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ΕΝΩΠΙΟΝ  ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 
 

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ) 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ 

 
1. Του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 

Τηλεόρασης - ΕΡΤ Α.Ε., όπως προτάθηκε κατά τη συνεδρίαση 2ης Φεβρουαρίου 

2015 και έγινε αποδεκτό από το Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου, που εδρεύει στην Αγία 

Παρασκευή Αττικής, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο αυτού κ. Ι. 

Καρακώστα και αποτελούμενο ακόμη από τα μέλη του Παναγιώτη 

Πολιτόπουλο, Ιωάννη Διαβάτη, Χαράλαμπο Κουρή, Γεώργιο Αναγνωστάκο, Όθωνα 

Ιακωβίδη, Ιωάννη Μανώλη και Ανατολή Ιωακειμίδου, όπως ρητά γνωστοποιήθηκαν 

στους καθ’ ών. 

2. Γιώργου Λ. Κόκκα, δικηγόρου Αθήνας και Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ορισθέντος νομικού 

συμβούλου του ως άνω προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. 

κατοίκου Αθήνας, οδός Ιπποκράτους αρ.42.  

 

                                 ΚΑΤΑ 

 

1. Του Ελληνικού Δημοσίου νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό 

Οικονομικών που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα οδός Καρ. Σερβίας αρ.8,  ως 

καθολικού διαδόχου της ΕΡΤ Α.Ε. και de facto ασκόν τη διαχείριση και επιμέλεια 

των περιουσιακών στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ελληνική 

Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. και διακριτικό τίτλο Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.».  

2. Κατά της τριμελούς επιτροπής, «ειδικής διαχείρισης», που εδρεύει στην 

Αθήνα οδός Σίνα αρ.4 όπως νόμιμα εκπροσωπείται. 

3. Της Α.Ε. με την επωνυμία «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία Ιντερνετ Τηλεόραση – 

ΝΕΡΙΤ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, οδός Λεωφ. Μεσογείων 432, 

όπως νόμιμα εκπροσωπείται και του μέλους αυτής Αφροδίτης Γουγά, που είναι 

εγκατεστημένη στο Ραδιομέγαρο Αγίας Παρασκευής.   

 

        ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
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στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων της ΕΡΤ Α.Ε. και με διακριτικό 

τίτλο ΠΟΣΠΕΡΤ, που εδρεύει στην Αγ. Παρασκευή, Λεωφ. Μεσογείων ….., ως 

αφανούς εταίρου της εμφανούς εταιρείας με διακριτικό τίτλο «OPENERT» όπως 

νόμιμα εκπροσωπείται. 

 

                      ***************** 

 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΩΝ – ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

Ο δεύτερος από τους αιτούντες δικηγόρος της ΕΡΤ Α.Ε. επί 27 σχεδόν έτη 

αντέδρασε έντονα και με κάθε δυνατό ένδικο τρόπο κατά της υποτιθέμενης 

κατάργησης της ΕΡΤ Α.Ε. την 13/6/2013 (άσκηση συζητήσεως ακυρώσεως 

πρόσθετων λόγων ακυρώσεως κατά των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που 

υποτίθεται ότι κατάργησαν την ΕΡΤ Α.Ε. για 19 συνολικά λόγους, αίτηση 

αναστολής ενώπιον του ΣτΕ προσωπική του αγωγή και αίτηση ασφαλιστικών 

μέτρων κατά των υπεύθυνων από τους καθών η παρούσα αίτηση κτλ.) και με την 

αίτηση ορισμού προσωρινής διοίκησης της ΕΡΤ Α.Ε. την οποία άσκησε από 

Νοέμβριο 2014 και συνδικάστηκε με νεότερη από 30/1/2015, επέτυχε και είναι 

σε ισχύ η από 2/2/2015 Προσωρινή Διαταγή που εκδόθηκε από το 

Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου, που αφορά την μη πραγματική και νομική 

μεταβολή της εταιρίας με την επωνυμία «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση - 

ΕΡΤ Α.Ε.» με ευθύνη του προταθέντος (και ασκούντος το παρόν δικόγραφο 

ασφαλιστικών μέτρων) προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε., 

τα ονόματα των μελών του οποίου επίσης γνωστοποιήθηκαν στους καθών 

επακριβώς με την συνταχθείσα, από τον υπογράφοντα και την παρούσα αίτηση 

δικηγόρο, εντολή στους αρμόδιους δικαστικούς επιμελητές προς κοινοποίηση, και 

επιδόθηκαν την Παρασκευή 6/2/2015. 

Σας γνωρίζουμε ότι ήδη έχουν λάβει χώρα τρεις συνεδριάσεις του 

προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου τα απογεύματα της 3ης, 5ης και 9ης 

Φεβρουαρίου 2015 που ασχολήθηκαν επισταμένως με όλα τα ζητήματα που 

αφορούν τον τρόπο και τις διαδικασίες εφαρμογής της δοθείσας ως άνω από το 

Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου Προσωρινής Διαταγής το περιεχόμενο της οποίας είναι: « 

Απαγορεύει κάθε νομική και πραγματική μεταβολή της ΕΡΤ Α.Ε. με ευθύνη 

του προτεινόμενου Διοικητικού Συμβουλίου».  
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Όμως, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες μας που πιο κάτω 

περιγράφουμε δεν κατέστη δυνατή η πρακτική εφαρμογή της δικαστικής 

αυτής Προσωρινής Διαταγής εξαιτίας της παρελκυστικής τακτικής των ως 

άνω αντιδίκων μας και της με διάφορα μέσα και διάφορα προσχήματα 

σιωπηρής άρνησης αυτών να μας παράσχουν τα απολύτως αναγκαία μέσα 

και συνθήκες που απαιτούνται για να επιτελέσουμε το έργο που δικαστικά 

μας ανατέθηκε, δηλαδή της εποπτείας του περιεχομένου της Προσωρινής 

Διαταγής για «μη μεταβολή της νομικής και πραγματικής κατάστασης της 

ΕΡΤ Α.Ε.», ενώ υφίσταται κατεπείγουσα περίπτωση λήψεως των αιτούμενων 

με την παρούσα ασφαλιστικών μέτρων και ιδίως της αιτούμενης Προσωρινής 

Διαταγής, εξαιτίας του άμεσου κινδύνου να εξαφανιστεί κάθε περιουσιακό ή 

άλλο στοιχείο της ΕΡΤ Α.Ε. (όπως συνέβη με την μεταβίβαση του Ραδιομεγάρου 

και πολλών ακινήτων της ΕΡΤ Α.Ε. στην τρίτη των καθών ΝΕΡΙΤ Α.Ε. με 

συναίνεση και ευθύνη των δυο πρώτων των καθών) και συνεπώς η συντελεσθείσα 

παραβίαση του Συντάγματος να παράγει de facto αποτελέσματα που δεν θα είναι 

αντιστρέψιμα τόσο εις βάρος του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΕΡΤ ΑΕ», 

όσο και εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος (δια της αποσιωπήσεως και 

παγιοποίησης της συντελεσθείσας παραβίασης) και εν τέλει του άμεσου κινδύνου 

απώλειας περιουσιακών στοιχείων της ΕΡΤ ΑΕ και της συνεπακόλουθης 

απόδοσης ευθυνών στο πρόσωπό μας για διαχειριστικές πράξεις άλλου, για τους 

ακόλουθους νόμιμους, βάσιμους και αληθινούς λόγους: 

 

 

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ – 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΡΤ Α.Ε. 

 

Την 3η Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, 

συνήλθε σε πρώτη τακτική συνεδρίαση το πρώτο των αιτούντων 

προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΡΤ Α.Ε.», 

στην Αθήνα, στο γραφείο του δεύτερου αιτούντος δικηγόρου Αθήνας και της Ε.Ρ.Τ. 

Α.Ε.. Γιώργου Λ. Κόκκα, επί της οδού Ιπποκράτους αρ. 42, μετά από πρόσκληση 
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του κου Ιωάννη Καρακώστα, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, διορισθέντος 

κατά τα κατωτέρω. 

