση κατ’ ανάλογο τρόπο με
εκδήλωση ενδιαφέροντος από Οργανώσεις της Κοινωνίας των
Πολιτών κατά τα προαναφερθέντα και μέχρι αυτή να ολοκληρωθεί
μπορούν να χρηματίσουν και σε δεύτερη θητεία μέλη του
Εποπτικού Συμβουλίου που ήδη εξέτισαν ευδοκίμως την ετήσια
θητεία τους στο παρελθόν.
Στις περιπτώσεις αυτές, στη θέση του αντικαθιστάμενου μέλους του
Εποπτικού Συμβουλίου διορίζεται με απόφαση
του Γενικού
Συντονιστή της ΣΕΡΤΑΔΕ, ο οποίος απλώς πιστοποιεί τη σειρά
(κατά την ήδη διεξαχθείσα ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης) με
βάση την οποία αναλαμβάνει τη θέση το επόμενο μέλος.

Η.-

Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΣΕΡΤΑΔΕ μπορεί κατά τη
διάρκεια της θητείας του να παυθεί από τα καθήκοντά του με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έπειτα από αιτιολογημένη
πρόταση μομφής δέκα (10) τουλάχιστον ενεργών μετόχων της
ΣΕΡΤΑΔΕ.

Θ.- Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά
μία φορά (1) τον μήνα και εκτάκτως, όποτε τούτο ζητηθεί από
τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του ή από τον Γενικό Συντονιστή της
ΣΕΡΤΑΔΕ. Το Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν
είναι παρόντα τουλάχιστον οκτώ (8) μέλη του και αποφασίζει με
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Γενικού Συντονιστή της ΣΕΡΤΑΔΕ. Ο
Γενικός Συντονιστής του Εποπτικού Συμβουλίου συγκαλεί τις
συνεδριάσεις του και διευθύνει τις εργασίες του. Ο Συντονιστής της
ΣΕΡΤΑΔΕ μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Εποπτικού
Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου ύστερα από πρόσκληση του
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Γενικού Συντονιστή Το Εποπτικό Συμβούλιο
απόφασή του τον Κανονισμό Λειτουργίας του.
Ι.-

καταρτίζει

με

Ο Γενικός Συντονιστής του Εποπτικού Συμβουλίου εκλέγεται από
τα μέλη του για διετή θητεία, που δεν μπορεί να ανανεωθεί.
Υποψήφιοι για τη θέση του Γενικού Συντονιστή μπορεί να είναι
μόνο μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου. Ο Γενικός Συντονιστής του
Εποπτικού Συμβουλίου συγκαλεί το Εποπτικό Συμβούλιο σε
τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και
διευθύνει τις εργασίες του. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο
αναπληρώνει το αρχαιότερο μέλος του Συμβουλίου, μεταξύ δε
συμβούλων με την αυτή αρχαιότητα, ο ηλικιακά πρεσβύτερος.
Άρθρο 9. Συντονιστής - Διοικητικό Συμβούλιο

Α.-

Β.-

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΡΤΑΔΕ επιλέγονται ως
ακολούθως:
α. Με δημόσια πρόσκληση του Γενικού Συντονιστή της ΣΕΡΤΑΔΕ,
με την επιφύλαξη του άρθρου 16 του παρόντος, καλούνται
ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν την Δήλωση του ενδιαφέροντός
τους για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με πλήρη
φάκελλο καταγραφής των κατά καιρούς δραστηριοτήτων τους,
καθώς και βιογραφικά τους.
β. Για την τεχνική μελέτη και επεξεργασία των δηλώσεων
εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η προβλεπόμενη στο κεφ.
Η του άρθρου αυτού ανάδοχος εταιρία με διεθνή εμπειρία σε
θέματα επιλογής στελεχιακού δυναμικού για να προτείνει και να
ιεραρχήσει τις δηλώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
γ. Ο Ανάδοχος δημοσιεύει την ιεράρχηση όσων εκδήλωσαν το
ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και
η Γενική Συνέλευση της ΣΕΡΤΑΔΕ επιλέγει, με κριτήρια την
μεγαλύτερη
δυνατή
κάλυψη
ειδικών
αναγκών
και
ενδιαφερόντων της ελληνικής κοινωνίας, τα πέντε (5) μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, με ψηφοφορία όλων όσων κατέχουν
ενεργές μετοχές της εταιρίας.
δ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της ΣΕΡΤΑΔΕ διορίζεται με
απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου για διετή μη ανανεώσιμη
θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των
καθηκόντων του από το νέο ΔΣ. Το ΔΣ αποτελείται από τον
Συντονιστή, και από τέσσερα (4) μέλη, που διορίζονται
σύμφωνα με την διαδικασία επιλογής της παραγράφου 9 του
παρόντος. Ένα (1) τουλάχιστον μέλος του ΔΣ έχει νομική και
ένα (1) οικονομική κατάρτιση. Ο Συντονιστής επιλέγει ένα (1)
μέλος του ΔΣ ως αναπληρωτή του. Ο τελευταίος αναπληρώνει
τον Συντονιστή απόντα ή κωλυόμενο και ασκεί όλες τις
αρμοδιότητές του σε περίπτωση που αυτός παραιτηθεί ή
εκλείψει, έως τον διορισμό του διαδόχου του.
Ο Συντονιστής είναι και Πρόεδρος του Δ.Σ. επικουρούμενος από τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζει τη στρατηγική και την
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πολιτική ανάπτυξης της Εταιρίας που έχει αποφασίσει το
Εποπτικό Συμβούλιο.
Γ.-

