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ΠΡΩΤΟΔΙΚΕIΟ ΛΘΗΝΩΝ 
' 
ΑΣΦΑΛΙΣτιΚΑ Ml:TPA 
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~ ς,·, ··:.-::-: .- . Αριθμός Αποφάσεως 
,~.,'(' . ' , .. \ ·. \ 

.: ;!~ . ~Ο MON:F{:.~ ~;~~ΟΔΙΚΕΙΟ ΑθΗΝ!" 
· >~~ ~\! τελuίψενο από τον Πρόεδρο Πρωτοδ ικ<;Ιν Ιωάννη Καν · η . . ι ' J 

·.· Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 29 Ιουνίου 015 

για να δικάσει την υπόθι:ση μεταξί1 : 

Τuυ αιτούντος : Γιώργου Λ. Κόκκα, δικηγόρου Αθήνα· και 

Ε . Ρ.Τ. Α.Ε. , οδός Ιπποκράτους α ρ. 42, ο οπαίος ιταραστ θηκε 

αυτuπροσώιrως. 

Των καθ' ων η αίτηση: I) Ελl.ηνικοί1 Δημοσίου, όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικιί>ν , ως κ:αΟ λικού 

διαδόχου της l:PT Α.Ε. και de fa cto ασκό'· τη διαχείριση και επιμέλεια 

των περιουσιακών στοιχι: ίων της ανι.ίΙνιψης ηαιρείας με την επωνυμία 

«Ελληνικi' Ραδιοφωνία Τηλr.όραση Α.Ε. κα ι δ ιακριτικό τ ίτλο Ε.Ρ.Τ. 

Α.Ε .»., τu ιιπuiΗ πuραστύ.θη κr. δια -ιu υ πληpεξουσiοη δικηγόρου του 

Γεωργ ίο ΙΙ Χαλαζωνίτη. 2) Βuυλής των Ελλ.ιjνω ,·, που r.δρεύει στην 

Αθήνα και εκπροσωπείται ,-όμιμα , η οποία δι:ν εμφα,·ίσθη~<ι: ούτε 

εκπpοσ(Ι)πiιθηκε από πλ.ηρf:ξούσιο δικΙJγόρο . ~\) :\.1::. με τφ· r.πω,-υμία 

<< "Ιέ<J. Ελληνική Ραδιοφιονία Ίντερνετ Τηλί:όραση NEPIT A.f. .,, και 

ήδη ((Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα , 

η οποία παραστάθηκε όια της πi.ιιρεξουσίας δικηyt)ρου της Μαμίας 

Πρωτόπαπα και 4) Τριμι:λού; επιτροπής, << tιnικής διαχr.ίρισης 

Ενερ"(ητικο\ι και ΠαUητικοίι ΚΡ.Τ. Α .Ε.», ιτοιι εδρεί1 ι; ι στηΥ Αθlι νu 

και εκπροσ<ι>πtίτα ι νόμιμα . η nποία όεv εμφανίσθηκε ούη 

εκπροσι.1πήθηκ ι: από πi.ηρι:ξούσιο δικηγόρο . 

0 αιτ<i)ν ζητεί να γίνει 6ει.:τή η από IIJ-5-20 I 5 αίτησή του. που 

κατατέθηκε στη ι ·ραμμ(•τr. ία τοv Δικαστηρίου τούτου με αρι0μ6 

5945/20-5-2015 και προσδιορίστηκε μετ ' U"αβο ί..ή '(LU την πιφιι ιτ άvω 

δ ικάσιμο. 