Η πρόσκληση και η συνεδρίαση έλαβαν χώρα στα πλαίσια της 

Προσωρινής Διαταγής που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου για 

διορισμό Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, υπεύθυνου για τη μη 

πραγματική και νομική μεταβολή της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΡΤ Α.Ε.», 

με την από 2 Φεβρουαρίου 2015 απόφασή του στην με αρ. κατάθεσης 24/30-

1-2015 αίτηση. 

Από τα προτεινόμενα μέλη του Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου 

παρέστησαν οι : 

1. Ιωάννης Καρακώστας, Πρόεδρος ΔΣ 

2. Χάρης Κουρής, Μέλος 

3. Ιωάννης Διαβάτης, Μέλος 

4. Πολιτόπουλος Παναγιώτης, Μέλος 

5. Αναγνωστάκος Γεώργιος, Αναπληρωματικό Μέλος 

Και δια τηλεφωνικής διασκέψεως ο: 

6. Όθων Ιακωβίδης, Μέλος  

Απουσίασαν τα μέλη: 

7. Ιωάννης Μανώλης, Μέλος 

8. Ανατολή Ιωακειμίδου, Μέλος 

Επίσης παραστάθηκε ο δικηγόρος κ. Γιώργος Λ. Κόκκας. 

 

Απόσπασμα του συνταχθέντος πρακτικού έχει ως εξής: 

 

«.........Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με βάση τον Νόμο, άρχισε η συνεδρίαση με 

θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ο : Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα. 

Θέμα 2ο : Ανάθεση καθηκόντων νομικού συμβούλου, στον Δικηγόρο Αθήνας κ. 

Γιώργο Λ. Κόκκα, ΑΜ ΔΣΑ: 10288. 

Θέμα 3ο : Έγκριση ενεργειών Γιώργου Κόκκα: 

 α) της πρωτοκόλλησης της αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, 

Προσωρινής Διαταγής περί διορισμού πρ. Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με 

την επωνυμία «ΕΡΤ Α.Ε.», στο οικείο πρωτόκολλο της Ειδικής Διαχειρίστριας 

Ενεργητικού και Παθητικού ΕΡΤ Α.Ε. κ. Αφροδίτης Γουγά, που εδρεύει στην Αγ. 

Παρασκευή, Λ. Μεσογείων 432 και  
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β) του υποβληθέντος με το με αρ. πρωτ. 1610/2.2.2015 από αυτόν, αιτήματος για 

παροχή στοιχείων (επισυνάπτεται). 

Θέμα 4ο :  Εγκατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου στο Ραδιομέγαρο Αγ. 

Παρασκευής και κλιμακίου του Μακεδονίας στο κτίριο της ΕΡΤ-3 επί της Λεωφ. 

Στρατού στη Θεσσαλονίκη. 

 

Θέμα 1ο : Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα. 

 

Ο Πρόεδρος, κ. Ιωάννης Καρακώστας, έλαβε το λόγο και παρουσίασε στα λοιπά 

μέλη την από Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015 απόφαση – Προσωρινή Διαταγή του 

Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου. Αφού αναφέρθηκε στην σημασία και την υπευθυνότητα του 

έργου που καλείται να εκτελέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ζήτησε το προσωπικό σχόλιο 

και την δέσμευση ενός εκάστου των παρισταμένων, για την ευόδωση του σκοπού 

για τον οποίο εκδόθηκε η προαναφερόμενη απόφαση του Ειρηνοδικείου 

Χαλανδρίου. 

Μετά την τοποθέτηση και δέσμευση στον σκοπό και το έργο (όπως περιγράφεται 

στην επισυναπτόμενη από 2/2/2015 Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου) 

των παρισταμένων για την ευόδωση των διαλαμβανομένων στην προσωρινή διαταγή, κατά 

την εισήγηση του Προέδρου και σύμφωνα με την προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου 

Χαλανδρίου, συγκροτείται σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την 

επωνυμία «ΕΡΤ Α.Ε.» ως ακολούθως: 

1. Ιωάννης Καρακώστας του Μιχαήλ, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος 

2. Χαράλαμπος Κουρής του Σπυρίδωνος , Μέλος 

3. Ιωάννης Διαβάτης του Ηλία, Μέλος 

4. Πολιτόπουλος Παναγιώτης, Μέλος και ορίστηκε Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

5. Ανατολή Ιωακειμίδου του Νικολάου, Μέλος 

6. Όθων Ιακωβίδης του Ιακώβου, Μέλος 

7. Ιωάννης Μανώλης του Θωμά, Μέλος και  

8. Αναγνωστάκος Γεώργιος, Αναπληρωματικό Μέλος, προταθέν με τις κατατεθείσες 

προτάσεις. 

Δεδομένης της προσωρινότητας της παρούσας διοίκησης και μέχρι να ενημερωθεί 

το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε αρμόδιο και την Ειδική Διαχειρίστρια κ. Αφροδίτη Γουγά 

για τα πεπραγμένα στην εταιρία από αναλήψεως καθηκόντων της, κρίνονται σκόπιμα και 

χρήσιμα τα εξής: 

1. Όλες τις εξουσίες του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. ασκεί ο 

Πρόεδρος, αναπληρωμένος από τον Αντιπρόεδρο και συνεπικουρούμενος από τα Μέλη.  

2. Ο Πρόεδρος δύναται να εκχωρεί αρμοδιότητες σε άλλα Μέλη ή τρίτους με σύμφωνη 

γνώμη της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως κατά νόμο προβλέπεται. 
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3. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει την κατανομή ιδιαίτερων καθηκόντων και θέσεων 

ευθύνης μεταξύ των Μελών του, αφού λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες από την Ειδική 

Διαχειρίστρια κ. Αφροδίτη Γουγά και σε χρόνο που αυτό θα κρίνει σκόπιμο και χρήσιμο, 

αρχής γενομένης από την αποφασισθείσα πρώτη επίσκεψη του Προσωρινού Διοικητικού 

Συμβουλίου στο Ραδιομέγαρο – έδρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Α.Ε. στην 

Αγία Παρασκευή την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 10:30. 

4. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με ανοιχτή ακρόαση του συνεδριάζοντος 

προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου με τον Πρόεδρο της ΠΟΣΠΕΡΤ κ. Παναγιώτη 

Καλφαγιάννη, περί ώρα 19:15, αποφασίστηκε μετά την ανταλλαγή απόψεων και 

αμοιβαίας ενημέρωσης η πρόσκληση για συνδρομή και συμμετοχή των 

εργαζομένων της ΕΡΤ Α.Ε. στο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τις 

προβλέψεις του Ν. 1730/1987 και των Κανονισμών που ίσχυαν μέχρι 11ης Ιουνίου 2014 και 

ουδέποτε καταργήθηκαν νόμιμα και κατά το ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδας ( αφού 

ουδέποτε κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με 

βάση την οποία εκδόθηκαν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που φέρονται ότι δήθεν 

κατάργησαν την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.). 

 

Θέμα 2ο : Ανάθεση καθηκόντων Νομικού Συμβούλου στον Δικηγόρο Αθήνας κ. 

Γιώργο Λ. Κόκκα, ΑΜ ΔΣΑ: 10288. 

  

Αποφασίζεται ομόφωνα η ανάθεση των καθηκόντων του Νομικού Συμβούλου 

στον Δικηγόρο Αθήνας κ. Γιώργο Λ. Κόκκα, που παρέστη κατά την συζήτηση της 

εκδοθείσας από το Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου Προσωρινής Διαταγής για τον ορισμό αυτού 

του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. και η υποστήριξη στο έργο το οποίο 

του ανατίθεται πλέον από δικηγόρους και προσωπικό Γραμματείας που απασχολούνται 

αμειβόμενοι από τους καθών και ιδίως από την Ειδική Διαχειρίστρια Ενεργητικού και 

Παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε. για την εκτέλεση των καθηκόντων της, κατόπιν σχετικού αιτήματος 

και συνεννοήσεως μαζί της κατά την αυριανή επίσκεψη του Προσωρινού Διοικητικού 

Συμβουλίου στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. 

 Για το λόγο αυτό εκλήθη προς ειδοποίησή της κατά τη Συνεδρίαση του Σώματος 

τηλεφωνικά η Ειδική Διαχειρίστρια κ. Αφρ. Γουγά και ζητήθηκε από την Γραμματέα της κ. 

