
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί σχεδίου Νόμου «περί συνταξιοδοτήσεως τού εις την 

'Ελληνικήν Ραδιοφωνίαν - Τηλεόρασιν Α.Ε. μεταφερ
θέντος π ροσωπικοϋ τοϋ καταργηθέντος «Έθνικοϋ Ιδρύ
ματος Ραδιοφωνίας-- Τηλεοράσεως (ΕΙΡΤ)».

Προς την Βουλήν των 'Ελλήνων
Διά τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν. 230/1975 «Περί ίδρύσεως,τής 

ύπό την επωνυμίαν Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόρασις 
’Ανωνύμου Εταιρείας, κατηργήθη το Εθνικόν "Ιδρυμα Ρα- 
διοοωνίας - Τηλεοράσεως (ΕΙΡΤ) και ίδρύθη, ως καθο
λικός διάδοχος αύτοϋ, προς λισιτελεστέραν άσκησιν καί 
έπέκτασιν των δραστηριοτήτων του νομικόν πρόσωπον 
ΐδιωτικοϋ δικαίου υπό την μορφήν ’Ανωνύμου Εταιρείας 
καί ύπό τήν επωνυμίαν «Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεό- 
ρασις (ΕΡΓ)».

Τό παρόν σχέδιον Νόμου έκδιδόμενον κατά τήν παραγρ. 
2 τοϋ άρθρου 73 τοϋ Συντάγματος, έχει καθαρώς συνταξιο- 
δοττκόν χαρακτήρα καί ρυθμίζει τά τής συνταξιοδοτήσεως 
τοϋ μεταφερθέντος έκ τοϋ ΕΙΡΤ εις τήν ΕΡΤ Α.Ε. τακτικοϋ 
προσωπικού.

,Διέπουσα γραμμή τήν συνταξιοδότησιν ταύτην είναι, ή

v.-f.ix
τήν 'Ολομέλειαν^ τό διά τοϋ ύπ’άριθ. 40252/507/Μ13/
2 - 65/6^4.1976 εγγράφου. τοϋ 'Υπουργείου Οικονομικών 
(Γενικόν Αογιστήριον τοϋ Κράτους - 'Υπηρεσία Συντάξεων) 
πρός τον Γενικόν Επίτροπον τής ’Επικράτειας άποσταλέν 

-σχέδιο Νόμου «περί συνταξιοδοτήσεως τοϋ εις τήν Ελ
ληνικήν Ραδιοφωνίαν - Τηλεόρασιν Α.Ε. μεταφερθέντος 
προσωπικού τοϋ καταργηθέντος Έθνικοϋ 'Ιδρύματος Ρα
διοφωνίας- Τηλεοράσεως», όπως προκληθή ή γνώμη ταύ- 
της, συμφώνως πρός τό άρθρον 73 παράγραφος 2 τοϋ Συν
τάγματος έχον ώς έξής :

"Αρθρον Μόνον.
Τό τακτικόν προσωπικόν τοϋ Έθνικοϋ 'Ιδρύματος Ρα

διοφωνίας Τηλεοράσεως «Ε.Ι.Ρ.Τ.» τό μεταφερθέν δυνάμει 
τοϋ Ν. 230/1975 «περί ίδρύσεως τής ύπό τήν επωνυμίαν 
«Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόρασις» Α.Ε. εις τήν Ε.Ρ.Τ., 
διατηρεί τήν άσφάλισίν του εις τό ειδικόν συνταξιοδοτικόν 
καθεστώς τοϋ Ι.Κ.Α., εις ό ύπήγετο προ τής μεταφοράς 
του, ό χρόνος δέ υπηρεσίας του παρά τη Ε.Ρ.Τ. έξομοιοϋται 
άσφαλιστικώς πρός τον χρόνον υπηρεσίας παρά πω Ε.Ι,Ρ.’Τ.

Ή Ε.Ρ.Τ. έχει έναντι τοϋ Ι.Κ.Α. τάς αύτάς υποχρεώσεις 
άς είχε καί τό Εθνικόν "Ιδρυμα Ραδιοφωνίας - Τηλεορά
σεως «Ε.Ι.Ρ.Τ.».

Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής ισχύος τοϋ Νό
μου.. 230/1975 «Περί ίδρύσεως τήςλύπό τήν έπωνυμίαν 
«Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόρασις ’Ανωνύμου Εται
ρείας». . ν .