Κατά τη συζήτηση της ιιπούtσεως ο ι πi.ιι μf.~(>ύσιοι όι .. ηγuροι 

τι.ην διαnίκων ποιι πυραστιί:&ηκtη· ιJνi:πτυξαν το1ι~ ιπzυρισμοiΙς ωιις 

και ζi1τησα'· νιι γίνου,· ί'Ιι: κτο ί . 
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- / Ο αιτών επικαλείτά:ι- "Επ~iγο~-~α- ~~ρGt~~ση _και ζητεί, ως 
ασφαλιστικό J:1έτ~ο. την ορθή ρύθμιση των εργασιακων <?Ίεσεων της 
νέας ΕΡΤ Α.Ε. Με το άνω περιεχόμενο και αίτημα t) αιτηση _ αυtη, 
παραδεκτά ψέρετuι στο παρόν Δικαστήριο, κατά τη δι~δικασ~ των 
ασφαλιστικων μέτρων (άρθρο 682 επ. ΚΠολ.Δ), ειναι ~ομιμη, 
στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 731 ΚΠολΔ και πρεπε.ι να 
ερευyηθεί περαιt"έpω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, φημψ 
του δευτέρου και τετάρτου των καθ' ων που στερούνται ικαν~τητα 
διαδίκου . Στο ακροατήριο, με προφορική δήλωση που καταχωρηθήκε 
κάτω από την αίτηση, ανιιλύr.ται δε και στο σημείωμα που κατεθεσεJ 
άσκησε υπέρ του αιτούντος, σύμ_pωνα με την διάταξη του άρθρου 68ο 
παρ. 5 ΚllολΔ, πpόσθετη παρέμpαση η_l\fαρία Κουτσοπούλου, με την 
οποία ζητεί να γινει δεκτή η αιτηση . Η πρόσθετη αυτή παρεμβαση, 
~ρέπει, αφο~ προκύπτουν πεpιστατικά τα οπ_οία στοι-χειοθετ9ύν την 
υπαpξ!] εννομου συμφέροντος της για την ασκηση της προσθετηs 
παρέμpασης (άρθ. 80 ΚΙΙολΔ), να συνεκδικαστεί με την αίτηση . Απο 
'τ!Ιν t;κτίμηση της ένορκηs κατάθεσης του μάρτυρα το.υ αιτούντος που 
εξετασθηκε στο ακροατηρω του Δικαστηρωυ, τα εnραφα που οι 
διάδικοι νόμιμα προσκομίζουν με επίκληση και από την εν γένει 
διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστuηκά: 

Από τους εργα(ομένους t"ης α8χικής ΕΡτ Α. Ε. και αΗηλi:γγυους 
πολίτες πανελλαδικά από 11-6-2 13 ~εχρι 18-5-2015 σε όλη την 
Ελλάδα με μακρά άσκηση και με συνείδηmι δικαίου δημιουργηθηκε 
μια εξέλι.ξ11 με ~λλες οριl:;ίΙντιες διαδικ~σιες αυτο~ιαχείρισryς της 
αρχιΚ1)ς ffT A.t.:., που ουδέποτε κuταργ'}&ηκε, αλλά μετεξελιχθηκε 
σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που φέρουν τον διακριτικό τίτλο 
«OPENERT». Αυτή η απιστι'υτη βιωματική συλλοyική εμπειρία της 
αυτοδι.αχ,ειριζόμενης Δημ6σιας Ραδιοτηλεόρασης, που θα μπορούσε 
πολλαπλά να αξωποιηθεί, δεν εκφραζεται στο Νόμο, παρά τα 
εξαιρετικά δείγματα yρα!{'ής που ανέδειξε μαζί με τη σtJνερyασία 
εpyαζόμεν(?ν .της ΕΡΤ Α.Ε .. και αλλτι~"tyυων πολιyών. Μ~ βάση την 
αιτιολόyικη εκθε<rη του Νομου αυτου οπου αναφερεται οτι •<Με το 
προτεινόμενο σχέδιο Νόμου διασφαλίζεται η απρόσκοπτη παροχή τrις 
~ημόσιας pαδωτη~ο:ττικής υπηρεσίας χωρίο:_ aσυνέχεια , η οπο.~u θα 
Α.tιτουργει με πιστη τηρηση των συνταγματικων αρχων1 και η επιι.υση 
των εργασιακών , οικονομικ<)Jν και άλλων πpοβΑ.ημάτων που 
δημιούργησαν οι πολιτικές που ακολnυθήθηκαν ως τώρα. Απο
φεύγονται οι δαιδαλώδεις νομικές και κανονιστικές διαδικασU-;:; και 
οδηγούμαστε στην ομαλη μετάβαση και λειτουργία του δmιοσιου 
ψορέα, ενώ ταυτόχρονα επανέρχεται η ιστορική επωνυμία της ΕΡΤ, με 