Το ΔΣ συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση μια φορά τουλάχιστον την
εβδομάδα και σε έκτακτη οποτεδήποτε, με πρωτοβουλία του
Συντονιστή ή τριών μελών του. Την πρόσκληση απευθύνει ο
Συντονιστής με τον προσφορότερο κατά τη κρίση του τρόπο. Το ΔΣ
βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη,
συμπεριλαμβανομένου οπωσδήποτε του Συντονιστή ή του
Αναπληρωτή του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των
παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του
Συντονιστή.

Δ.-

Ο Συντονιστής έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Διοικεί την Εταιρία και προΐσταται όλων των υπηρεσιών της.
β. Καταρτίζει ετησίως το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρίας στο πλαίσιο
του δεκαετούς στρατηγικού σχεδιασμού, σύμφωνα με το άρθρο 5 του
παρόντος.
γ. Καταρτίζει τον υπηρεσιακό οργανισμό, τον κανονισμό λειτουργίας και
τους λοιπούς κανονισμούς της ΣΕΡΤΑΔΕ
δ. Εγκρίνει το ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα της ΣΕΡΤΑΔΕ και εποπτεύει
την τήρηση των βασικών αρχών του προγράμματος.
ε. Μεριμνά για την πραγματοποίηση των στόχων του προϋπολογισμού
της ΣΕΡΤΑΔΕ
στ. Παρουσιάζει ετησίως έκθεση πεπραγμένων στο Εποπτικό Συμβούλιο
και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του, εφόσον προσκληθεί, χωρίς
δικαίωμα ψήφου.
ζ. Επικυρώνει τις αποφάσεις των εργαζομένων σε κάθε Γενική
Διεύθυνση της ΣΕΡΤΑΔΕ, κατόπιν ψηφοφορίας των εργαζομένων,
της Γενικής Διεύθυνσης για τον ορισμό του Διευθυντή τους.
η. Μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση του Εποπτικού Συμβουλίου σε
έκτακτη συνεδρίαση.
θ. Καθορίζει δείκτες-κλειδιά απόδοσης με βάση το πλαίσιο της
ισόρροπης στοχοθέτησης, οι οποίοι είναι αντικειμενικά μετρήσιμοι και
αφορούν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά στοιχεία της λειτουργίας της
Εταιρίας και του προγράμματος, σε όλες τις εκφάνσεις του.
ι. Εκπροσωπεί την ΣΕΡΤΑΔΕ δικαστικώς και εξωδίκως.

Ε.- Ο Συντονιστής μπορεί να ζητεί την έγκριση του ΔΣ για τη λήψη
απόφασης σε οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στις κατά την προηγούμενη
παράγραφο αρμοδιότητές του. Μπορεί να αναθέτει την άσκηση
συγκεκριμένων κάθε φορά αρμοδιοτήτων του σε άλλα μέλη του ΔΣ. Το
ΔΣ είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα που αφορά τη διοίκηση της ΣΕΡΤΑΔΕ,
το οποίο το Καταστατικό της και η ισχύουσα νομοθεσία δεν αναθέτουν
στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο όργανο της Εταιρίας.
ΣΤ.-

Η ιδιότητα του μέλους του ΔΣ της ΣΕΡΤΑΔΕ είναι ασυμβίβαστη:
α. Με την ιδιότητα του προμηθευτή ή του εν γένει αντισυμβαλλόμενου
της με σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών,
β. Με τη συμμετοχή καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλη εταιρία σχετική με
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και
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γ. Με την ιδιότητα του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του
Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή
αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, του Βουλευτή, του Δημάρχου, του
Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του περιφερειακού και
δημοτικού συμβούλου, του δημοσίου υπαλλήλου, καθώς και με την
κατοχή αξιώματος ή θέσης σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα.
Ζ.-

Δύο (2) το πολύ μέλη του ΔΣ μπορούν να έχουν την ιδιότητα υπαλλήλου
της ΣΕΡΤΑΔΕ.

