ΠΡΩΤΟΔ JΚΕIΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Αιιοτr.λούμενο ιιπό τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Ιωάννη Κανάκη.
Συνεδρίασε δημόσια στο uιφοατήριό τοΙ> στις 29 Ι ουνίου 201
γ ια να n ιΙ<άσει τη ν υιιόθεm1 ιιεταξ\ι:

Τωv αιτούντων: Ι ) Π ριισωρινού Δ ιοικητιkο\ι l:uμβουλ.ίου

ς

t:λλτ1νι κής Ρα διοφωνίας Τη λ.εόρασης·ΕΡΤ Α.Ε .. όπως πrοτάθιι ε
κατά πι συνεδρίαση 2ιι ς Φε βρουαρίου 2015 ~<:α ι έγ ινε αποδr.κτ(Ι από ο
Ε ιρη νοδικε ίο Χαλανδρίου, που ι:δρεύει στην Αγ ία Ιlαρα σκ ή
Αττικής και εκπροσωπ είται \'ό μιμα από τον Πρόεδ ριι αυτο\ι κ I.
Καρακώστα και απΙΙτελοίιμcνο α..:nμη από τα μί:λη τιηι Π ιινογ ιι ΠJ

Ιlολιτόπουλο ,

Ιωάννη

Λια βάτη,

Χαράλαμπο

Κοιφή .

Γει;Ι

ιο

Α ναyνωστάκο, Οθωνα Ιακωβίδη, Ιωάννη Μανώλτι και Λ νατυλή
Ι ωα κειμίδnυ, όπ<ι>ς ρητιί Ύ''ΙΙΙσt()ποιήθψ<αν στους καθ' ων, το οποίο
δεν εμφανίσθηκε ούτε ει.:ιι:ροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο και

2)

Γιuψyου Λ. Κόκκα, δικηγόpυν ΑΟηνιiJν και Ε.Ρ.Τ. Λ .Ε., ορισΟέντοο;

νομικο\ι συμβούλου του ως άνω προσωρινο\ι Διο ικητικού Συμβουλίου
της ΕΡΤ Α.Ε. κατοίκου Αθήνας, οδός Ιπποκράτους αρ.

42,

ο οποίος

παραστά&ηκε α υτοπροσι.;ΙΠ(ι)ς.

Τιl)ν

καθ '

ιον

η

α ίτηση:

1)

Ελληνικού

Δ ημ οσίου,

ό πιος

ι: κπpιισωπι: ίται νόμ ιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ως καθολικού
δ ιαδόχου της tPT Α.Ε. και de fa('tl) ασκόν τη διαχείριση ι<αι επ ιμtΜ:ια
ηι)ν πι:μιυυσιακών στοιχε ίων της ανώνιι μης εταιρείας μt: την επωνι: μία
«Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. και διακριτικό τίτλο Ε.Ρ.Τ.

Α . [ .>>., το οποίο παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δ ικηγόρου τοι1
Γεωργίου
Χαλαζωνίτη,
2) Τριμελοίις r.π ιτροπής, «C ιδικής
i\ιαχείριση9>, που ι:δρεύr.ι στη,· Αθήνα και εκπροσωπείται νόμ ιμα, η
οποία δεν εμφανίσθηι.:ε uύτε εκπροσωπήθηl(ε από πλη ρεξούσιο
δικηγόρο και 3) Α . Ε. με την r.nω\'\ιμία <ΙΝέα Ελληνική Ραδιοφωνία
Ίντερνετ Τηλεόραση ΝΕΡιτ Α. Ε.» που εδρεύει σπι'· Αγία Παρασκευτι
και εκπροσωπε ίται νόμιμα και ήδη ανώνυμης εταιρεία ς μι: την
επωνυμία « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟ Ι'ΛΣ Η

Λ.f..>• που

εδ ρεύ ει στην Αθήνα και εκπρ()σωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθ ηκε
δ ια του πληρεξουσίου δ ιιcηγό ρου της Δημητρίου Χατζησαράντου.