Ιωάννα Παπανικολάου η σχετική ενημέρωσή της και η πρόσκληση για άμεση τηλεφωνική 

της επικοινωνία με τα μέλη του συνεδριάζοντος Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΕΡΤ Α. Ε., προτού αναχωρήσει, όπως μας αναφέρθηκε για το Υπουργείο Οικονομικών.  

Επίσης κατόπιν εκλήθη τηλεφωνικά ο εκτελών χρέη Προέδρου Δ. Σ. της ΝΕΡΙΤ 

Α.Ε. κ. Πέτρος Μάης για να ενημερωθεί για τη Συνεδρίαση του Σώματος και τα ζητούμενα 

στα πλαίσια της ανατεθείσας ευθύνης μας από την ισχύουσα Προσωρινή Διαταγή του 

Ειρηνοδικείου και κατόπιν ειδοποιήσεώς του από την Γραμματέα του κα. Ευθυμίου 
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Χριστίνα μας εκάλεσε άμεσα τηλεφωνικά κατά την Συνεδρίαση και αντηλλάγησαν εκτενώς 

απόψεις με τον Πρόεδρο πρ. Δ.Σ. κ. Ιωάννη Καρακώστα και άλλα μέλη, όπως και με 

τον παριστάμενο καθ΄ όλη τη Συνεδρίαση δικηγόρο κ. Γιώργο Κόκκα, 

ειδοποιούμενος για την παραχώρηση το μεσημέρι της 4ης Φεβρουαρίου 2015 

κατάλληλης αίθουσας στο Ραδιομέγαρο προς νέα Συνεδρίαση του προσωρινού 

Διοικητικού μας Συμβουλίου εκεί και μας παρέπεμψε στην κ. Αφρ. Γουγά, ως πλέον 

αρμόδιας για το αίτημα αυτό. 

. 

Θέμα 3ο : Έγκριση ενεργειών Γιώργου Κόκκα: 

 

 α) της πρωτοκόλλησης της αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, 

Προσωρινής Διαταγής περί διορισμού πρ. Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με 

την επωνυμία «ΕΡΤ Α.Ε.», στο οικείο πρωτόκολλο της Ειδικής Διαχειρίστριας 

Ενεργητικού και Παθητικού ΕΡΤ Α.Ε. κα. Αφροδίτης Γουγά, που εδρεύει στην Αγ. 

Παρασκευή, Λ. Μεσογείων 432 και  

β) του υποβληθέντος με το με αρ. πρωτ. 1610/2.2.2015 από αυτόν, αιτήματος για 

παροχή στοιχείων (επισυνάπτεται). 

 Κατόπιν εκτενούς ενημερώσεως του Σώματος από τον δικηγόρο κ. Γ. Λ. Κόκκα για 

τις χτεσινές ενέργειές του, αμέσως μετά τη λήψη επίσημου αντιγράφου της χορηγηθείσας 

Προσωρινής Διαταγής, στην ΠΟΣΠΕΡΤ και στους εργαζόμενους της ΕΡΤ Α.Ε. και σε 

αλληλέγγυους πολίτες στα γραφεία της αποκαλούμενης OPENERT επί της Λεωφ. 

Μεσογείων, στην Ειδική Διαχειρίστρια Ενεργητικού και Παθητικού ΕΡΤ Α.Ε. κα. 

Αφροδίτη Γουγά και στην ΝΕΡΙΤ Α.Ε. εγκρίθηκαν ομόφωνα όλες οι ως άνω 

ενέργειες και τα επισυναπτόμενα στο τέλος των πρακτικών αυτών κείμενα, που 

εκλήθη να συντάξει για λογαριασμό του πρ. Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε., που 

έλαβαν αρ. Πρωτ. αυτής 1610/2.2.2015. 

 

Θέμα 4ο : Εγκατάσταση του πρ. Διοικητικού Συμβουλίου στο Ραδιομέγαρο Αγ. 

Παρασκευής και κλιμακίου του Μακεδονίας στο κτίριο ΕΡΤ-3 επί της Λεωφ. Στρατού 

στη Θεσσαλονίκη. 

 

Αποφασίζεται ομόφωνα η μετάβαση την Τετάρτη 4/2/2015 και ώρα 10:30 π.μ. του 

προσωρινού αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Πολιτόπουλο στο Ραδιομέγαρο Αγ. 

Παρασκευής και κλιμακίου του Μακεδονίας στο κτίριο ΕΡΤ-3 επί της Λεωφ. Στρατού 

στη Θεσσαλονίκη για τη συνέχιση των εργασιών του κατόπιν συνεννοήσεως με την 

Ειδική Διαχειρίστρια Ενεργητικού και Παθητικού ΕΡΤ Α.Ε. 

Αφού δόθηκε εντολή στο μέλος του προσωρ. Διοικητικού Συμβουλίου να εκτελεί 

χρέη Αντιπροέδρου και να μεριμνήσει σε συνεργασία με τον Νομικό Σύμβουλο κ. 
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Γ.Λ.Κόκκα για την ορθή σύνταξη των πρακτικών της πρώτης αυτής Συνεδρίασης του 

προσωρ. Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε., που θα κυρωθούν κατά την αυριανή δεύτερη Συνεδρίαση του 

Σώματος υπογράφηκε το επισυναπτόμενο στο τέλος φύλλο συμμετοχής των παρόντων στη 

Συνεδρίαση μελών του και ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Ιωάν. Καρακώστας κήρυξε τη λήξη της 

Συνεδρίασης περί ώρα 21:15΄....» 

Ο δεύτερος των αιτούντων είμαι Δικηγόρος Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 10288) στον 

Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας και διετέλεσα δικηγόρος της ΕΡΤ 

Α.Ε. κατόπιν επιτυχούς μου προκρίσεως σε προκηρυχθέντα διαγωνισμό 

πρόσληψης δικηγόρων κατά τις προβλέψεις του Νόμου 1649/1986 επί 26 και 

πλέον έτη και συγκεκριμένα από την 20.5.1987 έως την αποφράδα ημέρα της 

11ης Ιουνίου 2013, οπότε και φέρεται ότι δήθεν καταργήθηκε με τον πλέον 

αντισυνταγματικό τρόπο η ΕΡΤ Α.Ε.  

Έχω ιδιαίτερο έννομο συμφέρον για την άσκηση της αίτησης αυτής, 

καθόσον έχω αναπτύξει πολύχρονη και πολυσχιδή κοινωνικοπολιτική 

δραστηριότητα επί τριακονταετία (ιστοσελίδες: www.heliaea.gr & 

www.dimopolis.gr) και εκπροσωπώ νόμιμα μεταξύ άλλων την άτυπη Ένωση 

Προσώπων με την επωνυμία «ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ», που η κύρια 

δραστηριότητά της εμφανίζεται στην ιστοσελίδα: www.dimovoulio.gr και μέλη της 

είναι όλα τα λοιπά μέλη του αιτούντος προσωρινού Διοικ.Συμβουλίου και 

λειτουργεί πανελλαδικά με τοπικά Δημοβούλια σε πρωτεύουσες νομών, 

αλλά κυρίως στην πρωτεύουσα, ανελλιπέστατα ήδη επί τριετία ( από 

11/11/11). Το Δημοβούλιο Πολιτών, στα πλαίσια Ψηφισμάτων Νομοθετικών 

Πρωτοβουλιών Πολιτών και άσκησης Κοινωνικού Ελέγχου επεξεργάστηκε πλήρες 

Σχέδιο Νόμου για την μετεξέλιξη της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε «Σ.Ε.Ρ.Τ.Α.Δ.Ε. – 

Σύγχρονη Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Αναπτυξιακή Διαδικτυακών 

Εφαρμογών», που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων επίσημα και 

διαμοιράστηκε από το Γραφείο Προέδρου Βουλής έγκαιρα σε όλα τα 

εκπροσωπούμενα στη Βουλή Πολιτικά Κόμματα, πριν από την επιψήφιση του 

Νομοσχεδίου περί Ιδρύσεως της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και προέβλεπε τη δυνατότητα 