Η.- Ο Συντονιστής και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΕΡΤΑΔΕ.
επιλέγονται ως ακολούθως:
α. Με δημόσια πρόσκληση του Εποπτικού Συμβουλίου καλούνται
εξειδικευμένοι φορείς του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, με διεθνή
εμπειρία σε θέματα επιλογής στελεχιακού δυναμικού, να υποβάλουν
προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας επιλογής του Συντονιστή
και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ανάθεση της υπηρεσίας
κατακυρώνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά.
β. Ο ανάδοχος της υπηρεσίας, αποτελεί το Φορέα Επιλογής του
Συντονιστή και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΣΕΡΤΑΔΕ.
γ. Ο Φορέας Επιλογής δημοσιεύει χωριστές ανοιχτές προσκλήσεις
ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης του Συντονιστή αφενός και
την πλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αφετέρου. Οι
προσκλήσεις περιλαμβάνουν αναλυτική κατάσταση των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων που πρέπει να διαθέτουν ο Συντονιστής και
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και τη μέθοδο
αξιολόγησης των υποψηφίων. Στις προσκλήσεις προσδιορίζονται τα
καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του Συντονιστή και των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η εκάστοτε προβλεπόμενη
αποζημίωση του Συντονιστή και των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις
αντιστοίχως. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας από το
ίδιο πρόσωπο παραλλήλως για τη θέση του Συντονιστή και τη θέση
του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. Ο Φορέας Επιλογής αξιολογεί τις υποψηφιότητες για τη θέση του
Συντονιστή βάσει των κριτηρίων και της μεθόδου που έχει
ανακοινωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ’ και
υποδεικνύει στο Εποπτικό Συμβούλιο τους τρεις (3) υποψηφίους που
συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία, τους οποίους το
Εποπτικό Συμβούλιο καλεί σε ακρόαση. Ένας εξ αυτών διορίζεται
με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου στη θέση του Συντονιστή
ε. Ο Φορέας επιλογής αξιολογεί τις υποψηφιότητες για τις θέσεις των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει των κριτηρίων και της
μεθόδου που έχει ανακοινωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
περίπτωση (γ) και υποδεικνύει στο Εποπτικό Συμβούλιο τους οκτώ
(8) υποψηφίους που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία και
τους οποίους το Εποπτικό Συμβούλιο καλεί σε ακρόαση. Οι τέσσερις
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(4) από αυτούς διορίζονται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου
στη θέση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θ.- Το Εποπτικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση τουλάχιστον τεσσάρων (4)
μελών του, μπορεί να παύσει οποτεδήποτε από τα καθήκοντά τους τον
Συντονιστή και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ’ όσον δεν
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Για την αντικατάστασή τους
εφαρμόζεται εκ νέου η διαδικασία της παραγράφου 9.
Άρθρο 10. Εποπτεία - Έλεγχος ΣΕΡΤΑΔΕ
1.

2.

Ο έλεγχος της ΣΕΡΤΑΔΕ ως προς το εκπεμπόμενο πρόγραμμα και την
τήρηση των προγραμματικών υποχρεώσεων γίνεται από το Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο δημοσιεύει ετησίως σχετική
έκθεση.
Στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ανατίθεται η εποπτεία της
ΣΕΡΤΑΔΕ όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δημόσιας
υπηρεσίας σύμφωνα με την από 27.10.2009 Ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις
κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.
Άρθρο 11. Συμβουλευτικές επιτροπές προγράμματος

Το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί περισσότερες συμβουλευτικές
επιτροπές προγράμματος ανά γεωγραφική περιφέρεια που προεδρεύονται
από μέλη του. Στις επιτροπές συμμετέχουν εθελοντικά ακροατές και
τηλεθεατές που αποτελούν το αντιπροσωπευτικό κοινό της ΣΕΡΤΑΔΕ
Έργο των επιτροπών είναι να μεταφέρουν στο Εποπτικό Συμβούλιο τις
απόψεις του κοινού ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων στα
κανονιστικά κείμενα ή άλλες καταστατικές διατάξεις προγραμματικών
υποχρεώσεων της ΣΕΡΤΑΔΕ. Με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου
εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας των επιτροπών αυτών.
Άρθρο 12. Μεσολαβητής
Α.- Ο Μεσολαβητής της ΣΕΡΤΑΔΕ είναι αρμόδιος για την εξέταση
καταγγελιών, παραπόνων και αιτημάτων απάντησης για όλες τις
εκπομπές και τα προγράμματα της Εταιρίας. Προς τούτο απευθύνει
συστάσεις και γνώμες προς τον Συντονιστή και τους επικεφαλής των
αρμοδίων Διευθύνσεων της Εταιρίας.
Β.-