Έν Άθήναις τη 6 ’Απριλίου, 1976 _ ' , '

συνέχισις καί ύπό τον νέον εργοδότην τής διατηρήσεως τής 
άσφαλίσεώς του -. τακτικού προσωπικού - εις τό ειδικόν 
συνταξιοδοτικόν καθεστώς τοϋ Ι.Κ.Α. εις δ ύπήγετο πρό 
τής μεταφοράς του εις τήν ύπό τήν έπωνυμίαν «Ελληνική 
Ραδιοφωνία -' Τηλεόρασις (ΕΡΤ)’Ανώνυμον Εταιρείαν», 
ήτοι των διατάξεων τοϋ Ν. 3163/1975 «Περί συνταξιο- ν.Γ- 
δοτήσεως τοϋ προσωπικού τοϋ Ιδρύματος Κοινωνικών ’Α- 
σφαλίσεων» εις άς τό τακτικόν προσωπικόν τοϋ ΕΙΡΤ ί··. ·;■ * Οί 'Υπουργοί /^
ύπήχθη δυνάμει τοϋ άρθρου 9 τοϋ Ν.Δ. 4577/1966 «Περί .Προεδρίας Κυβερνήσεως ■ Κοινωνικών 'Υπη; ισιών
τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως· διατάξεών τινών τοϋ . Γ. ΡΑΛΛΗΣ ' Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΐλΙΟΣ
Ν.Δ. 4277/62 ώς καί τοϋ Ν. 3163/55». , · ' .

>1' ’Επί τούτοις καθίσταται γνωστόν, ότι ή πρόθεσις τής'Κυ- ·
βερνήσεως ήτο νά μή θιγη ούδέν κεκτημένον δικαίωμα τών , , , τ , „ , , _ ,. „
τακτικών υπαλλήλων τοϋ καταογηθέντος ΕΙΡΤ καί μετά-. V-T■ Και· ,έ<? Γ««κος Επίτροπος της Επικράτειας εχει
--------- - ■ - - ν Άνώνυιυον Έταιοέίαν. δΓ δ την γνώμην 0_τ1 αι διατας_εις αυτου είναι δεδικαιολογημεναι

- κατα τα εν τη αιτιολογικη εκθεσει αυτου ειδικωτερον εκτι- 
■I θέμενα. - - . - . ν '■ *

Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

του κα·
φερθέντος είς τήν ίδρυθεϊσαν ’Ανώνυμον Εταιρείαν, δΓ δ 
καί είς τον Νόμον 230/1975 περιελήφθη σχετικόν άρθρον 

. (ύπ’ άριθ. 16) πλήν. όμως τούτο είναι άνίσχυρον καθόσον 
ύπό τοϋ άρθρου 73 τοϋ ' Συντάγματος άπαγορεύεται έπί 
ποινή άκυρότητος, ή αναγραφή εις σχέδια Νόμου συνταξιο- 
δοτίκών διατάξεων, δΓ ό καί υποβάλλεται τό παρόν σχέδιον 
Νόμου πρός ρύθμισιν τής ΰφισταμένης άπό τής ισχύος τοϋ 
νόμου 230/1975 έκκρεμότητος. . ·■

Έν Άθήναις τή 6 ’Απριλίου 1976
V - Οί 'Υπουργοί

:··.< Οικονομικών ί, Προεδρίας Κυβερνήσεως
Ε. ΔΕΒΛΕΊΌΓΑΟΥ . ~ Γ. ΡΑΛΛΗΣ

'/ Κοινωνικών Υπηρεσιών · .
Κ.Μ. ΧΡΎ ΣΑΝΘΟ Π Ο ΥΑΟΣ ■

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ' ·.·■
, ΠΡΑΚΤΙΚΑ .-■··■.

:·»·· "ζ .%,< ■> '»}·, ·11 {I. j{. I ...
Τής 7ης Ειδικής Συνεδριάσεως τής 'Ολομέλειας τοϋ Ελεγ

κτικού' Συνεδρίου τής 14ης’ ’Απριλίου 1976.

