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ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ 
 

 

ΕΞΩ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ∆ΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

 

Tης δευτεροβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης µε την επωνυµία «Πανελλήνια 
Οµοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας – 
Τηλεόρασης» (ΠΟΣΠΕΡΤ), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός 

Μεσογείων, αριθ. 432, όπως εκπροσωπείται νοµίµως, και  

 

Του επαγγελµατικού σωµατείου µε την επωνυµία «Ένωσις Συντακτών Ηµερησίων 
Εφηµερίδων Αθηνών» (Ε.Σ.Η.Ε.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδηµίας 

αριθ. 20, όπως εκπροσωπείται νοµίµως,  

 

ΠΡΟΣ 
 

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο όπως νοµίµως εκπροσωπείται από τον Υπουργό 
Οικονοµικών και τoν Υφυπουργό ∆ηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης, που εκ της θέσης 

τους εδρεύουν στην Αθήνα. 

 

 

Όπως γνωρίζετε η ΠΟΣΠΕΡΤ και οι ακύρως απολυµένοι εργαζόµενοι της ΕΡΤ Α.Ε. 

από την πρώτη στιγµή της παράνοµης κατάργησής της ΕΡΤ Α.Ε. και της παράνοµης 

παύσης λειτουργίας της ελληνικής δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, δυνάµει της υπ’ αριθ. 

ΟΙΚ.02/11.06.2013 ΚΥΑ, αφενός έχουν προσφύγει στη ∆ικαιοσύνη αµφισβητώντας 

το κύρος της εν λόγω υπουργικής απόφασης και ζητώντας της ακύρωσή αυτής και 

των απολύσεών τους και αφετέρου έχουν προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες 

προς διαφύλαξη της δηµόσιας περιουσίας που αποτελούν τα κτήρια, ο εξοπλισµός, 

τα αρχεία και τα λοιπά πράγµατα της ΕΡΤ Α.Ε. Στον αγώνα τους αυτό τους έχει 

συµπαρασταθεί από την πρώτη στιγµή η ΕΣΗΕΑ, καθώς και πλήθος ελληνικών, 

ευρωπαϊκών και διεθνών επαγγελµατικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, 

φορέων και οργανισµών.  
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Την άκυρη απόλυση του συνόλου του προσωπικού της ΕΡΤ ΑΕ την 12.06.2013, 

ακολούθησε η από 16.06.2013 προσωπική έγγραφη εντολή προς κάθε 

εργαζόµενο αυτής από το Υπουργείο Οικονοµικών, η οποία µεταξύ άλλων αναφέρει 

τα εξής:  

«Μέχρι την παράδοση των παντός είδους περιουσιακών στοιχείων της 

καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της, τα οποία βρίσκονται στην 

κατοχή σας και για τα οποία είστε υπεύθυνος/η στο πλαίσιο των καθηκόντων 

που απορρέουν από την εκτέλεση της λυθείσης σύµβασής σας, τον κανονισµό 

και κάθε σχετική γενική ή ειδική ανάθεση καθηκόντων, εξακολουθείτε να έχετε 

την ευθύνη και υποχρεούστε στη διαφύλαξή τους». Επισυνάπτεται ενδεικτικά το 

υπ’ αριθ. πρωτ. 2902/17.06.2013 έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών προς τον 

Παναγιώτη Καλφαγιάννη του Λεωνίδα, ακύρως απολυµένο υπάλληλο της ΕΡΤ ΑΕ 

και Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΟΣΠΕΡΤ.  

 

Ήδη µε την από 16.07.2013 ενώπιον παντός Αρµοδίου ∆ικαστηρίου και Αρχής 
Εξώδικη ∆ιαµαρτυρία – ∆ήλωση – Πρόσκληση της ΠΟΣΠΕΡΤ προς εσάς, σάς 

δηλώσαµε µεταξύ άλλων ότι κανένα εµπόδιο δεν υπάρχει από τους εργαζοµένους 

στην πρόσβαση κάθε νοµίµως εξουσιοδοτηµένου προσώπου στην ΕΡΤ ΑΕ, ζήτηµα 

το οποίο αποτελεί ευθύνη της ∆ιοίκησης (κοινοποιηθείσα την 18.07.2013, όπως 

βεβαιώνεται µε την υπ’ αριθ. 7789Ζ/18.07.103 Έκθεση Επίδοσης του ∆ικαστικού 

Επιµελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Σωτ. Ρουµελιώτη και την υπ’ αριθ. 

9831Ζ/18.07.2013 Έκθεση Επίδοσης του ∆ικαστικού Επιµελητή στο Πρωτοδιικείο 

Αθηνών Ιω. Μαδεµτζή).   