Τον Μεσολαβητή επιλέγει το Εποπτικό Συμβούλιο από κατάλογο τριών
(3) υποψηφίων που καταρτίζει ο Συντονιστής από δημοσιογράφους
εγνωσμένου κύρους, μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α. Η θητεία του Μεσολαβητή είναι
τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μια το πολύ φορά. Την αποζημίωσή του
καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 13. Επιτροπή Δεοντολογίας
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Α.- Με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου συγκροτείται Επιτροπή
Δεοντολογίας. Η Επιτροπή είναι τριμελής και απαρτίζεται από τον
Μεσολαβητή της ΣΕΡΤΑΔΕ και δύο (2) μέλη, τα οποία επιλέγονται από
κατάλογο τεσσάρων (4) υποψηφίων που καταρτίζει ο Συντονιστής, από
πρόσωπα με σπουδές και επαγγελματική πείρα στο πεδίο της νομικής
επιστήμης, της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας και της παιδαγωγικής.
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Μεσολαβητής.
Β.-

Έργο της Επιτροπής είναι:
α. Η διατύπωση γνώμης, ύστερα από ερώτημα του Συντονιστή, σε
θέματα δεοντολογίας για όλο το φάσμα των εκπομπών και
προγραμμάτων της ΣΕΡΤΑΔΕ
β. Η εξέταση κάθε ζητήματος δεοντολογίας, που υποβάλλει στην
Επιτροπή λόγω σπουδαιότητας ο Μεσολαβητής, ο Συντονιστής και
κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου.
γ. Η κατάταξη προγραμμάτων σε κατηγορίες προς το σκοπό της
προστασίας των ανηλίκων.
δ. Η κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας για το περιεχόμενο των εκπομπών
και κάθε είδους προβολών της ΣΕΡΤΑΔΕ

Γ.-

Την αποζημίωση των μελών της Επιτροπής για κάθε συνεδρίαση στην
οποία συμμετέχουν καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Δ.-

Συστάσεις, γνώμες και αποφάσεις της Επιτροπής σε θέματα
δεοντολογίας συνεκτιμώνται για τη λήψη των αποφάσεων σχεδιασμού
του Προγράμματος και διενέργειας των εκπομπών από τα αρμόδια
όργανα της ΣΕΡΤΑΔΕ.
Άρθρο 14. Κανονισμοί ΣΕΡΤΑΔΕ

Α.-

Η διάρθρωση και λειτουργία των υπηρεσιών της ΣΕΡΤΑΔΕ καθορίζονται
με τον υπηρεσιακό
οργανισμό της ΣΕΡΤΑΔΕ, ο οποίος καταρτίζεται από τον Συντονιστή και
εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και κατόπιν από το Εποπτικό
Συμβούλιο.
Β.- Τα θέματα προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη, η
διαδικασία, οι πάσης φύσεως αποδοχές και κάθε άλλο συναφές ζήτημα
με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού, καταρτίζονται από τον
Συντονιστή και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και κατόπιν από
το Εποπτικό Συμβούλιο.
Γ.-

Οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, εκτέλεσης
έργων και εργασιών, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, αγορών
ακινήτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και κάθε άλλου ενοχικού ή
εμπραγμάτου δικαιώματος επί κινητών και ακινήτων της ΣΕΡΤΑΔΕ
καθορίζονται με κανονισμό, που καταρτίζεται από τον Συντονιστή και
εγκρίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο και κατόπιν από το Εποπτικό
Συμβούλιο .
Άρθρο 15. Προσωπικό - Αποδοχές
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Α.-

Η ΣΕΡΤΑΔΕ συντηρεί κατά το δυνατόν το υφιστάμενο προσωπικό
της πρώην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με τις αποδοχές που ελάμβανε την 11η
Ιουνίου 2013 μετά
από
αποφάσεις
του Εποπτικού της
Συμβουλίου και του Γενικού της Συντονιστή και προσλαμβάνει
προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου, με
σύμβαση έμμισθης εντολής, καθώς και με συμβάσεις έργου, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, ύστερα από σχετική προκήρυξη, τηρώντας τις
αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας.

Β.-

Κατ’ εξαίρεση, η ΣΕΡΤΑΔΕ, ύστερα από πρόταση του Συντονιστή της
εταιρείας, μπορεί να αναθέτει απευθείας την εκτέλεση ορισμένου έργου
σε δημοσιογράφο, σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό υψηλής
εξειδίκευσης, λογοτέχνες ή άλλους καλλιτέχνες, με την επιφύλαξη του
κοινοτικού δικαίου. Ο χρόνος εκτέλεσης και οι ειδικότεροι όροι
καθορίζονται πάντοτε με τη σύμβαση.