Ο αιτών που παραστάθηκ ε ζητ ε ί να -γίνει δε κτή η από J 1-2-2.0 15
αίτησή του, που κατατ έ θηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τ ο\ιτου
με αριθμό 1903/ 12-2-2015 και προσδιορίστηκε μι: τ ' αναβολή γ ιrι την
παραπάνω δικάσιμο.
Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δ ικη"tό ροι
των διαδίκων που παραστάθηκαν ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους

και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
-4-:1~ αιτών επικαλείται επείγουσα περίπτωση και ζ1ιτεi, ως
ασφαλιστικό μέτρο. να διοριστεί ειδικός διαχt:ψιστής μέχρι τφ·
έκδοση της Κ.Υ.Α. για την παράδοση της Ειδικής Διαχείρισης

Ενεργητικού και Παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε. , για το από 29-5·2015 και
μετέπειτα χρονικό διάστημα. Με το άνω περιεχόμενο και αίτημα η
αίτη<n] αυτή, παραδεκτά φέρεται στο παρόν Δικαστήριο, κατά τη

δ~δικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 682 επ. ΚΠολΔ), είναι
νuμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 731 ΚΠυλΔ και πμέπει
να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα,
ερήμην του δευτέρου των καθ' ων που στερε ίται ικανότητα διαδίκου.
Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα του αιτούντος
που εξετάσθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, τα έγγραφα που οι
διάδιιωι νόμιμα προσκομίζουν με επίκληση και από την εν γέ\•ει
διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Από τους εργαζομένους της αρχική~ ΕΡΤ Α.Ε. και αλληλέγγυους

πολίτες πανελλαδικά από

11 -6-2013

μtχρι

18-5-2015

σε ιiλ1) την

Ελλάδα με μακρά άσκηση και με συνείδηση δικαίου δημιουργηθηκε

μια εξέλιξη με άλλες οριζόντιες διαδικασίες aυτοδιαχείριση ς της

αρχικής ΕΡΤ Α.Ε .. που ουδέποτε καταργήθηκε, αλλά «επέζησε του
θανάτου τη9} και μετεξελίχθηκε σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα
που φέρουν τον διακριτικό τίτλο <<OPENERT». Με βάση τον
Ν.4173/2013 συνεστήθη νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τη

μορφή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία <<ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ,

JNTERNET

ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» , με έδρα την

Αθήνα. Σύμφωνα δε p ε το άρθρο

7

παρ.

1

Ν.

4279/2014

«Από τη

δημοσίευση του παροντος μεταβιβάζονται στη NEPIT Α.Ε. αυτο
δικαίως και χωpίς άλλη διατύπωση κατά πλήρη κυριότητα, νομή και
κατοιή ... τα

εξής

ακ(νητα

της

καταργηθείσας

ΕΡΤ

Α.Ε.

που

μεταμιβάστηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο ... ». Στη συνέχεια με το άpθρο

I

παp.

2

Ν.4324/2015 (ΦΕΚ Α '

44/29.4.2015)

«Ρυθμίσεις θεματων

Δημοσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεό
ραση Ανώνυμη Εταιρεία» ως επωνυμία της ανωτέρω εταιρείας

(NEPIT

Α.Ε.) ορίστηκε η επωνυμία «ΕΛΛΗl'ί1ΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝlΑ

ΤΗι\.ΕΟΡΑΣΒ ΑΝΩΝΥΜΉ

r

ETAIPEIA

(Ε. Ρ.Τ. Α.Ε.)». Στην παρ.

7

του άρθρου 14 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι: <<Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και οι
θυγατρικές της που καταρyήθηκαν ... εξακολουθούν να υπάγονται σε
"καθεσrό>ς ειδικής διαχείρισης σύμφωνα με την Οικ. 2/\1.6.2013 κοινή
απόφαση . .. το έργο δε της διαχείρισης πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε
ένα μήνα από την ισχύ του παρόντος νόfου. Με την πάροδο άπρακτη ς
της προθεσμίας ο ειδικός διαχειριστης παραδίδει όλο το υπάρχον
υλικό σε νέο ειδικό διαχειpιστή που ορίζεται με κοινή απόφαση του
αρμόδaον Υπουργού για θεματα Ραδιοτηλεόρασης και του Υπουργού

...-----.....