Ό Εισηγητής Πρόεδρος τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου 
Γεώργ. Κουνουπιώτης είσηγεΐταί ώς ακολούθως : · ·

- Διά τοϋ άρθρου 9 τοϋ Ν. Δ/τος 4579 τοϋ 1966 τό τα
κτικόν προσωπικόν τοϋ Έθνικοϋ 'Ιδρύματος Ραδιοφωνίας 
Τηλεοράσεως, δπερ ήτο ήσφαλισμένον είς τον Κλάδον Συν
τάξεων τοϋ 'Ιδρύματος Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων κατά τάς 
άφορώσας τούς κοινούς είς αύτό ήσφαλισμένους διατάξεις, 
ύπήχθη είς τάς περί συντάξεων τοϋ προσωπικού τοϋ 'Ι
δρύματος τούτου' διατάξεις, αίτινες κατά βάσιν άκολουθοΰν 
τό συνταξιοδοτικόν καθεστώς τών δημοσίων υπαλλήλων,'

Έπηκολούθησεν ό Νόμος ύπ’ άριθμ. 230 τοϋ 1975 δΓ 
ού ίδρύθη ’Οργανισμός ύπό τήν έπωνυμίαν «Ελληνική Ρα
διοφωνία - Τηλεόρασις» καί κατά σύντμησιν τών λέξεων 
Ε.Ρ.Τ. όστις. άποτελεΐ ’Ανώνυμον Εταιρείαν άνήκουσαν 
είς τό Κράτος, λειτουργούσαν κατά τούς κανόνας τής ιδιω
τικής οικονομίας ύπό τήν έποπτείαν τοϋ Κράτους.

·“ Διά τοϋ είρημένου Νόμου ώρίσθη έν άρθρω 15 ότι άπαν 
ΜΕΛΗ : Γεώργιος Κουνουπιώτης, Πρόεδρος, Βασ.’Πα- - τό προσωπικόν τοϋ δΓ αύτοϋ κατάργουμένου Ε.Ι.Ρ.Τ..μετα- 

παστυλιανόε, Πέτρ. Πετρίδης, ’Αντιπρόεδροι, Πικ. Σπυ-" ^ρεται εις τόν νέον Οργανισμόν είς 0ν ώς ίδιον αύτοϋ προ- 
ράκος, Νικ. Θέμελης, Κων. Σαραντόπουλος, Κων.’ Παοα- σωπικόν συνεχίζει παρέχον τάς ύπηρεσίας του καί έν άρθρω 
σκευόπουλος, Δημ. Καμβύσης, Δημ. Μάααληε, Ή/\ Κάμ- 16 δ"1 μεταφερόμενον μόνιμον προσωπικόν διατηρεί τά 
τσιος, Ίωάν. Κατσικά:, Γεώργ. ΒΓτάλης,' καί Κων. Σμυρ- κεκΤ73Ρε''α δικαιώματα κυρίας και επικουρικής ασφαλίσεως, 
λής. Σύμβουλοι. Οί Άντ. Παπαδάτος, Αντιπρόεδρος καί εφαρμοζόμενων ώς πρός τό_είς σύνταξιν δικαίωμα, ώς καί
Γ*_ *_ λ__·___ V» . ι _ _ ___ _ι ' rrrc του. -rrT«rsY.iv τονί Νόαου

r? ΛΑρχομένης τν^ς συνεδριάσεως ο Πρόεδρος εισάγει εις 7 έκδίδονται δέ μετά γνωμοδότησιν του ’Ελεγκτικού Συνε-



δριου. έφ’ όσον αΰτη περΰλήφίη et ς νόμον ρυ-ύμίΤοντα καί ϊ 
έτερα διοικητικής φύσεως ύέματα καί ϊέν έγνωμοδότησεν 
—tpί αυτής τό "Ελεγκτικόν Συνέδριου. -

'Hit; διά τοΰ ύπό γνωμοϊότησιν νομοσχεδίου έ—*.cιώκεται 
ή νομιμοποίησις τής ανίσχυρου, διά τον προεκτεύέντα λόγον, 
ούσης ώς άνω διατάξεως έπί σκοπψ διατηρήσεως παρά τοΰ 
έν λόγω προσωπικού τοΰ αύτοΰ, ώς' καί -pi τής μεταφοράς 
του εις τον νέον ’Οργανισμόν, καθεστώτος συνταξιοδοτή
σω' του. Έξ όυ καί τό ύπό γνωμοδότησιν νομοσχέδιον 
εις τοιοΰτον σκοπόν άποβλέπον είναι απολύτως δικαιολο
γώ μένον. '