Γ.-

Οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού καθορίζονται ανάλογα με
τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα και τα καθήκοντα που ασκεί το
προσωπικό και ειδικότερα με την ατομική σύμβαση εργασίας που
συνομολογείται με την ΣΕΡΤΑΔΕ.
Άρθρο 16. Μεταβατικές διατάξεις

Α.-

Κατά την έναρξη λειτουργίας η συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου
γίνεται από τα εξής δεκαπέντε μέλη:
1)….....
15)

Β.-

Μέχρι την έγκριση των κανονισμών που προβλέπονται στα
προηγούμενα άρθρα, τα σχετικά ζητήματα διέπονται από τις εκάστοτε
ισχύουσες γενικές διατάξεις, επιφυλασσομένων των διατάξεων της
κοινοτικής νομοθεσίας για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Γ.-

Οι μεταβιβάσεις των περιουσιακών στοιχείων της καταργηθείσας ΕΡΤΑ.Ε. στην ΣΕΡΤΑΔΕ απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά
υπέρ οποιουδήποτε. Καμία φορολογική υποχρέωση δεν δημιουργείται
σε βάρος της ΣΕΡΤΑΔΕ.
Άρθρο 17. Καταργούμενες διατάξεις

α. Οι διατάξεις του ν. 1730/1987,
β. Η ΥΑ 8256/Ζ2/815/20.04.1989 (ΦΕΚ Β΄283) «Έγκριση του Γενικού
Κανονισμού Προσωπικού της ΕΡΤ- Α.Ε», όπως ισχύει,
γ. H ΥΑ 22969/Ε1/4049/22.10.2001, (ΦΕΚ Β’ 1405) «Έγκριση Υπηρεσιακού
Οργανισμού ΕΡΤ Α.Ε.», όπως ισχύει, δ. Κάθε διάταξη αντίθετη με τις
διατάξεις του παρόντος.

Η. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ
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Επειδή οι ως άνω ενέργειες των καθ` ων προσβάλλουν
καταφανώς το δικαίωμά της ελεύθερης ανάπτυξης της
προσωπικότητάς μου του άρθρου 5 του Συντάγματος και το
δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι του άρθρου … του
Συντάγματος , καθώς και τα άρθρα 1 παρ. 2, 2 παρ. 1 και 120
παρ. 4 του Συντάγματος κατά τα προαναφερθέντα.
Επειδή οι ενέργειες των καθ` ων παραβιάζουν τις διατάξεις
του άρθρου 25 του Συντάγματος (αρχή της αναλογικότητας),
που επιβάλλουν την εξέταση κάθε μέτρου που λαμβάνεται εις
βάρος ενός δικαιώματος, υπό το φως της καταλληλότητας, της
αναγκαιότητας και της stricto sensu αναλογίας (ώστε να μην
θίγονται περισσότερα απ' όσα εξασφαλίζονται με το μέτρο) και
κυρίως να μην εξοβελίζεται ο πυρήνας του δικαιώματος (το
"βασικό περιεχόμενο" όπως λέει και ο Χάρτης Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της ΕΕ).

Επειδή η ΕΡΤ Α.Ε. αποτελεί ελληνική ιστορική, πολιτισμική,
πολιτιστική μας κληρονομιά, όπως αναφέρεται ως άνω.
Επειδή υφίσταται σοβαρότατος και άμεσος κίνδυνος για την τύχη
της πολιτιστικής κληρονομιάς μας, καθώς διακυβεύεται η διάσωση της
και υφίστατι άμεσος κίνδυνος να

εξαφανιστεί το μεγαλύτερο μέρος της

και ΤΑΧΙΣΤΑ με τρόπο ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ κατά τρόπο που συνιστά
κατεπείγουσα

περίπτωση

λήψης

ασφαλιστικών

μέτρων

και

της

προσωρινής διαραγής.
Επειδή, υφίσταται κίνδυνος από την αποβολή των εργαζομένων
στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ Α.Ε. για όλα τα τεχνικά μέσα, αρχεία και λοιπά
στοιχεία που ο ίδιος ο δεύτερος των καθ’ ων με επιστολή του αμέσως
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μετά την 11-6-2013 μας εμπιστεύτηκε και μας ζήτησε την επιμέλεια και
φύλαξή

τους,

ασφαλιστικού

γεγονός
μέτρου

που
της

καθιστά

άμεσης

αναγκαία

την

επανεγκατάστασής

λήψη

του

μας

στο

Ραδιομέγαρο, ως μέσο προστασίας του ανεκτίμητου αυτού υλικού, ενώ
η αποβολή μας από τις κατασταλτικές δυνάμεις των ΜΑΤ καθιστά
ΑΔΥΝΑΤΗ και άνευ αντικειμένου την δυνατότητα συνέχισης του
αυτοτελούς οργανισμού της (open)- ΕΡΤ- ΣΕΡΤΑΔΕ και ως εκ τούτου
υφίσταται και σοβαρότατος και άμεσος κίνδυνος ολοκληρωτικής
απώλειας του δικαιώματος μας της ελεύθερης έμπρακτης ενάσκησης
της ανάπτυξης της προσωπικότητάς μας.
Επειδή είναι προφανής η ανάγκη εκδόσεως των δύο αιτουμένων
προσωρινών διαταγών, λόγω του άμεσου κινδύνου για την παύση της
λειτουργίας του αυτοδιαχειριζόμενου προγράμματος των εργαζομένων
της ΕΡΤ Α.Ε., , αλλά και του άμεσου και επικείμενου κινδύνου
διαπληκτισμών και συγκρούσεων (διατάραξη κοινωνικής ειρήνευσης)
μεταξύ ημών και των προστηθέντων οργάνων των καθ’ ων η παρούσα,
όπως επίσης και προσωπικά για εμένα εξαιτίας της κατεπείγουσας
περίπτωσης για να συνεχίσω να βιοπορίζομαι και να συντηρώ ως
πολύτεκνος