λειτουργίας του Εποπτικού της Συμβουλίου με βάση την έκδοση 10.000.000 

μετοχών ονομαστικών και αμεταβίβαστων, μία για καθένα Έλληνα πολίτη, που 

έχουμε όλοι έννομο συμφέρον για έναν Δημόσιο Ραδιοτηλεοπτικό Οργανισμό, που 

να τον ελέγχουμε άμεσα και αμεσοδημοκρατικά, αφού τον πληρώνουμε και με την 

μηνιαία εισφορά που καταβάλλουμε, ως δήθεν ανταποδοτικό τέλος. 
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Επισημαίνουμε ότι μετά την υποτιθέμενη κατάργηση της ΕΡΤ Α.Ε. και 

πριν τη σύσταση και λειτουργία της τρίτης των καθών ΝΕΡΙΤ Α.Ε., στην 

οποία φέρονται πλέον ότι ανήκουν το Ραδιομέγαρο και οι λοιποί αναγκαίοι 

χώροι για άσκηση των καθηκόντων μας, όπως ζητούνται στο αιτητικό της 

παρούσας αίτησής μας μεσολάβησε μια απόφαση της επιτροπής αναστολών 

του Συμβουλίου της Επικρατείας σε αίτηση αναστολής και ακυρώσεως της 

Ομοσπονδίας των εργαζομένων της ΕΡΤ «ΠΟΣΠΕΡΤ», η οποία καταργώντας το 

«μαύρο» στις τηλεοπτικές μας οθόνες με την βίαιη και αντισυνταγματική κατάργηση 

της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επέβαλε τη μεταβατική λειτουργία της αποκαλούμενης Δημόσιας 

Τηλεόρασης με διακριτικό τίτλο «Δ.Τ.», που υπήγετο στη Διοίκηση του 

Υπουργείου Οικονομικών και του αρχικά διορισθέντος ειδικού διαχειριστή 

και τελευταίου προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε. κ. Γκίκα 

Μάναλη, που ήδη παραιτήθηκε και αντικαταστάθηκε από τη Δικηγόρο κα. 

Αφροδίτη Γουγά με την ίδια ιδιότητα της ειδικής διαχειρίστριας, όπως πλέον 

λειτουργεί στα πλαίσια της δεύτερης καθής.  

 

Εν όψει ιδίως της πολιτικής εξέλιξης, όπως διαμορφώθηκε κατά τις εκλογές 

της 25ης Ιανουαρίου 2015 και για να γίνει εφικτή η προεκλογική και μετεκλογική 

εξαγγελία των κομμάτων της κυβέρνησης για επαναλειτουργία της ΕΡΤ Α.Ε., και οι 

πολιτικές δεσμεύσεις του νέου Πρωθυπουργού της χώρας, αλλά και οι 

προγραμματικές δηλώσεις του Υπουργού Επικρατείας κ. Νίκου Παππά που 

έλαβαν ψήφο εμπιστοσύνης μέσα από την Βουλή των Ελλήνων κι ενώ είναι 

ΟΡΑΤΗ πλέον σε χρόνο άμεσο η επαναλειτουργία της ΕΡΤ Α.Ε., η οποία 

όμως υφίσταται χωρίς ουδεμία διοίκηση, παρά μόνο τους αιτούντες, όπως 

οριστήκαμε από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο Αθήνας, αντιμετωπίζοντας όμως 

τον κίνδυνο απώλειας και καταστροφής κρίσιμων εγγράφων της 

μεσολαβήσασας χρονικής περιόδου από 11/6/2013 μέχρι σήμερα και του 

εναπομείναντος ενεργητικού της (εξοπλισμού, κτηριακών- μηχανολογικών- 

τεχνολογικών εγκαταστάσεων κλπ) τα οποία ΠΑΡΑΝΟΜΑ έχουν 

παραχωρηθεί σε νέα μορφώματα (Δ.Τ., ΝΕΡΙΤ), και ως εκ τούτου δεν 

μπορούμε να ασκήσουμε την επιβαλλόμενη νόμιμα εποπτεία επί αυτών, με 

δεδομένη την άρνηση των καθών να συμμορφωθούν με την απόφαση – 

προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθήνας και να μας εξυπηρετήσουν, 

έστω και στοιχειωδώς στην άσκηση των διαταχθεισών ευθυνών μας. 
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Γ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ –  

Γ -1. ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΘΕΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΡΤ Α.Ε. 

 

1. Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. συστάθηκε με το Νόμο 4173/2013 και αποτελεί de facto 

διάδοχο της ΕΡΤ Α.Ε., αφού επιτελεί τον ίδιο ουσιαστικά σκοπό (χρησιμοποιώντας 

τις ίδιες ακριβώς τεχνικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, το οπτικοακουστικό 

αρχείο της ΕΡΤ κλπ) με αυτήν για την ενημέρωση, επιμόρφωση και ψυχαγωγία του 

ελληνικού λαού, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο, ο οποίος σημειωτέον όταν 

εισήχθη στη Βουλή τον Ιούλιο του 2013 με τη μορφή σχεδίου νόμου, προέβλεπε 

στα άρθρα 16 και 17 του νομοσχεδίου την κατάργηση της ΕΡΤ Α.Ε., του Γενικού 

Κανονισμού Προσωπικού (Γ.Κ.Π.), του υπηρεσιακού της οργανισμού και των 

λοιπών κανονισμών λειτουργίας της, οι οποίοι όμως ουδέποτε καταργήθηκαν, 

καθόσον ουδέποτε αυτό το τελευταίο άρθρο του νομοσχεδίου περί 

καταργήσεώς τους δεν ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων και ο 

ισχύων νόμος περί ΝΕΡΙΤ Α.Ε. δεν προβλέπει τίποτε περί καταργήσεως της 

ΕΡΤ Α.Ε. 

Άλλωστε, η ΕΡΤ Α.Ε., ουδέποτε καταργήθηκε νόμιμα καθόσον η Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου της 10ης Ιουνίου 2013, ουδέποτε κυρώθηκε 

σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 44 παρ. 1 από τη Βουλή, όπως 

επιβάλλεται και οι κοινές υπουργικές αποφάσεις οι οποίες φέρεται ότι 

κατάργησαν την ΕΡΤ Α.Ε., απέλυσαν το προσωπικό της και γενικώς 

έπαυσαν τη λειτουργία της δεν είναι νόμιμες. Ουσιαστικά είναι άκυρες και 

ανυπόστατες, την δε ακύρωσή τους έχω ζητήσει με προσωπική μου αίτηση 

ακυρώσεως από το ΣτΕ, η οποία εμπεριέχει 19 συνολικά κύριους και 

πρόσθετους λόγους ακυρώσεως όλων των υπουργικών αποφάσεων που 

φέρονται ότι δήθεν κατάργησαν την ΕΡΤ Α.Ε. και η εκδίκαση αυτής έγινε 

μετά από δύο αναβολές στην Ολομέλεια του ΣτΕ την 7η Μαρτίου 2014 και 

αναμένεται η απόφαση.  

Έτσι, πρέπει να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση, ιδίως όσο αναμένεται η 

έκδοση αποφάσεως της Ολομελείας του ΣτΕ και όσο αυτή η αναμενόμενη 

απόφαση του ΣτΕ δεν εκδίδεται και δεν δημοσιεύεται δεν μπορεί να γίνει καμία 

νόμιμη ενέργεια από τη διορισμένη διοίκησης της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., καθώς σε 

περίπτωση ευδοκίμησης της δικής μου αίτησης ακυρώσεως θα πρέπει να 
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επαναλειτουργήσει η ΕΡΤ Α.Ε. για οποιοδήποτε από τους 19 αυτούς λόγους 

ακυρώσεως, τυχόν αυτή γίνει δεκτή. 

 

Γ-2. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ  ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  

ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ . 