-----.....,ο ρους ό'f.ι μόνο συμΒολικούς, αλλά και ουσιαστικούς, με σκοπό την 

ι 
αποκατασταση της διαρpτJΥμιΥης σχέσης του κοινωνικού συνόλου με 
το δημόσιο φορέα. Η αποκατάσταση αυτή αποτελεί τη δίκαι'} λύση 
στα προβλήματα που δημιούργ']σt το προηγούμενο καθεστώc 
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προσχημ,ατικής εξυγίαν~ς. η οποί~ !JΠΟσκοπούσε στην άνευ άλλού 
ικανοποι!Ιση των απαιτησcων της 1 ροικα , με αποτέλεσμα η κοινωνία 
να βpεθει, _ εντός _ολίγων μό_νο ωρό>y. χωρίς δJΙμόσιο ραοιοτηλε_οπτικό 
φορεα., t.Ύαι την ίδια στιγμη ερyαζομενοι απώλεσαν την εργασια τουc 
και βρέθηκαν αντιμέτωποι μι διχαστικά διλήμματα. Η αδικία πού 
απροκάλυπτα συ~ελέσθηκε απο!'αθίστατα.ι». έπρεπε ''α μην 
υφιστοιται οποιιιδηποτε αποσβεστικη προθεσ)1ια γ ια την επιλοyή τ1) ·
εργασίας qτον εν λόγω φορέα όσο δεν προβλεπεται πότε θα εκδοθου~ 
οι αναφερομ_ενες ΚΥ Α και f.V πά~ περιπτωσει μέχρι την έκδοqή τους, 
δεδομένο:υ . οτι με τις προθεσ_}Ιιες, και την _θεσπισμέ~'η διαδικασία 
ι::πανα7tροσΑηψης στην νεα ΕΡΤ Α.Ε. δεν διδεται η δυνατότητα να 



 

2• φύλλο της υπ'αριθμ. /2015 αποφάσεως του Μονομελο\ις 
Πρωτοδικείου Αθηνώ'· (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) 
..,... · ~ κανείς τους ακριβείς όρους παροχής υπηρεnιών, ης ακpιβείς 

· α . ες και τις γενικότερες εργασιακές συνθήκες υπό τις οποιες θα 
.. η ι να παρqει τις υπηρεσiις !1)ς στην νέα EP'f Α.Ε. Έπρεπε δε τα 