την

εξαμελή

μου

οικογλενεια

με

τα

τέσσερα

προστατευόμενα τέκνα μου.
Επειδή, είναι αντισυνταγματική η

ΠΝΠ

που εκδόθηκε κατά

κατάλυση του Συντάγματος επί της οποίας και μόνο έχουν έρεισμα
ΟΛΕΣ οι προσβαλλόμενες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

Επειδή, είναι πρόδηλη η βασιμότητα και η αποδοχή του λόγου
ακυρώσεως ότι έχει παραβιασθεί ο ουσιώδης τύπος της διαδικασίας
έκδοσης ΟΛΩΝ των προσβαλλόμενων ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΑΞΕΩΝ

λόγω μη αναφοράς της δαπάνης και του κωδικού του
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προϋπολογισμού κατά το πρώτο σκέλος και λόγω μη σύνταξης και
υποβολής

στο προβλεπόμενο Γραφείο καλής Νομοθέτησης του άρθρ.

14 του Ν. 4048/2012 της έκθεσης εκτιμήσεως επιπτώσεων.

Επειδή, είναι πρόδηλη η βασιμότητα και η αποδοχή του λόγου
ακυρώσεως ότι οι προσβαλλόμενες κανονιστικές πράξεις δεν έχουν
αιτιολογία, η οποία υπάρχει στο φάκελο της διοίκησης και καλύπτεται
από την έκθεση εκτιμήσεως επιπτώσεων του Ν. 4048/2012.

Επειδή, είναι πρόδηλη η βασιμότητα και η αποδοχή του λόγου
ακυρώσεως ότι η πρώτη προσβαλλόμενη διοικητική πράξη στερείται
της σαφούς ειδικής και επαρκούς αιτιολογίας που απαιτεί ο νόμος
(άρθρο 14Β παράγραφος 1) Ν. 3429/2005, όσον αφορά την απόφαση της
διοίκησης για την κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ.
Επειδή, είναι πρόδηλη η βασιμότητα και η αποδοχή του λόγου
ακυρώσεως ότι η διοίκηση κατά πλάνη περί τα πράγματα προέβη στην
έκδοση της πρώτης προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης αφού η ΕΡΤ
ΑΕ δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό

Επειδή, είναι πρόδηλη η βασιμότητα και η αποδοχή του λόγου
ακυρώσεως ότι η πρώτη προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε κατά
υπέρβαση της εξουσιοδοτικής της διάταξης, στο βαθμό που ρυθμίζει τα
θέματα απόλυσης προσωπικού και δικηγόρων

Επειδή, είναι πρόδηλη η βασιμότητα και η αποδοχή του λόγου
ακυρώσεως ότι η δεύτερη προσβαλλόμενη διοικητική κανονιστική
πράξη με την οποία ρυθμίστηκαν οι εξουσίες του Ειδικού Διαχειριστή
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και ο τρόπος διορισμού του έχουν τεθεί κατά υπέρβαση της νομοθετικής
εξουσιοδότησης.

Επειδή, είναι πρόδηλη η βασιμότητα και η αποδοχή του λόγου
ακυρώσεως ότι με το περιεχόμενο της δεύτερης προσβαλλόμενης
διοικητικής πράξης αντίκειται σε διατάξεις αυξημένης τυπικής ισχύος
ήτοι

τόσο του Συντάγματος, όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού

Δικαίου, όπως η αρχή της ισότητας και της διαφάνειας.

Επειδή, είναι πρόδηλη η βασιμότητα και η αποδοχή του λόγου
ακυρώσεως ότι η ατομική διοικητική πράξη με την οποία επιλέχτηκε το
πρόσωπο του Ειδικού Διαχειριστή δεν έχει αιτιολογία.

Επειδή, είναι πρόδηλη η βασιμότητα και η αποδοχή του λόγου
ακυρώσεως ότι η ατομική διοικητική πράξη με την οποία επιλέχτηκε το
πρόσωπο του Ειδικού Διαχειριστή εκδόθηκε με παραβίαση του
Συνταγματικού

και

Ευρωπαϊκού

Κοινοτικού

Δικαίου

και

κατά

παραβίαση της αρχής της ισότητας και της διαφάνειας

Επειδή, είναι πρόδηλη η βασιμότητα και η αποδοχή του λόγου
ακυρώσεως ότι η τέταρτη διοικητική πράξη εκδόθηκε χωρίς νομοθετική
εξουσιοδότηση και τροποποιεί τον ν.