 

Επειδή συμβαίνουν και καταγράφονται και οι εξής τουλάχιστον λοιπές 

παραβιάσεις της Διοίκησης, που σχετίζονται με την δημιουργία μιας 

κατεπείγουσας τρέχουσας κατάστασης ΚΙΝΔΥΝΩΝ προς λήψη των 

αιτούμενων ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ασφαλιστικών μέτρων και όλου του αιτητικού της 

ζητούμενης Προσωρινής Διαταγής από το Δικαστήριό Σας: 

 

Ειδικότερα και πέραν των αποδείξεων για την αντισυνταγματικότητα 

των ενεργειών της Διοίκησης που ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ στους 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΗΣΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΚΛΗΣΗ 19 ΛΟΓΟΥΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ που 

εκκρεμούν προς έκδοση σχετικής αποφάσεως από την Ολομέλεια του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως αναλύσαμε πιο πάνω, υπήρξε κατά την 

υποτιθέμενη κατάργηση της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και παραβίαση των διατάξεων του Ν. 

4048/2012 : Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής 

Νομοθέτησης, ο οποίος προβλέπει στο Άρθρο2 παρ.«δ. Ανάλυση συνεπειών 

ρυθμίσεων είναι η έκθεση, στην οποία αποτυπώνονται οι συνέπειες της ρύθμισης 

ως προς τη σχέση κόστους − οφέλους και τις πιθανές διακινδυνεύσεις, ιδίως στην 

οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον και καθημερινότητα του πολίτη.» 

 

Προβλέπεται ρητά, ως προϋπόθεση της ορθής νομοθέτησης και της χρηστής 

διοίκησης, η ύπαρξη μελέτης προ πάσης ρυθμίσεως, ώστε να αποτυπώνεται η 

σχέση κόστους- οφέλους από την προτεινόμενη ρύθμιση. Κάτι που επιτάσσεται 

και από πολλές άλλες διατάξεις και κυρίως από την εφαρμογή της θεμελιώδους 

αρχής της αναλογικότητας. 

 

Όλες οι ΚΥΑ που σχετίσθηκαν με την παύση λειτουργίας της ΕΡΤ ΑΕ, κυνικά 

ομολογούν: « 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης αποφάσεως 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας 
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δεν μπορεί να προσδιοριστεί,..», εννοώντας βεβαίως ότι απλά δεν μπήκαν στον 

κόπο, αν και είχαν υποχρέωση, να το υπολογίσουν. 

 

Επιπλέον, από την ανάγνωση του ιδρυτικού νόμου ν 4173/2013 του μορφώματος 

ΝΕΡΙΤ ΑΕ προκύπτει::  

1. Άρθρο 1.8. Τα μέσα που η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. μπορεί να χρησιμοποιήσει για την εκπλήρωση 

των σκοπών της εξειδικεύονται στο Παράρτημα Α΄, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

παρόντος νόμου.» 

2. Άρθρο 4 Στρατηγικό σχέδιο 1. Με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Εποπτικό 

Συμβούλιο καταρτίζει το στρατηγικό σχέδιο της ΝΕΡΙΤ−Α.Ε.» 

Αναγνωρίζει ότι θα καταρτισθεί επιχειρησιακό σχέδιο μετά τον διορισμό του 

ΔΣ και του ΕΣ.  

Επίσης 

« Άρθρο 6 
Μετοχικό Κεφάλαιο – Πόροι 
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΝΕΡΙΤ−Α.Ε. ανήκει αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο, στο 

όνομα του οποίου έχει εκδοθεί ένας ονομαστικός και αναπαλλοτρίωτος τίτλος.Το αρχικό 

μετοχικό κεφάλαιο της ΝΕΡΙΤ−Α.Ε. ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων 

(5.000.000) ευρώ. 

 2. Πόροι της ΝΕΡΙΤ−Α.Ε. είναι: 

α. Έσοδα από ανταποδοτικό τέλος, ως αντιστάθμισμα για την εκπλήρωση του στόχου της 

δημόσιας υπηρεσίας, β. έσοδα από διαφημίσεις, και γ. έσοδα από κάθε άλλη πηγή. 

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εκάστοτε αρμόδιου για θέματα 

Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΝΕΡΙΤ−Α.Ε., και με την επιφύλαξη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις κρατικές 

ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση, καθορίζεται το ύψος του ανταποδοτικού 

τέλους, τα υπόχρεα για την καταβολή του πρόσωπα και ο τρόπος είσπραξής του. 

4. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών 

εγκρίνεται ο προϋπολογισμός της ΝΕΡΙΤ−Α.Ε.» 

 

και στην ειδική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

«.....1.α. Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. λειτουργεί με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, με έδρα την Αθήνα, 

ανήκει στο δημόσιο τομέα και τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους. 

β. Έχει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια, διέπεται και από τις διατάξεις του 

Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 και αποτελεί ενιαίο φορέα, όπου μπορούν να ενταχθούν 

τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, διαδικτυακοί ιστότοποι και λοιπές, ιδίως πολιτιστικές, 
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δραστηριότητες.(άρθρο 1)» και «...............Από τις διατάξεις του προτεινόμενου 

νομοσχεδίου προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα: 

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού Δαπάνη ύψους 5.000.000 ευρώ, από την καταβολή 

του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε..(άρθρο 6 παρ.1) Η ανωτέρω δαπάνη θα 

αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού (ΚΑΕ 7313). 

ΙΙ. Επί του προϋπολογισμού της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. (Ν.Π.Ι.Δ. μη επιχορηγούμενο από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό) 

1. Ετήσια δαπάνη, από την κάλυψη του κόστους λειτουργίας της ανωτέρω Εταιρείας 

(καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού, αμοιβή μελών συλλογικών οργάνων, λειτουργικά 

έξοδα κ.λπ.) (άρθρα 1, 7, 8, 9, 12, 13 και 15). 

Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (διάρθρωση, 

στελέχωση, την εν γένει λειτουργία της νέας Εταιρείας κ.λπ.) και από την έκδοση 

σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων. 

2. Ενδεχόμενη δαπάνη, από την καταβολή αμοιβής σε δημοσιογράφους, επιστημονικό, 

τεχνικό και καλλιτεχνικό προσωπικό, σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης σε αυτούς 

εκτέλεσης συγκεκριμένου έργου. (άρθρο 15 παρ. 2). Οι ανωτέρω δαπάνες θα 

αντιμετωπίζονται από τους πόρους της ανωτέρω εταιρείας.» 

 

 

Από όλα τα ανωτέρω, προκύπτει ότι όχι μόνο ουδεμία σχετική μελέτη υπήρχε, 

αλλά ούτε η παραμικρή αίσθηση ή ιδέα του κόστους της επιλεγόμενης ρύθμισης 

και νομοθέτησης κατά παράβαση της θεμελιώδους αρχής της αναλογικότητας, του 

ν. 4048/2012, και εν τέλει του κατοχυρωμένου δικαιώματος της Χρηστής Διοίκησης, 

κατ΄ αρθρο 41 της ΕΣΔΑ. 

 

2. Παραβιάσεις που σχετίζονται με τον τρέχοντα τρόπο διαχείρισης  

 

Αυτό όμως που πολύ καλά γνώριζαν οι καθών είναι ότι θα καταστρατηγούσαν 

το σύνολο των διατάξεων που προβλέπουν το πως θα διαχειριζόταν τα 

οικονομικά του ο νέος φορέας, καθώς με το ταμείο της ΕΡΤ ΑΕ θα κάλυπταν 

πλήθος λειτουργικών και άλλων δαπανών του φορέα με την επωνυμία 

ΝΕΡΙΤ ΑΕ.και του μορφώματος Δημόσιας Τηλεόρασης που επακολούθησαν.  

 

Είναι σαφές ότι το Δημόσιο ως μοναδικός μέτοχος της ΕΡΤ ΑΕ είχε κάθε δικαίωμα 

ανασύνταξης, μετασχηματισμού ή ακόμα και κατάργησης της. Σε καμία περίπτωση 

όμως δεν δύναται να το πράττει με τρόπο παράνομο, καταχρηστικό και εν τέλει 



 

 14

ανεύθυνο και ζημιογόνο, ιδιαίτερα στο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον των 

τελευταίων ετών. 

 

Η χρήση κονδυλίων της ΕΡΤ ΑΕ προς κάλυψη δαπανών τρίτου φορέα (ΔΤ, ΝΕΡΙΤ 

ΑΕ) συνιστά ενδεχομένως κρατική ενίσχυση προς το δημιουργηθέν μόρφωμα της 

ΝΕΡΙΤ ΑΕ.. Και αναφέρουμε ενδεχομένως, καθώς μη δυνάμενοι να έχουμε 

πρόσβαση στα στοιχεία της διαχείρισης λόγω της άρνησης των καθών να μας 

παραδώσουν τα ζητηθέντα μέχρι σήμερα, δεν μπορούμε να το εξακριβώσουμε 

πέρα από κάθε αμφιβολία. 