.· ··! ~t κά Συμβούλια Κοινι!)νικού Ελέγχον τον προγράμματος σε κάθε 
. ιοικψική περι,~ρεια της Επικράτ~ιας, να μην συγκροτούνται αιrό τι_> 
ίδιο το Δ.Σ .. Με μαση μονο τα α~ωτερω πιθανολογηθέντ~ πραyματι.κα 
περιστατικα, ασφαλως η κριση yια το κνριαρχικης σημασιος 
παρα1rάνω ζήτημα της παράτασης !1}ς πpοθεσμίας των είκοσι (20) 
ημερών, θα άtρεπε να είναι θετικτι. Πλην ομωι;, πέρα από τα σ1'Οι;ιεία 
αντά, το παρόν Δ-ικαστήριο καλείται να ερευνησει και τα ενδεχόμενα 
απο:ελiσμc;ιτα κόστους της επιλεγόμε,ης _ρύθμ~σης και νομοθέτησης, 
κuτα παραβοση τον κατοχνpωμενου δικαιωματοs τη:; Χρηστης 
Διοίκη~ς, 'δεδομένου ότι η Ελλάδα έχε ι δεcψευτtι απεναντι στην 
Ενρωπαική Ένωcnι ότι η δημοσιονομική κατασται:nt τη? δημόσιας 
μαδιοτηλεορασης θα ιφtπε ι να υπόκειται σε διεξοδι'"ι ε ... έΤΟΟ1) στο 
τt).ος κάθε δημοσιονομικής περιόδου, όπω.ς αυτό χροιruιττει αιτο την 
ειδική έκθεση του Γενικοv .\οyιστ:ηρίου του Κράτους, σ-την οιτοια 
α'·αφέρεται οτι «ΤΟ ύψο- της δαιrόνης αυτής εξαρτάται αnό 
πραγματικά yεyο,·ότα (διαρGρι~ση. στελίχωση, την εν γένει ).ε ιτουρyία 
τη.: νέαc Εταιρείας κ.ί..π.) και από την έκδοση σχετικών κοινι~ν 
ι•πόυργικών αποφάσεω,· ... Οι α'·ωτέρω δαπά,·ες θα α'-τιμεηuπiζονται 
από τους πόρου..; της ανωτέριΙΙ εταιρεία.;». Ειδικότερα, αιτό το yεyονόc 
τη ..; χρήσης !'εφαλ.αi.~ν :τ:J ς ι;Ρ:r ι\.Ε. :ιια ','άλ'!ψη δαπα':ιi>ν τρίτ.ωv 
φοι)!;ιιι,· και δη της ~EPil t~E. uπω.; πιθα-:ο~η~JΚε κuτα τον lf>O"O 
~'\.ητηση.:; τη..; _ πα_ρl!υσιι ..; _αιτηση..;1 ιrρο"αuιται α μεσ~; και. σupαρός 
1\ινόυνος να "ι..ηθει ο ':ως φΟj) tα.; να επιβαρυνθει το vψο; τηc 
παράνομη.; αυτής ειτιz~ρηyησης. Επ.ιπρόσθετα, πιθανολογήθηκε ότι ό 
.Δu:υθvντηs του Γραφcιοv τ <>ν Διενθνvο•-rο'i..Συ~iιλuυ Ε.ΡΤ ·"Ε. , κατά 
την περίσόο ιτου όε'' υπήρχε .\ ιευΟύνω'· l.ύμ λος στην [pτ ΑΕ 
tιπ f:ιραψr και κοινοποίησε στο,· .\~.-\ τη ,· ι. -3-2013 διαΙΙ&βαστιιιό 
σημr.ίωμα, το οποίο εμπεριέχμ. αιτιάσ ι:ι.:: του δικηyόρου hασϋ..Ε.ιου 
Κωcrτόποuλου κατά του αιτοvηο.: . !:uνεΠιi>ς. τr.κμαψεται έναντι του 
~~Λ. τ_ου προ;; . ou το . όια~ιl!α·στ.ικο σημείωμα. το~;.άχιστον 'J 
ανυπαρςια εντοι..η.: και πι..ηρε:,ουσιοτητα..; τον καταπεΜ)\-το.:; κατα 

τον χρόν.ο τη.; uιτι;rtραφή.;. αι,tοκειμ.ίνuυ σ:ου~ ~<_αθ' ω'· ν~ α'·α~ρέψιΊu,· 
το τεκμηριο αυτο. οια παντο.; •·ομιμου μι:σuΙJ. σπω~ κατ ουσιαν του.:. 

;ητι: ί ο αιτώ•· . γιιι να θεραπεύσου'· την ιδία'· αυτών παράλειψη, αφού 
" ~ιευθυ~τή.:; του ι ·eα9'ειου τοι• Διευθίιν?ντο.; Συf.βοω.J?~ δεν μπορε ί 
να ασκει τις, αyμοοιοτ_ητr..ς t οιι .\u:υOύ,.Q,'tOC -υμβουΙ.συ, οταν ο 
.\ ιευθύνω,· Συμμου#.ος t:λΑtίπε ι., υπουσιά(ε ι ή κώλύεται να ασκήσει τα 
καf)ήκοvτ~ του , όι.ότι .τούτο <ΠJ.ν ιστά. υίραίρεση τ~•· αρ}Ιοδιοτήτ(J}ν 
αυτων απn τον .\ιευθυνοvτα Συμβου.ι.ο κuι μεταβιβοση τουc στο'· 
.\ ιευθυ'τή του Γ ροφι:ίο" τοιι η οποία όεν προpλέπετα ι. Ε,· όψέ ι τιιι'· 
uνιι>τέρω όε ι.:τών :ι ενομένων ως πιθανοi-Οy1Jμένω•· . το .\ικασττ\pΙΙ• 
n '{t τσι IΠη\' κρίση. &τ ι ο uιτιίιν οvόένα πα:Ειττωμα διέιτρο'ε με η.: 
ι:ιτιταγ~.ς π~Η' u,·αφέ~νται m o. επίμαχο διαβ . στικό σημείωμά και ~τi 
<:f'Ι'"ι;"ι...: οε~· <n>~-τρε-ι. t ι ~ ερurτωc1η σ"εv νσεω<; ><ατηγοvητηρι.:ιυ 