2644/1998, που ρυθμίζει την

παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, χωρίς να υπάρχει τέτοια
εξουσία από την εξουσιοδοτική διάταξη.

Επειδή, είναι πρόδηλη η βασιμότητα και η αποδοχή του λόγου
ακυρώσεως

ότι

είναι

αντισυνταγματική
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η

παροχή

νομοθετικής

εξουσιοδότησης με ΠΝΠ και παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της
συνέχισης των δημοσίων υπηρεσιών είναι άκυρες όλες οι διοικητικές
πράξεις.

Επειδή, το έννομο συμφέρον μου και η νομιμοποίηση μου στην
παρούσα αίτηση είναι προφανής, όπως προφανής είναι και η νομική και
ουσιαστική βασιμότητά της.

Επειδή, η προσβολή που υφίσταται ο Ελληνικός Λαός από τις
ενέργειες των καθ’ ων επιτάσσουν την λήψη των κατάλληλων μέτρων
από το Δικαστήριό Σας.

Επειδή,

η

προσβολή

στην

προσωπικοτητά

μου

από

τις

παρανομίες των αντιδίκων είναι τεράστια και με ανυπολόγιστες
συνέπειες για εμένα και την οικογένειά μου.

Επειδή, η κατεπείγουσα περίπτωση για την παρούσα αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων είναι εμφανής, τόσο προς όλους τους Έλληνες,
όσο και προς εμένα τον αιτούντα προσωπικά.

Επειδή, ο άμεσος κίνδυνος για την έκδοση της αιτούμενης
προσωρινής διαταγής είναι δεδομένος, καθώς κάθε καθυστέρηση, έστω
και ημερών, δύναται να δημιουργήσει τετελεσμένα υπέρ του Ελληνικού
Δημοσίου και δυσχερώς επανορθώσιμες ζημιές τόσο για την ΕΡΤ Α.Ε.
όσο και για εμένα για την πολυμελή οικογένειά μου.
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Επειδή, η παρούσα αίτηση είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή και το
Δικαστήριό Σας καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο για να την εκδικάσει
καθόσον το αίτημα των αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον της Ολομέλειας
του ΣτΕ αφορά την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα
κατάσταση δηλαδή την πλήρη επαναλειτουργία της ΕΡΤ Α.Ε. σύμφωνα
με το ν.1730/87 και αποτελεί την πλήρη ικανοποίηση των δικαιωμάτων
μου και των λοιπων εργαζομένων της ΕΡΤ Α.Ε., ενώ η υπό κρίση αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων αφορά την προσωρινή και μόνο ρύθμιση της
καταστάσεως

της

συνύπαρξης

δύο

δημόσιων

ραδιοτηλεοπτικών

οργανισμών, δηλαδή της open- ΕΡΤ- ΣΕΡΤΑΔΕ και της Δημόσιας
Τηλεόρασης μέχρι είτε την επαναλειτουργία της ΕΡΤ Α.Ε. εφόσον γίνει
δεκτή οποιαδήποτε αίτηση ακυρώσεως που ασκήθηκε ενώπιον του ΣτΕ,
είτε

μέχρι

την

αντικατάσταση

των

υφισταμένων

αυτών

ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών από την ΣΕΡΤΑΔΕ (με ολοκλήρωση των
διαδικασιών επίσημης σύστασης αυτής) και από τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε.
(σύμφωνα με τον ισχύοντα νέο νόμο) εφόσον απορριφθούν οι αιτήσεις
ακυρώσεως που αφορούν την κατάργηση της ΕΡΤ Α.Ε..

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και όσους θα προσθέσω νόμιμα και εμπρόθεσμα

ΖΗΤΩ

1.

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση σε όλο της το περιεχόμενο και αιτητικό.

2.

Να αναγνωριστεί προσωρινά η συνέχιση της λειτουργίας της

δημόσιας

ραδιοτηλεόρασης

ραδιοτηλεοπτικούς

στη

δημόσιους

χώρα

μας

οργανισμούς,

με

δύο
την

άτυπους
προσωρινά

αποκαλούμενη Δημόσια Τηλεόραση που εκπροσωπεί ο δεύτερος των
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καθ’ ών, που θα μετεξελιχθεί στη νόμιμα συγκροτούμενη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και
στην προσωρινά αποκαλούμενη (open)-ΕΡΤ ή ΣΕΡΤΑΔΕ, που θα
διεκδικήσουμε εμπρόθεσμα την αναγνώριση της νόμιμης μετεξέλιξής της
σε δεύτερο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό της Ελλάδας , που δεν
θα ελέγχεται από το πολιτικό σύστημα, αλλά από την Κοινωνία των
Ελλήνων Πολιτών, όπως επί πεντάμηνο και πλέον λειτουργεί κατά τα
διδάγματα της κοινής πείρας που οφείλει να λάβει υπ’ όψιν το
Δικαστήριό Σας και να διαταχθεί η συνέχιση λειτουργίας και εκπομπής
του ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος από εργαζόμενους της ΕΡΤ Α.Ε.
και αλληλέγγυους πολίτες στις εγκαταστάσεις είτε του Ραδιομεγάρου επί
της ΛΕωφ. Μεσογείων 432 στην Αγία Παρασκευή Αττικής είτε από τις
εγκαταστάσεις

της

Λεωφ.