 

Παρά ταύτα, η ∆ιοίκηση ποτέ µέχρι σήµερα δεν είχε µεριµνήσει και δεν είχε  καν 
ζητήσει την παράδοση και παραλαβή οιουδήποτε πράγµατος, το σύνολο δε του 

εξοπλισµού της ΕΡΤ ΑΕ παραµένει µέχρι και σήµερα χρεωµένο στο ακύρως 

απολυµένο προσωπικό της: ουδεµία διαδικασία καταγραφής των υπαρχόντων 

κινητών πράγµάτων έχει τηρηθεί, ουδεµία διαδικασία παράδοσης – παραλαβής 
των ευρισκοµένων κινητών πραγµάτων έχει τελεσθεί, ώστε να διαπιστωθεί το είδος, 

η ποσότητα και η κατάσταση αυτών. Οι εν λόγω παραλείψεις αποτελούν 

αποκλειστικώς ευθύνη της ∆ιοίκησης.  
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Ασφαλώς, ουδέποτε εµποδίσθηκε η πρόσβαση οργάνων του Κράτους στο 

Ραδιοµέγαρο της Αγ. Παρασκευής.  

 

Αιφνιδιαστικά, σήµερα το πρωί και περί ώρα 04:20 εµφανίσθηκαν στο Ραδιοµέγαρο 

στην Αγ. Παρασκευή ισχυρές αστυνοµικές δυνάµεις παρουσία, οι οποίες και εισήλθαν 

ανεµπόδιστες στο περίβολο και στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΡΤ ΑΕ.  

 

Έκτοτε, οι εν λόγω εγκαταστάσεις µε το σύνολο του υπάρχοντος σε αυτές 

εξοπλισµού και εν γένει κινητών πραγµάτων της ΕΡΤ ΑΕ τελούν υπό την ευθύνη 

αποκλειστικώς της Ελληνικής Αστυνοµίας και της ∆ιοίκησης.  

 

Κατόπιν αυτών των εξελίξεων, είναι πρόδηλο ότι δεν δύνανται πλέον να 
θεωρούνται υπεύθυνοι για την διαφύλαξη των παντός είδους περιουσιακών 

στοιχείων της ΕΡΤ ΑΕ οι ακύρως απολυµένοι εργαζόµενοί της ατοµικώς, όπως 

προβλέπει  η ως άνω από 17.06.2013 εντολή του Ελληνικού ∆ηµοσίου, η οποία και 

εξακολουθεί να ισχύει καθόσον δεν έχει ανακληθεί, πλην όµως η εκτέλεσή της έχει 
πλέον καταστεί αδύνατη στην πράξη.  

 

Όπως ήδη διαπιστώθηκε µε την είσοδο των αστυνοµικών δυνάµεων στις 

εγκαταστάσεις του Ραδιοµεγάρου, η ως άνω εντολή τηρήθηκε µέχρι σήµερα στο 

έπακρο και το Ραδιοµέγαρο της Αγ. Παρασκευής έχει διατηρηθεί σε άριστη 

κατάσταση από κάθε άποψη και ευρίσκεται από πλευράς περιεχοµένου εξοπλισµού 

και κινητών πραγµάτων στην αυτή κατάσταση ως είχε κατά την παράνοµη 

κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ την 11.06.2013.  

 

Περαιτέρω, εντός του Ραδιοµεγάρου της ΕΡΤ ΑΕ στην Αγ. Παρασκευή, και στον 

δεύτερο όροφο αυτού, ευρίσκονται τα γραφεία της ΠΟΣΠΕΡΤ, η οποία έχει µέλη της 

πρωτοβάθµιες οργανώσεις τόσο των εργαζοµένων στην ΕΡΤ ΑΕ όσο και σε άλλα 

ΜΜΕ.  Τα γραφεία της ΠΟΣΠΕΡΤ στεγάζονται στον χώρο που έχει διατεθεί προς τον 

σκοπό αυτό από την ΕΡΤ ΑΕ σε εκπλήρωση νόµιµης υποχρέωσης σύµφωνα µε τον 

Ν. 1264/1982. Εντός των εν λόγω γραφείων ευρίσκονται τα αρχεία της ΠΟΣΠΕΡΤ, 

που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων έγγραφα που αφορούν σε συνδικαλιστικά 

ζητήµατα, σε νοµικές και δικαστικές υποθέσεις, φορολογιστικά της βιβλία και 

στοιχεία, καθώς επίσης ηλεκτρονικά της αρχεία που περιλαµβάνουν και 
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προστατευόµενης φύσης δεδοµένα. Περαιτέρω, εκεί ευρίσκεται ιδιωτική περιουσία 

της ΠΟΣΠΕΡΤ (εξοπλισµός, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτοτυπικά 

µηχανήµατα, γραφεία κ.ο.κ.), αλλά και το ταµείο της. Πέραν αυτών, εντός των 

γραφείων της ΠΟΣΠΕΡΤ ευρίσκονται και προσωπικά αντικείµενα µελών της.  

 

Επειδή εξακολουθούµε να αρνούµεθα το κύρος της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.06.2013 ΚΥΑ 

µε την οποία αποφασίσθηκε και επεβλήθη η παράνοµη κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ, η 

παράνοµη παύση λειτουργίας της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης σε όλη την Επικράτεια, 

και η παράνοµη οµαδική απόλυση του συνόλου του προσωπικού της, ζητήµατα τα 

οποία εκκρεµούν ενώπιον των αρµοδίων αστικών και διοικητικών ∆ικαστηρίων.  