 

Άλλωστε ο επιλεγείς τρόπος: «Λογαριασμός διαχείρισης Παθητικού και 

Ενεργητικού ΕΡΤ ΑΕ» τι νόημα είχε για έναν καταργημένο οργανισμό?  

Τι επιδίωκε η Διοίκηση, για την οποία δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι η ΕΡΤ 

ΑΕ καταργήθηκε, και δεν προχώρησε στην εκκαθάριση της δήθεν 

καταργηθείσης εταιρίας?  

 
Η χρήση των κονδυλίων της ΕΡΤ ΑΕ για την κάλυψη των δαπανών της ΝΕΡΙΤ τι 
άλλο μπορεί να θεωρηθεί εκτός από κρατική επιχορήγηση? 
 

Παραθέτουμε σχετικά αποσπάσματα από το ενωσιακό δικαιϊκό πλαίσιο: 

 
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές 
Ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση 
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/C 257/01) 
 
6.5. Αρχή καθαρού κόστους και υπεραντιστάθμιση  

70. Καταρχήν, δεδομένου ότι η υπεραντιστάθμιση δεν είναι αναγκαία για την παροχή της 

υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος, συνιστά μη συμβιβάσιμη κρατική 

ενίσχυση που πρέπει να επιστραφεί στο κράτος.  

6.6. Μηχανισμοί δημοσιονομικού ελέγχου  

73. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση μπορεί να παρακρατεί ετησίως την αντιστάθμιση που 

υπερβαίνει το καθαρό κόστος της δημόσιας υπηρεσίας (ως «αποθεματικά δημόσιας 

υπηρεσίας»), στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

δημόσιας υπηρεσίας. Σε γενικές γραμμές, η Επιτροπή εκτιμά ότι ένα ποσό που θα 

ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο 10 % των ετήσιων δαπανών του προϋπολογισμού της 

αποστολής δημόσιας υπηρεσίας μπορεί να κριθεί αναγκαίο για την αντιμετώπιση των 
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διακυμάνσεων κόστους και εσόδων. Κατά κανόνα, η υπεραντιστάθμιση πέραν του ορίου 

αυτού πρέπει να επιστρέφεται. 

77. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν τους κατάλληλους μηχανισμούς που θα 

εγγυώνται ότι δεν θα υπάρξει υπεραντιστάθμιση. Θα πρέπει να διασφαλίζουν τον 

τακτικό και αποτελεσματικό έλεγχο της χρησιμοποίησης της δημόσιας 

χρηματοδότησης, ώστε να παρεμποδίζεται η υπεραντιστάθμιση και η διεπιδότηση, 

και να ελέγχονται διεξοδικά το επίπεδο και η χρησιμοποίηση των «αποθεματικών 

δημόσιας υπηρεσίας». 

79. Η δημοσιονομική κατάσταση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης θα πρέπει να 

υπόκειται σε διεξοδική εξέταση στο τέλος κάθε δημοσιονομικής περιόδου ή, ελλείψει 

αυτής, ισοδύναμης περιόδου η οποία δεν θα πρέπει κατά κανόνα να υπερβαίνει τα τέσσερα 

έτη. Τα αποθεματικά δημόσιας υπηρεσίας που τυχόν υπάρχουν κατά το τέλος της 

δημοσιονομικής περιόδου, η ισοδύναμης περιόδου όπως προβλέπεται ανωτέρω, θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των δημοσιονομικών αναγκών της 

δημόσιας ραδιοτηλεόρασης για την επόμενη περίοδο. . Σε περίπτωση αποθεματικών 

δημόσιας υπηρεσίας που υπερβαίνουν, σε τακτική βάση, το 10 % των ετήσιων δαπανών 

δημόσιας υπηρεσίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επανεξετάσουν τις πραγματικές 

χρηματοδοτικές ανάγκες της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης..... 

87. Προς όφελος της διαφάνειας και προκειμένου να λαμβάνονται όλες οι σχετικές 

πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη λήψη ισορροπημένης απόφασης, τα 

ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν την άποψή τους 

σχετικά με την προβλεπόμενη σημαντική νέα υπηρεσία στο πλαίσιο ανοικτής 

διαβούλευσης. Η έκβαση της διαβούλευσης, η αξιολόγησή της, καθώς και οι λόγοι που 

οδήγησαν στη λήψη της απόφασης, θα πρέπει να δημοσιεύονται....» 

 

Πέραν αυτού, το γεγονός της πιθανολογούμενης χρήσης κεφαλαίων της ΕΡΤ 

ΑΕ για κάλυψη δαπανών τρίτων φορέων και δη της ΝΕΡΙΤ ΑΕ, συνιστά και 

παραβίαση του ιδρυτικού νόμου της ΝΕΡΙΤ ΑΕ, καθώς δεν προβλέπεται 

τέτοιου είδους χρηματοδότηση, όπως προκύπτει και από την παράθεση 

παραπάνω, του σχετικού άρθρου «6 Έσοδα» και επιβάλλει την λήψη των 

αιτούμενων ασφαλιστικών μέτρων και την έκδοση της ζητούμενης 

προσωρινής Διαταγής.  

 

Επιπρόσθετα, πρόσφατα η Επιτροπή Διαχείρισης προχώρησε σε ανανέωση 

συμβάσεων του πολυπληθούς προσωπικού, σύμφωνα με σχετικές πράξεις της. 

Πάντως, στους οικείους πίνακες δεν προσδιορίζεται ο χρόνος της αρχικής 
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έναρξης των ανανεωθεισών συμβάσεων, γεγονός που κατά την κρίση μας 

συνιστά έλλειμμα διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης  

 

Σύμφωνα με τον ν. 4203/2013 προβλέπεται: «7. Οι συμβάσεις του προσωπικού 

που προσλαμβάνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και την 

περίπτωση ιε' της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, μέχρι την πλήρη 

λειτουργία του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, επιτρέπεται να παρατείνονται για χρονικό 

διάστημα όχι μεγαλύτερο της αρχικής διάρκειας της σύμβασης, μία ή περισσότερες φορές, 

μέχρι την πλήρη λειτουργία του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και, σε κάθε περίπτωση, για 

συνολικό χρονικό διάστημα μέχρι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία της πρώτης 

πρόσληψης. Μετατροπή των ανωτέρω συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, καθώς και 

παράτασή τους για μεγαλύτερο συνολικά χρονικό διάστημα είναι αυτοδικαίως 

άκυρη.» 

Τέλος, καίτοι οι καθ’ ών έχουν ενημερωθεί ήδη από το απόγευμα της 2/2/2015, με 

την πρωτοκόλληση με αρ. Πρωτ.1610/2.2.2015. της Προσωρινής Διαταγής του 

Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, εκείνοι την αγνοούν και συνεπώς  επιβάλλεται η 

λήψη των αιτούμενων ασφαλιστικών μέτρων και έκδοση της ζητούμενης 

προσωρινής Διαταγής.  

 

Ε. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

 

Εξαιτίας του ότι όπως έκρινε το αρμόδιο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου συντρέχει 

νόμιμος λόγος ορισμού προσωρινής διοίκησης της ΕΡΤ Α.Ε. η οποία κατά τα 

προαναφερθέντα ουδέποτε καταργήθηκε και υπάρχει έλλειψη διοικήσεώς της, 

αφού κατά την τελευταία ημερομηνία λειτουργία της την 11η Ιουνίου 2013, 

παρατηρήθηκε αδυναμία συγκρότησης του ΔΣ αυτής, αφού ο αρμόδιος 

πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της την εγκατέλειψε και ανέλαβε ειδικός 

διαχειριστής σε μια νομική και πραγματική κατάσταση, που ουδέποτε έλαβε 

νόμιμη και συνταγματικά παραδεκτή υπόσταση. 