Κατεχάκη

και

Μεσογείων

136

και

των

εγκαταστάσεων της ΕΡΤ 3 επί της Λεωφ. Στρατού στη Θες/νίκη και των 19
τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών ΕΡΑ στις κύριες πόλεις της Ελλάδας μέχρι
την έκδοση αμετάκλητης απόφασης από την Ολομέλεια του ΣτΕ στην
αίτηση ακυρώσεώς μου και την τυχόν κύρωση ή ακύρωση της πράξεως
νομοθετικού περιεχομένου που προσπάθησε να καταργήσει την ΕΡΤ Α.Ε.
από τη Βουλή των Ελλήνων.

3.

Να υποχρεωθεί προσωρινά το Ελληνικό Δημόσιο και η τρίτη των

καθών

«DIGEA» να αναμεταδίδουν από μία τουλάχιστον θέση-κανάλι

μετάδοσης στις υπάρχουσες ψηφιακές πλατφόρμες πολυπλεξίας κάθε
τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό πρόγραμμα των εργαζομένων της ΕΡΤ Α.Ε.
που δεν απασχολούνται προσωρινά στην Δημόσια Τηλεόραση.

4.

Να διαταχθεί η προσωρινή συνέχιση της παροχής των δικηγορικών

μου υπηρεσιών με τους μισθολογικούς όρους που ίσχυαν μέχρι 11.6.13
είτε στην μία εκδοχή της ΕΡΤ Α.Ε. (Δημόσια Τηλεόραση- ΝΕΡΙΤ Α.Ε.) είτε
στην πραγματική συνέχισή της ΕΡΤ Α.Ε. από τους εργαζόμενους και τους
αλληλέγγυους πολίτες, με επιβάρυνση του πρώτου των καθ΄ ων Ελληνικού
Δημοσίου , ως καθολικού διαδόχου της ΕΡΤ Α.Ε. και να διαταχθεί προσωρινά
η υποχρέωση καταβολής των μισθών μου υπερημερίας μετά την 12.10.13
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οπότε συνεπληρώθησαν οι δύο δίμηνες καταβολές των μισθών μου
υπερημερίας που ήδη μου καταβλήθηκαν την 17.6.13 και την 12.8.13 μέχρι
την τελεσιδικία της από 11.9.13 τακτικής αγωγής μου κατά των φερομένων
ως διαδόχων της ΕΡΤ Α.Ε. που δικάζεται την 16.9.14

5.

Να

εκδοθεί

υποχρέωση

των

προσωρινή

διαταγή

καθών

μετάδοση

για

που

να

τόσο

αναγνωρίζει
το

την

εκπεμπόμενου

ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού προγράμματος από τις διάφορες ως άνω
αναφερθείσες εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε. από εργαζόμενους σε αυτήν
και αλληλέγγυους πολίτες , μέχρι τη συζήτηση της παρούσας αιτήσεως και
υπό τον όρο συζητήσεως αυτής.

6.

Να

εκδοθεί

υποχρέωση

των

προσωρινή
δύο

διαταγή

πρώτων

που

καθών

να

να

αναγνωρίζει

αποδέχονται

την
τις

προσφερόμενες από εμένα δικηγορικές μου υπηρεσίες είτε προς την
Δημόσια Τηλεόραση/ΝΕΡΙΤ είτε προς το Ελεύθερο Πρόγραμμα της
ανοιχτής ΕΡΤ με ταυτόχρονη καταβολή της αμοιβής των δικηγορικών μου
υπηρεσιών μέχρι τη συζήτηση της παρούσας αιτήσεως και υπό τον όρο
συζητήσεως αυτής.

7.

Να απειληθούν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας

και ο δεύτερος των καθ΄ων προσωπικά με την καταβολή χρηματικής
ποινής 800 ευρώ έκαστος ημερησίως σε εμένα και προς χάριν όλων των
φορέων που εκπροσωπώ για κάθε παράβαση του διατακτικού τόσο της
απόφασης όσο και της Προσωρινής Διαταγής που θα εκδώσει το
Δικαστήριό Σας.

8.

Να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην καταβολή της δικαστικής μου

δαπάνης
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Αθήνα, 13.11.2013
Ο αιτών Δικηγόρος της ΕΡΤ Α.Ε.
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