 

Επειδή οι εγκαταστάσεις της ΕΡΤ ΑΕ στο Ραδιοµέγαρο της Αγ. Παρασκευής 

διαφυλάχθηκαν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και µε αυταπάρνηση από τους 

παράνοµα απολυµένους εργαζοµένους της, από την παράνοµη κατάργηση της ΕΡΤ 

ΑΕ και µέχρι σήµερα.  

 

Επειδή, όπως απεδείχθη, ουδείς λόγος υπήρχε για την δήθεν εκκένωση του 

Ραδιοµεγάρου της Αγ. Παρασκευής µε ισχυρές αστυνοµικές δυνάµεις – πέραν 

ενδεχοµένως της δηµιουργίας εντυπώσεων. Πράγµατι, επετεύχθη η αποτύπωση της 

εικόνας ισχυρών αστυνοµικών δυνάµεων να στέκουν αµήχανα απέναντι σε 

ειρηνικούς πολίτες, απολυµένους και δηµοσιογράφους πριν χαράξει το φως της 

ηµέρας, µε έκδηλη την απορία σε όλους, περιλαµβανοµένων των αστυνοµικών 

οργάνων, για ποιον λόγο βρίσκονται εκεί. Την ίδια απορία µάλλον είχαν και οι 

υπεύθυνοι της ΓΑ∆Α, στους οποίους προσήχθησαν ο Πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ και 

ορισµένα άλλα πρόσωπα, για άγνωστο λόγο, περί τις 05:00 – λίγη ώρα αργότερα 

είχαν αφεθεί ελεύθεροι χωρίς να απαγγελθεί καµµία κατηγορία.  

 

Επειδή η σηµερινή ενέργεια της ∆ιοίκησης δεν είναι παρά µία επιµέρους πράξη σε 

µία διαδοχή παράνοµων πράξεων και παραλείψεων της ∆ιοίκησης σε βάρος της 

ελεύθερης δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης και της προσωπικής και επαγγελµατικής 

αξιοπρέπειας των πολιτών.  

 

Επειδή η ελεύθερη και αδέσµευτη ραδιοφωνία και τηλεόραση δεν θα παύσει να 

λειτουργεί.  
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Για τους λόγους αυτούς  
και µε επιφύλαξη παντός δικαιώµατος 

 

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ  µε τον εντονότερο τρόπο για την περιγραφείσα συµπεριφορά 

σας. 

 

ΣΑΣ ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι από σήµερα, Πέµπτη 07.11.2013, και ώρα 04:20 οι ακύρως 

απολυµένοι εργαζόµενοι της ΕΡΤ ΑΕ και η ΠΟΣΠΕΡΤ αδυνατούµε να εκτελέσουµε 

την ως άνω από 17.06.2013 εντολή σας για τη διαφύλαξη των παντός είδους 

περιουσιακών στοιχείων της ΕΡΤ ΑΕ που ευρίσκονται στις εγκαταστάσεις του 

Ραδιοµεγάρου της Αγ. Παρασκευής, και  

 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να προβείτε στις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου να 

αποδοθούν ελεύθερα προς χρήση τα γραφεία της ΠΟΣΠΕΡΤ που ευρίσκονται στο 

Ραδιοµέγαρο της Αγ. Παρασκευής µετά του συνόλου των ευρισκοµένων εντός αυτής 

έγχαρτων και ηλεκτρονικών αρχείων της ΠΟΣΠΕΡΤ, του λοιπού εξοπλισµού της, και 

κάθε περιουσιακού στοιχείου αυτής και των µελών της που ευρίσκεται εντός αυτών.  

 

        Αθήνα, 07.11.2013,  

       Οι πληρεξούσιοι ∆ικηγόροι 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ 
 

Κωνσταντίνος Χ. Τοκατλίδης    ∆ηµήτρης Σπ. Περπατάρης 

ΑΜ ∆ΣΑ 22502     ΑΜ ∆ΣΑ 18443 

Πατησίων 77 – 79 Αθήνα 104 34    Σόλωνος 51 Αθήνα 106 72 

Τηλ. 201 7211130       Τηλ. 210 3645651 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΗΕΑ 
 

Χρύσα Γ. Σαλαβράκου 

ΑΜ ∆ΣΑ 9189 

Ακαδηµίας 20 Αθήνα 106 71  

Τηλ.: 210 3675422  
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Αρµόδιος ∆ικαστικός Επιµελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα, µετά του 

επισυναπτόµενου υπ’ αριθ. πρωτ. 2902/17.06.2013 εγγράφου του Υπουργείου 

Οικονοµικών προς τον Παναγιώτη Καλφαγιάννη του Λεωνίδα, σε αυτούς προς τους 

οποίους αυτή απευθύνεται, προς γνώση τους και για τις νόµιµες συνέπειες, 

αντιγράφοντας ολόκληρη αυτή στην οικεία έκθεση επίδοσης. 

 

Αθήνα, 07.11.2013 

Ο Πληρεξούσιος ∆ικηγόρος 

 


