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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τού σχεδίου νόμου «~ερι χορηγήσεως 
δόματος εις τους μονίμους υπάλληλους 
αατος Ραδιοφωνίας—Τηλεοράσεως».

ειδικού μηνιαίου έπι- 
τού Εθνικού Ίδρύ-

77οός ι>/>’ Ε' Άναϋεωρητικήν Βουλήν τών ’Ελλήνων

Προς τον σ/.οπό·/ τής άναπτύξεως καί έκσυγχρονιτμοϋ τής 
Ραδιοφωνίας καί Τηλεοράσεως, παραλλήλως ττρός τον συν- 
τελεσθέντα ήδη έκσυγχρονισμόν εις μηχανικόν καί κτιριακόν 
έξοπλισμόν. επιβάλλεται ή παροχή ειδικού μηνιαίου έπιδόμα- 
τος εις τούς.μονίμους ύπαλλήλςυς, τού Ιδρύματος. λόγω των 
ειδικών συνθηκών ύρ' ας ούτοι εργάζονται ήτοι έπί 24ώρου

ασεως.

Διά τήν χορήγησιν τού έν λόγω έττιδόματος συνηγορούν
:ροσέτ: καί οί κάτωθι λόγοι:

1. Αί συνθήκαι ύφ' ας οί υπάλληλο : του 'Ιδρύματος έργά-
_ζονταΓ (νΰκτερ':νη' £ργα"ίαΓ ώράριον- έναλλασσόμενον καθ’ όλον 
τό 24ωρον. έργατία καθ’ όλας τάς ήμερας τού έτους — έορ- 
τάς — αργίας κλπ.) ώς καί τα άπαιτούμενα διά τήν πρόσλη- 
ιόιν έν τώ Τδρύματι ειδικά τυπικά καί ουσιαστικά προσόντα. 
At είδικαί αυται συνθήκαι δημιουργούν τάς άπαραιτήτους 
προϋποθέσεις διά τήν ειδικήν μισθολογικήν μεταχείρισιν των 
υπαλλήλων τού ΕΙΡΤ ήν (μεταχείρισινI πλείστοι κλάδοι Δη
μοσίων 'Υπαλλήλων καί υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή ’Οργανι
σμών (EOT, ΟΛΠ. Ύπ. Έθν. Οικονομίας, Εκπαιδευτικών 
κλπ.) απολαμβάνουν πέραν τών άποδοχών ας καθορίζει καί 
διά τούτους τό ένιαΐον μισθολόγιον τού Ν.Δ. 4548/1966.

2. Ή άπροθυμία προσελεύσεως υπαλλήλων ή ή μικρά παρα
μονή τούτων εις τό Ίδρυμα μέχρις οτου ούτοι τακτοποιηθούν 
κάπου άλλου οπού αί άποδοχαί θά είναι τουλάχιστον διπλάσιαι 
άπό τάς τού ’Ιδρύματος προσφερομένας.

Πρόσφατον παράδειγμα άποτελεί ή εις τους προσφάτως διε- 
νεργηθέντας διαγωνισμούς, προς πλήρωσιν θέσεων τών Κλά
δων A—2 καί A—3. συμμετοχή ένδεκα καί είκοσιν υποψηφίων 
διά τήν πλήρωσιν πέντε καί δέκα θέσεων αντίστοιχος.

Πέραν όμως αυτού τά παραμένοντα εις τήν Υπηρεσίαν στε
λέχη. λόγω πενιχρών άποδοχών παραιτούνται τής Υπηρεσίας 
ευθύς ώς συμπληρώσουν τον πρός συνταςιοδότησιν άπαιτουμε- 
νον 25ετίας χρόνον, μέ άποτέλεσμα ή άποστελεχοποίησις τής 
“Υπηρεσίας νά επιδρά δυσμενώς εις εποχήν καθ' ήν τό Ίδρυ
μα έχει απόλυτον ανάγκην πεπειραμένων στελεχών λόγω τής 
αλματώδους ανόδου τών μέσων μαζικής επικοινωνίας.

3. Τό γεγονός ότι καί παλαιότερον. άπό τής έγκαταστάσεως 
Ραδιοφωνικού δικτύου έν Έλλάδι, ο! υπάλληλοι τού ΕΙΡΤ, 
λόγοι ειδικών συνθηκών εργασίας των έλάμβανον πρόσθετον 
ειδικόν επίδομα έκ 30ίύ επί τού βασικού των μισθού.