  

Λόγω του ότι η ΕΡΤ Α.Ε., παρότι νομικά εξακολουθεί να υφίσταται, 

ουσιαστικά παρουσιάζει έλλειμμα διοικήσεως, καθώς δεν υπάρχει ούτε 

Διοικητικό Συμβούλιο, ούτε Διευθύνων Σύμβουλος, σύμφωνα με το 

Καταστατικό της, με απρόβλεπτες ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ συνέπειες για την 

περιουσία της. χωρίς να μπορούν να υπολογισθούν οι ανεξέλεγκτες 
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συνέπειες από την πλήρη αποδιοργάνωση του προσωπικού της, πρέπει να 

υπάρξει νομική κάλυψη από την Δικαιοσύνη μέχρι την χρονική στιγμή που θα 

μπορέσει να ξαναλειτουργήσει η ΕΡΤ Α.Ε.  

 

Επειδή, από το σύνολο των παραπάνω εκτεθέντων δεδομένων 

παραβιάσεων, δικαιολογημένα έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη μας προς την 

λειτουργία της Διοίκησης ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙ ΚΑΘΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε. και πρέπει να γίνει λήψη των αιτούμενων 

ασφαλιστικών μέτρων και έκδοση της ζητούμενης προσωρινής Διαταγής.  

 

Επειδή η περιουσία της ΕΡΤ Α.Ε. αποτελεί περιουσία του Ελληνικού Λαού , 

από τον οποίο πηγάζουν κατά το Σύνταγμα όλες οι εξουσίες και λειτουργούν υπέρ 

αυτού και του Έθνους και οι ενέργειές μας βασίζονται σε σημαντικές Συνταγματικές 

διατάξεις, που παραβιάστηκαν κατά την παρελθούσα πενταετία των Μνημονίων 

στη χώρα μας, μεταξύ των οποίων προέχουσα υπόθεση υπήρξε η επίδικη 

περίπτωση της δήθεν κατάργησης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΆ 

καταστρατήγηση του Συντάγματος, που κλόνισε συθέμελα ακόμη και την τότε 

τρικομματική Κυβέρνηση  

 

Επειδή έχουμε το απαιτούμενο έννομο συμφέρον, ώστε να δικαιούμαστε να 

ζητήσουμε, κατά άρθρο 786 Κ.Πολ.Δ και κατά τις προβλέψεις του νόμου 

2190/1920 για Α.Ε., την συνδρομή του Δικαστηρίου Σας για την επιτέλεση των 

καθηκόντων που μας ανατέθηκαν με τον διορισμό μας ως προσωρινής διοίκησης 

της ΕΡΤ Α.Ε., καθώς έτσι έκρινε και αποδέχτηκε σχετικό αίτημά μας κατά τα 

προαναφερθέντα το αρμόδιο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου που εξέδωσε την ως 

άνω Προσωρινή Διαταγή και συζητείται η υπόθεση την 18/2/2015, ενώ ήδη 

συζητήθηκε από το ίδιο Δικαστήριο την 2/2/2015 το αίτημα ορισμού της ίδιας 

προσωρινής διοίκησης της ΕΡΤ Α.Ε. και για λογαριασμό της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και 

αναμένουμε την έκδοση σχετικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου. 

 

Επειδή υφίσταται κατεπείγουσα περίπτωση προσωρινής ρύθμισης 

της κατάστασης και πρόληψης του κινδύνου αφαίρεσης, παραποίησης, και 

καταστροφής στοιχείων και εγγράφων της ΕΡΤ Α.Ε. από όσους από τους 

καθ΄ων και όσους ασκούν διαχειριστικές και άλλες πράξεις που αφορούν το 



 

 18

Ενεργητικό και Παθητικό της ΕΡΤ Α.Ε. και ιδίως απ’ όσους ιδιώτες νομικούς 

ή οικονομικούς συμβούλους αναλαμβάνουν με αδιαφανή κριτήρια την 

επιτέλεση έργων που αφορούν τους καθών την παρούσα αίτηση, αλλά 

επιβαρύνουν το Ενεργητικό της ΕΡΤ Α.Ε. που υπήρχε την 11/6/2013, 

ημερομηνία της δήθεν κατάργησής της.  

 

Επειδή συντρέχει διαρκώς ο κίνδυνος οριστικής απώλειας όλων των 

κεφαλαίων της ΕΡΤ Α.Ε., λόγω της απίστευτης αδιαφορίας από τους 

κρατικούς φορείς και το καθ’ ου Ελληνικό Δημόσιο, με αποτέλεσμα να 

κινδυνεύει με ανεπανόρθωτες ζημίες και έτσι να μην δύναται να λειτουργήσει 

άμεσα σε σύντομο χρόνο, οπότε καθίσταται αναγκαία η λήψη των 

αιτούμενων πιο κάτω ασφαλιστικών μέτρων και κυρίως της Προσωρινής 

Διαταγής που ζητούμε, σε όλο της το περιεχόμενο, ώστε να αποφευχθεί ο 

κίνδυνος της αδυναμίας της επαναλειτουργίας της ΕΡΤ Α.Ε.  

 

 

Επειδή, ο δεύτερος από εμάς εξακολουθώ να είμαι Δικηγόρος της ΕΡΤ 

Α.Ε., ουδέποτε έχοντας απολυθεί νόμιμα και δεσμεύομαι από τον Δικηγορικό 

Κώδικα να τελώ το λειτούργημά μου ενσυνείδητα ως άμισθος δημόσιος 

λειτουργός και ειδικότερα απέναντι στην επί σειρά ετών εντολέα μου ΕΡΤ 

Α.Ε., η οποία ευρίσκεται σε οικτρή κατάσταση εξ αιτίας των ενεργειών του de facto 

ασκούντος την διαχείριση και επιμέλεια των περιουσιακών στοιχείων της, 

Ελληνικού Δημοσίου. 

 

Επειδή, πρέπει να υπάρξει απόφαση του Δικαστηρίου Σας και να 

συνεκτιμηθεί η κατεπείγουσα ανάγκη λήψης της Προσωρινής Διαταγής 

ανεξάρτητα από την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων που θα εκδώσει το 

Δικαστήριό Σας, που είναι και το μόνο αρμόδιο για την προσωρινή ρύθμιση 

της κατάστασης καθόσον το Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου είναι αποκλειστικά 

αρμόδιο για τον ορισμό προσωρινής διοίκησης της ΕΡΤ Α.Ε., όπως και 

έπραξε με την έκδοση της σχετικής Προσωρινής Διαταγής και βάσιμα αναμένουμε 

να καταστήσει το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιό μας της ΕΡΤ Α.Ε. ότι θα γίνει 

δεκτό να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την επαναλειτουργία της ΕΡΤ 

Α.Ε. με την εξαγγελθείσα ήδη νομοθετική, κυβερνητική πρωτοβουλία. 
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Ζ. ΑΜΕΣΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΗΨΕΩΣ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

 

Επειδή, υπάρχει άμεσος και κατεπείγων κίνδυνος σύμφωνα και με τα 

αρθ. 682 επ. Κ.Πολ.Δ., μόλις κριθεί από τα κατά νόμο αρμόδια Δικαστήρια το 

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ και ΠΑΡΑΝΟΜΟ της υφιστάμενης κατάστασης της 

παύσης λειτουργίας της ΕΡΤ Α.Ε., να έχει εν τω μεταξύ προκληθεί 

ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΗ βλάβη στο όποιο ενεργητικό της έχει απομείνει από την 

αδιαφορία του καθ’ ου Ελληνικού Δημοσίου και το έλλειμμα διοικήσεως που 

υπάρχει με αποκλειστική του ευθύνη των καθών κατά το χρονικό διάστημα 

από 12/6/2013 και εντεύθεν μέχρι σήμερα. 

 

Επειδή υφίσταται άμεσος κίνδυνος και κατεπείγουσα περίπτωση να 

ληφθούν τα αιτούμενα μέτρα προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης 

σύμφωνα και με τα αρθ. 731 επ. Κ.Πολ.Δ. και να διαταχθούν όλα τα αναγκαία 

αιτούμενα ασφαλιστικά μέτρα και η Προσωρινή Διαταγή προς αποτροπή 

των τεραστίων κινδύνων που υφίστανται για τη λειτουργία και περιουσία 

του εθνικού μας ραδιοτηλεοπτικού μας φορέα, όπως αυτά προκύπτουν, από 

τα δεδομένα των τελευταίων ημερών και εν όψει της επαναλειτουργίας της 

ΕΡΤ Α.Ε., με την νομοθετική κατάργηση των αντισυνταγματικών νόμων περί 

κατάργησής της και ίδρυσης Δ.Τ. και ΝΕΡΙΤ.  