Οικονομικών». Μετά την 29-5-201 S που με βάση τις προβλέψεις του
νόμου (Ν.4324/2015) η διαχείριση έπρεπε να παραδοθεί σε νέο

δια;:ειριστή η Ειδικ~ Δι<!-χεφίστρια ~ησιμοποJησε χρ~ματα που

ανηκουν στο νομικο προσωπο (καθως δεν ειναι χρ1Jματα από
εκκαθάριση που επέστρεψαν στον μέτοχο, αλλά χρηματα υπό
διαχείριση) να πληρώσει δαπάνες άλλου νομικού προσό>που.l:τσι,JLε
δύο πράξεις της Ειδική ς Διαχειρίστριας της περιουσiας ηις ΕΡΤ
Αφροδίτης Γουγά (βλ. την με αριθμ. πρ<ι>τ. 2067/19-5-2015 α:τόφαση

2''

φύλλο της 1ιπ'αριθμ. {f(~fίzωs αποφάσεως το11 Μονομελούς

nρωτοδικε

ν Αθη ν<i>ν (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρ ων)

της Eι~~.ff Δ~αχε ιρίστριας ~ι;ρί παράτασης των σιιμβάσεων εργασίας
ορισμ~1 χρ ονου 26 υπαλληλων και την μ ε αριθμ. πρωτ .

201\i
σ

3020/29-5-

οφιισ11 τη ς Ειδ ικ~ς Διαχε ιρίστριας πεpί παράτασ"!Ι ς των

ασεων εργ ασίας nρ ισμι>·ου χρό,•ου

78

υπαλληλων) ανανεαιθηκαν

οι συ μβάσ ε ις έργου που έληξαν στα μέ σα Μαίον και στ ις αρχές
Ι οννίου. Η παράτασtt τιον εν λόγ ω συ μβάσεων έγ ινε ως τις _3 0 Ιουνίου
κα ι αφορούσε 104 άτομα όλων των ειδικοτήτων , με εξαιρεση τους
δημοσιογράφους. Α ποτέλεσμα αυτού, ήταν ο αιτών να αντ ιμετωπίζε ι

άμεσο κίνδυνο μείωσttς της αντιμισθίας ή άλλων r.πιδοyάτων που θα
εδικαιούτο ως πολύτ εκνος, δεδομένου ότι καθώς απα pά ματος ό ρος τη ς
λε ίτουργίας τη ς εταιρίας είναι ο ι ισοσκελισμένοι προϋπολογ ισμοί, η

ανωτ έρ ω νέα Ε ΡΤ που είχε 600-700 εργαζομένους να μη ν είναι σε θ έση
να . ανταπ εξέ λθε ι ταμειακά στις υποχρ εώσεις της, τώpα πον

προστίθr.ντα ι άλλο ι 1.500-1.700 τη ς παλαιάς ΕΡΤ. Οι δαπανες που
προκαλιη)ντα ι επί του ε ιδικού λογα ριασμού από τ ις δ ιατάξε ις ηι ς
:τ ρ<?πολογ ίuς που παρατ~ίνει τον ~όνο των συμβάσε~ν ο ρισμένου
χρονον

του

προσωπ ικον

καταγ μαφονται

σνΎκεκριμενα

και

στην

σχετική τροπολDΎία «Δαπάνη ύψους 7.000.000 ευρώ από τη ν εξόφ ληση

των νποvεώσεων της Δημόσιας Τη λεόρασης (4,5 εκατ. ευρώ) και τη ς
πρ<i>ην ΕΡΤ (2,5 εκατ. ενρ ώ) ... Σννολική δαπάνη η οποία εκτιμάται
στο ποσό των 26.160.000 ευρώ από την κάλυψη τη ς μισθ οδοσίας, τις
ανανεώσεις συ μβάσεων κu ι την αύ~ηση τον ανώτατου ορίον ε κτός
έδρας αποζημίω σtt ς από 6.5.2014 (ε πομενη της ημε ρο μηνίας ε κπομπή ς
σήματος της ΝΕ ΡΙη μέχρι
ανωτέρω

στοιχε ία .

30.6.201 5))

προέκυψι:

κατά

(βλ. Διαύγε ια). Με βάση τα
την

κρίση

του

πα ρόντος

Δ ιι<αστη ρίον, τουλάχιστον σε pαθμό πιθανολόγησης, ότι από την κατά
τον προαναφε ρόμενο τρόπο διαχείρισης των ο ικονομικών πό ρ ων 'Π)ς
επίμα)(ης Α Ε (της προσωρινά μέχρ ι 29-5-201 5 ο ρισθείσας ειδικης