κατά τόυ αιτοίιντο::. ή όε "τιμωρία .. αυτού ιιρέιrε ι να τερματ\CJθε ί . 
rΙερu ιτέρι:ι . πρέπε ι vu ρυθμισθε ί προσωρι,·ά η ί.ητουρyία της t:PT ΑΙ. 
μι: Τ~\Jς ιτupuκάτω όρι?υ~: I ) πιφαταση .της ΙJΠΜβ~στικής πpοθισμiιι~ 
σι. ι: ικοοι ημtρι:..; μι: -τ:_α ~ην εκοιιnη Κ~ Α •. .2 ! ακροαση τοιι αι.ΤΟ\Νtο.; 
στ ι..; κρίσψι:.; σιι •·rοριασ~ι.; τ.ου ~~. ο που . θυ πιιζιιτη~r.ι Π 'J. . ιι 
.. ~ιJvιι .., ιnμο~ ΙΙροσ~ιπικιι ΊJ .. . μf.'/.Ρ} vι~ ι κ.ι .. εγονν τιι Ζ υποι..ι. ιπομι·νιι 
μιι.η ΤΟ\ι (ι: κπι>Ο<J(ι)JτΙJΙ !:ΙΥΙ •• ~υμενων ). .\ι . ~ιι&ρισμο.; τιιιι 
πpιrγρά~ματι~ . μι: ορους αν .. αιΑ!fΟΊJ ς προς την ιιλ:υθι:μη σ1Jμμι.τ~ι~η 
ι.αtfε ι;νοw.ιρομη!J\ι μι:σ(ιι οwο~ι<t\ιfιΊJ κ α ι_ .ι ) τηρησ:η . :η~ κοινο: ικης 
νυμοtJεοίυ..; π ερι κρατικων ινισι.\147 r.ων . ! .•J Ι)ικαστικα ε.;οοο ~ρυνιnιν 
τοιις καθ' (ιJv , ο ι ιιπυwι ηττηltηκυν ιrτη l)ιΛη Ι αρθρn 17b ΚΠοιλ ) . 
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_.. ,'~) ΓΙΑ ΤΟ\'Σ ΛΟΓΟΥΣ Α ΥΤΟΥΣ 

__ ι-i'V Συνtκδικάζει ερήμην του δευ-τέρου και τετάρτου των καθ' ων 
και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων πιν αίτηση και την ασκηθείσα 

στο ακμυατήριο, πρόσθετη παρέμβαση. 

Δέχεται αυτές. 

Επιτρέπει, προσωρινά, τη λειτουργία της ΕΡΤ ΑΕ με τους 

παρακάτω όρους: Ι) παράταση της αποσβεστικής προθεσμίας σε 

είκοσι ημiμες μετά τψ έκδοση ΚΥ Α, 2) ακρόαση του αιτούντος στις 

κρίσιμες συνεδριάσεις του ΔΣ, όπου θα συζητηθεί πχ. ο <<Κανονισμός 

Προσωπικού)), 3) καθορισμός του προγράμματος με όρους α'·άλογους 

προς την ελεύθερη συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου μέσω διαδικτύου 

και 4) τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας περί κρατικιίιν εvισχύσε<ον. 

Επιβάλλει στους α · και γ · καθ' ων τα δικαστικά έξοδα του 

αιτούντος, τα οποία ορίζει σε τριακόσια (300) ευρώ. 

Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια 

συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 5).Q. I -=f/ 2015. 

Ο ΔΙΚΑΣτΙΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΗΓΡΑΜΜΑ ΑΣ 

Α I( Ρ Ι 8 Ε t. Δ. 01 Τ I Γ Ρ Α Φ ο/ 
1ο onofo tJc•ι>ρr',θl\tιι.C yιο •η νόι.ιιμη 
οήμ<ινΟ Ι'\ ιιο: i:;f( ·~•>ση tOU ιwτ6•.,.. 2015 
σtορά , ς tιQμ~~λοος. 2 4 \~~ 
ΑθΗΝ . ... ... ... ... .......... -

.... Γ pομι,ιοrίοιι; 