4. Αυτό τούτο τό άντικείμενον εργασίας τών υπαλλήλων τό 
όποιον άπαιτεί έξειδίκευσιν. υπευθυνότητα, άοκνον καί διαρκή 
προσπάθεια/, φιλότιμο·/ πρωτοβουλία·/ καί εργασίαν, ήτις πολ
λά·/.: ς —διά νά μή είπωμεν πάντοτε— δέν περατούται έντός 
τού ύπό τού Νόμου καθοριζόμενου ώραριου εργασίας, προκειμέ- 
νου νά καλυφθούν γεγονότα άκρας έπικαιρότητος, έξ ών ή 
ένημέρωσις τής κοινής γνώμης άποτελεί τόν κύριον στόχον 
τού ΕΙΡΤ (ώς κυβερνητικά! δραστηριότητες, κοινωνικά!, 
άθλητικαί. καλλιτεχνικά! κλπ. εκδηλώσεις).

Έν Άθήναις τή 10 Μαΐου 1975 

Ο! 'Υπουργοί

Οικονομικών Προεδρίας Κυβερνήσεως

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί χορηγήσεως ειδικού μηνιαίου επιδόματος εις τούς 
ύπαλλήλους τού Ε.Ι.Ρ.Τ.

Άρθρον 1.

1. Εις τούς μονίμους ύπαλλήλους τού Εθνικού Ιδρύματος 
Ραδιοφωνίας—Τηλεοράσεως. χορηγείται ειδικόν μηνιαίον επί
δομα όριζόμενον ώς άκολούθως:

Διά τούς έπί βαθμώ 12ω—6ω δρχ. 2.000
» » » » 5ω—4ω » 1.700
» » » » 3ω—2ω » 1.500

2. Τό επίδομα τής προηγουμένης παραγράφου είναι άνεξάρ- 
τητον παντός ετέρου επιδόματος καί συνεντέλλεται μετά τών 
λ ο ι π ώ ν» τ α κ τ ι κώ ν-**ά ποδ ο χών:

Άρθρον 2.
Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 

εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 10 Μαΐου 1975 
Οΐ 'Υπουργοί

Οικονομικών'. ~~ Προεδρίας Κυβερνήσεως
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Γ. ΡΑΛΛΗΣ

- ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τού σχεδίου νόμου «περί χορηγήσεως ειδικού μηνιαίου επι
δόματος εις τούς μονίμους ύπαλλήλους τού Εθνικού Ιδρύ
ματος Ραδιοφωνίας—-Τηλεοράσεως».

Δια τών διατάσεων τού έν λόγω σχεδίου νόμου ούδεμία έπι- 
βάρυνσις έπί τού Κρατικού Προϋπολογισμού έπέρχεται καθόσον 
τό ΕΙΡΤ δέν έπιχορηγείται ύπ’ αυτού.

Έπί τού προϋπολογισμού τού ΕΙΡΤ προκαλείται οικονομική 
έπιδάρυνσις άναλυομένη ώς κάτωθι:

'Υπάλληλοι έπί βαθμώ 12ω—6ω :
668 X 2.000 X 12 = '

'Υπάλληλοι έπί βαθμώ 5ω—4ω:
80 X 1.700 X 12 =

Υπάλληλοι έπί δαθυ.ώ 3ω—2ω:
19 X 1.500 X 12 =

16.032.000 

1.632.000

342.000

18.006.000

Ή έκ τών διατάξεων τού άρθρου μόνου τού ώς άνω σχε
δίου νόμου προκαλουμένη δαπάνη θά άντιμετωπισθή έκ τών 
εγγεγραμμένων εις τον προϋπολογισμόν τού οικονομικού έτους 
1975 πιστώσεων.

Έν Άθήναις τή 10 Μαΐου 1975 
Οι Υπουργοί

Οικονομικών Προεδρίας Κυβεονήσεως
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Γ. ΡΑΛΛΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ

Τού Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρθρον 57 — παρ. 3 
τού Συντάγματος) έπί τού σχεδίου νόμου τού Υπουργείου 
Προεδρίας Κυβερνήσεως «περί χορηγήσεως ειδικού μηνιαίου 
έπιδόματος εις τούς μονίμους υπαλλήλους τού Ε.Ι.Ρ.Τ.».

Διά τών διατάξεων τού άρθρου μόνου τού ώς άνω σχεδίου 
νόμου, χορηγείται εις τούς μονίμους υπαλλήλους τού ’Εθνικού 
Ιδρύματος Ραδιοφωνίας—Τηλεοράσεως ειδικόν μηνιαίον έπί- 
δομα έκ δραχ. 1.500 — 2.000, άναλόγως βαθμού. Τό ώς 
άνω έπιδομα είναι άνεξάρτητον παντός έτέρου έπιδόματος καί 
συνεντέλλεται μετά τών λοιπών τακτικών άποδοχών.

Έκ τούτου προκαλείται δαπάνη εις βάρος τού Ε.Ι.Ρ.Τ. 
(μή έπιχορηγουμένου ύπό τού Κρατικού Προϋπολογισμού) έκ 
δραχμών 18.000.000. περίπου, έτησίως.

Έν Άθήναις τή 21 ’Απριλίου 1975 
Ό Γενικός Διευθυντής

VTTT.·· ΤΟ Λ Λ ΤΙV