διαχείρισης της Αφροδ ίτης Γουγά), προ καλ.Dύ νται σοβαροί ι<ίνδυνοι
στην
διαχε ίρισl}
των
οικονο μικών
πόρ<ον
της
δημόσιας
ραδwτη λεόρασl} ς και εντεύθεν και προσβολή της προσωπιΙ<ότητα.ς
τον αιτούντος t<α ι μάλιστα η προσβ ολή αυτή προέρχεται από όργανο
με νοpοθr.ηιμέV1] εξουσία να δ ιαχε ιρίζεται τους οικονομικούς πόρονς
τη ς (αρθρο 1 6Α § 7 τον Ν. 4324/201 5). προς τον σκοπό δε αυτόν η Ε ΡΤ
Α. Ε. υπογράφε ι Συμφων ία Αρχών με το Ελλην ικό Δημόσ ιο που

προβλέπει

τους

όρους

διασφάλισης

τον

πλουραλισ μού

και

της

πολνφωνίας στην ενημ έρωσl}, την ποιοτική αναβάθμιση της διιμόσιας

ραδιοτηλεόρασης, καθώς και τους κανόνες διαφάνε ιας στη δ ιαχείριση
των οικονομικών πόρων της προς όφελος του κοινωνιι<:ού συνόλου κα ι
του Ελληνικού Λαού, από τον οποίο πηγάζουν κατά το Σ'ύνταΎ μα όλες
οι εξουσίες κα ι λε ιτουργούν υπέρ αυτού και του Έθνους. Για τον λόγο
αυτό , πρέπ ει να γίνε ι δεΙ<τή η α ίτηση κα ι να διαταχθ εί η παρά δοση της
δ ιαχε ίριιτης σε νέο διαχε ιριστή . Τα δικαστικά έξοδα βαρύνουν τους

καθ ' ων, οι οπο ίο ι ηττήθηκα'' στη δίκη (άρθρο 176 ΚΠολΔ ). Τέλος, το
Δ ικαστήριο κρ ίνει ότ ι πρέπει σύμφωνα με τη διάταsη τον άρθρου 38
§ J ΚΠΔ , να δ ιαβιβαστε ί η πα ρούσα δ ικογραφια στον αρμόδιο

ε ισαyyελέα πλημμελειοδικών Αθη νών, προκειμένου να δ ιερευνήσει

τυχόν ποινική ευθύνη της Ειδικής Διαχειρίστριας ή άλλων αρμοδίων

προσ~πων γ ια ;η ν πράξη . τη ς παράβασης, καθήι<:οντος, με τη ν
ε ιδικ?τερη μο ρφη ~ς παρα~ιασης. τον στη~ ~υση_ τη ς υπηρεσίας τονς

εννπα~οντος καθήκ_οντος η γ ια αwς πρ~ξεις η πσ;ραλε ίψεις τονς,

σχετικα με την κατασταση πον δημ ιονμyηθηκε απο την καταβολή

αμο ιβών πον δαπανήθηι<:αν σε βάρος της περ ιονσ ίας της ΕΡΤ Α.Ε .

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥ Σ Α ΥΤΟΥΣ

Δι_κάζει ερήμην του δεντέρου των καθ' ων και αντιμωλ ία των
λοιπ<ί>ν διαδίκων.
Δέχεται τψ αίτηση .
Διατάσσει προσωρινά , μέχρι την έκδοση της σχετικής

1<. Υ.Α.,

την παράδοση της Ειδικής Διαχε ίρισης Ενεργητικού και Παθητικού
της

ΕΡΤ

Α.Ε.

στον

Χαράλαμπο

Παναγιωτόπουλο,

τελε'\Ιταίου

Δu:υθυντή Εσωτtρικού Ελέγχου τι1ς Ε ΡΤ ΑΕ , καθώς και να γίνει
επ ίδε ιξη από αυτόν ή την ειδ ική διαχειρίστρια σ ' αυτόν ιςαι τον
αιτούντα και παράδοση φωτοτυπιών όλων των υπό στοιχεία Γ, Δ και
Ε του αιτητικού επράφων.
Διαβιβάζε ι

στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών

Αθην<.ί>ν την

παρο\ισα δικογραφία, σύμφωνα μ ε τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της
απόφασης.
Επιβάλλει στους α · και γ' καθ ' ων τα δικαστικά έξοδα του

αιτούντος, τrt οπο ία ορίζε ι σ ε τρ ιακόσια

(300) ενρώ .

Κρίθη κε αποφασίστηκε και δημοσ ιεύτηκε σε έ κτακτη δημόσια

συvι: δρίαση στο ακροατή ρ ιό του στις
Ο ΔΏ<.ΑΣΤΗΣ

22, }....-

2015.

ΓΙ Α ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η ΓJ> ΑΜΜΑ ΤΕΑΣ