 

 

Ιδίως να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα κατά των καθών για μη νομική 

και πραγματική μεταβολή της κατάστασης της ΕΡΤ Α.Ε., όπως ήταν την 11η 

Ιουνίου 2013 και όσο παραμένει έως σήμερα, ιδίως : όσον αφορά τον 

εξοπλισμό, τις κτηριακές εγκαταστάσεις προς αποτροπή όποιας περαιτέρω βλάβης 

αυτών μέχρι την νομοθετική ρύθμιση της επαναλειτουργίας της κατά τις σχετικές 

προεκλογικές εξαγγελίες του μείζονος κυβερνητικού κόμματος μετά τις εκλογές της 

25ης Ιανουαρίου 2015 και επιπλέον μέχρι και τη δημοσίευση αποφάσεως από την 

Ολομέλεια του ΣτΕ επί της αιτήσεως ακυρώσεως μου όλων των κοινών 

υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες δήθεν καταργήθηκε η ΕΡΤ Α.Ε. 
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Επειδή η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά στην λειτουργία ανώνυμης 

εταιρίας του ευρύτερου Δημοσίου τομέα και συνεπώς υφίσταται δικαιοδοσία των 

πολιτικών Δικαστηρίων. 

 

ΣΤ. ΑΙΤΗΤΙΚΟ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Και όσους θα προσθέσουμε νόμιμα και εμπρόθεσμα 

 

ΖΗΤΟΥΜΕ 

 

1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας και το αίτημα έκδοσης Προσωρινής 

Διαταγής. 

 

2. Να διαταχθούν ΤΑ ΕΞΉΣ ασφαλιστικά μέτρα Προσωρινής Ρύθμισης 

κατάστασης:  

 

Α. Να μας παραχωρήσουν οι καθών προς άσκηση των λειτουργικών 

Καθηκόντων μας γραφεία Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος 

Συμβούλου της πρώην και νυν αδρανοποιημένης Ε.Ρ.Τ Α.Ε για τουλάχιστον  

τρίμηνη διάρκεια και μέχρι την εγκατάσταση της οριστικής διοίκησης της Ε.Ρ.Τ. 

Α.Ε. εντός του Ραδιομεγάρου της τρίτης των καθών και στο κτίριο της ΕΡΤ – 

3 στη Θεσσαλονίκη με τη διάθεση στην Αθήνα τεσσάρων υπαλλήλων 

γραμματειακής υποστήριξης μας και επιλογής μας από τους υπαλλήλους 

που μισθοδοτεί η δεύτερη των καθών, καθώς και τη χρήση των αναγκαίων 

φωτοτυπικών και λοιπών χρήσιμων μηχανημάτων για την διεκπεραίωση 

του έργου μας. 

 

Β. Να διαταχθεί η μη πραγματική και νομική μεταβολή κάθε περιουσιακού 

στοιχείου της ΕΡΤ Α.Ε. με ΕΠΟΠΤΕΊΑ μας (από τους αιτούντες προσωπικά ή 

ως συλλογικού οργάνου) σε όλες τις δραστηριότητες σχετικά με τη 

λειτουργία δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού Οργανισμού που ασκούν οι καθών.  
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Γ. Να παραδοθούν στους αιτούντες πλήρεις αναλυτικοί λογαριασμοί  από 

τους πρώτους και δεύτερους των καθών, για το χρονικό διάστημα από 

11/6/2013 έως 2/2/2015 που να καταγράφουν με πλήρη αιτιολογία κάθε 

πραγματική και νομική μεταβολή που συντελέστηκε στα περιουσιακά 

στοιχεία της ΕΡΤ Α.Ε, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή ΚΑΤΟΠΙΝ 

υποδείξεώς μας. 

 

Δ. Να μας χορηγηθούν πλήρεις κατάλογοι όλων των απασχολουμένων με 

κάθε μορφή εργασίας ή έργου, που απασχολούνται στην τρίτη των καθών 

ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και οι δαπάνες μισθοδοσίας ή ασφαλιστικών εισφορών ή 

μετακίνησης ή οποιουδήποτε άλλου εξόδου τους καθώς και αποδεικτικά κάθε 

άλλης δαπάνης λειτουργίας, που επιβαρύνουν τον ειδικό λογαριασμό 

διαχείρισης Ενεργητικού και Παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε. , τόσο σε έντυπη όσο και 

σε ηλεκτρονική μορφή της υποδείξεώς μας και γίνονται με ευθύνη και επιμέλεια 

της δεύτερης και του πρώτου των καθών, ώστε να ασκήσουμε έγκαιρα και 

εμπρόθεσμα τα νόμιμα δικαιώματα της ΕΡΤ Α.Ε. και αυτά ως υπευθύνου 

προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου με τακτική αγωγή ή διαπραγματεύσεις 

του αιτούντος προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. ή όποιου 

μελλοντικού σχήματος ή προσώπου μας διαδεχθεί στην προσωρινή 

διοίκηση της ΕΡΤ Α.Ε. 

 

Ε. Να μας γίνει πλήρης επίδειξη των εγγράφων και χορήγηση επίσημων 

φωτοαντιγράφων, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή της υποδείξεώς 

μας,, όλων των εντολών που δόθηκαν από 11-6-13 μέχρι σήμερα σε 

δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, λογιστές – οικονομικούς συμβούλους, 

ραδιοτηλεοπτικούς παραγωγούς  και κάθε είδος συμβούλους ειδικών 

θέσεων που χρησιμοποιήθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο από τους δυο 

πρώτους των καθών ή με εντολές των διαχειριστών κκ. Γκίκα Μάναλη και 

Αφροδίτης Γουγά καθώς και των ποσών των αμοιβών που δαπανήθηκαν, 

ιδίως εις βάρος της περιουσίας της ΕΡΤ Α.Ε., καθώς και των νόμιμων 

παραστατικών είσπραξης των αμοιβών τους των γραπτών εργασιών ή 

δικογράφων, που αυτοί εκτέλεσαν από 12/6/2013 έως την έκδοση της 

απόφασης του Δικαστηρίου Σας. 
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3. Να επιληφθεί χρηματική ποινή ύψους 1000 ευρώ για κάθε ένα από τους 

νομίμους εκπροσώπους των καθών και για κάθε ημέρα μη εκτέλεσης της 

απόφασης που θα εκδοθεί από το Δικαστήριό Σας. 

 

4. Να εκδοθεί Προσωρινή Διαταγή που θα μας παραχωρεί προς άσκηση των 

λειτουργικών Καθηκόντων τα γραφεία Διοικητ. Συμβουλίου και Προέδρου -

Διευθύνοντος Συμβούλου για τρίμηνη διάρκεια εντός του Ραδιομεγάρου της 

τρίτης των καθών και τη διάθεση τριών υπαλλήλων γραμματειακής 

υποστήριξης μας και επιλογής μας από τους υπαλλήλους που μισθοδοτεί η 

δεύτερη των καθών, καθώς και η χρήση των αναγκαίων φωτοτυπικών και 

λοιπών χρήσιμων μηχανημάτων για την διεκπεραίωση του έργου μας και η 

μη πραγματική και νομική μεταβολή κάθε περιουσιακού στοιχείου της ΕΡΤ 

Α.Ε. με ΕΠΟΠΤΕΙΑ των ΚΑΘΩΝ από τους αιτούντες προσωπικά ή ως 

συλλογικού οργάνου μέχρι την έκδοση απόφασης επί των ασφαλιστικών 

μέτρων που ζητούμε από το Δικαστήριό Σας . 

 

5. Να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην δικαστική μας δαπάνη και στην αμοιβή του 

πληρεξουσίου μας δικηγόρου. 

                     

                     Αθήνα, 11/2/2015 

                     Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