’Εκ τής διατυπώσεως τής υπό έξέτασιν συνταςιοδοτ.κής 
διατάξεως άλλα καί έκ τής συνοδευούσης αυτήν εισηγητικής

• Έφ’ ώ συνετάγη το παρόν πρακτικόν, όπερ -$εωρη-$εν 
και έγκρι-Sev Οπό τοΰ Προέδρου, ύπογράφεται Οπό τούτου και 
τοό Γραμματέως. - '

Έν Άύήναις τή 16 "Απριλίου 19 ι6 
*0 Πρόεδοος Ό Γοαμματεύ;

Γ. ΚΟΤ.ΝΟΤΠ ΙΩΤ H Σ Γ. Μ Π ΟΤΚΟ ΓIΛΝΝ Η Σ

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί συνταξιοδοτήσεως τού εις τήν ’Ανώνυμον "Εταιρείαν 

«Ελληνική Ραδιοφωνία—Τηλεόρασις» μεταφερύέντος cpo-

διατάξεις συνταξιοδοτήσεως, τής έν παραγράφω 3 τοΰ 
άρθρου 16 τοΰ Νόμου 230 τοΰ 1975 διατάςεως, καί άν 
έν αυτή περιλαμβάνεται καί τό εις σύνταξιν δικαίωμα τοΰ 
έν λόγω προσωπικού, ούσης άνισχύρου ώς άντισυνταγμα- 
τικής έν τώ σημείω τούτω διά τον έν αρχή έκτιθέμενον λόγον.

Τό έν τή ύπό έςέτασιν συνταξιοδοτική διατάζει τακτικόν 
προσωπικόν φέρει ήδη βαθμούς τής κλίμχκος τής διοικητική

όπερ μετεφερίη δυνάμει τοΰ Ν. 230/1975 «περί ίδρύσεως τής 
Οπό τήν επωνυμίαν «Ελληνική Ραδιοφωνία—Τηλεόρασις» 
"Ανωνύμου "Εταιρείας, εις τήν it’ αύτοϋ ίδρυύείσαν Ανώνυ
μον "Εταιρείαν «’Ελληνική Ραδιοφωνία—Τηλεόρασις» επα
κολουθεί ϊιεπόμενον Οπό των διατάξεων τοΰ (Νόμου 3163/ 
1955 «περί συνταξιοδοτήσεως τοΰ Προσωπικού τοΰ Ίδρυμα-, 
τος Κοινα>νικών ’Ασφαλίσεων», ώς αυται έκχστοτε ίσχυουν,

ως 
U:

:ων
t^ . ... -Λ--*- --γ-λ-γ--- ,ρεσίας-

Εαν όμως εν τη ρυθμίσει των οργανικών θεσεων του προ- _ τοΰ προιωπικοΰ τούτου έπομοιουμενης όσον άπορά τό εις συν- 
~ικοϋ τής Ε-Ρ-Τ. καθορισθή διάφορος ορολογία των βχ- ταήιν εις βάρος τοΰ Ιδρύματος Κοινωνικών Άσφαλίσεων οι- . 

Ομών, τούτου, ’προς οδς θά δεν ύφίσταται βαθμολογική καί · χαίώμα αύτοΰ πρός τήν παρά τφ Ε.Ι.Ρ.Τ. υπηρεσίαν, 
μισθολογική■ άντιστοιχία-" πρός βαθμούς τής δημοσίας γ. - Ή :^'0 τών άνωτέρω διατάξεων προίλεπομενη ...Τ.Γ_ 
διοικητική^ ιεραρχίας, τότε\διά νόμους καί τούτου κατά τήν ς; -?ός τό Ι.Κ.Α. συνεχίζεται, τής άφορώσης τό Ε.Ι.Ρ.Τ." τοιαύ- ’ 

. διαδικασίαν τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 73 τοΰ Συντά- ’.' της καταβαλλόμενης’ παρά τής Ε.Ρ.Τ.

προίλεπομενη εισφορά

γματος έκδιδομένου θά .πρέπει νά όρισθή ή αντιστοιχία τών 
βαθμώ\ι τούτων πρός τήν άνω ίεραρχικήν -κλίμακα, ώς τοΰ- 
Το έγένετο διά τό έκ τής δημοσίας υπηρεσίας μεταφερθέν 
είς τον ’Οργανισμόν Τηλεπικοινωνιών ’Ελλάδος καί τά Ελ
ληνικά Ταχυδρομεία προσωπικόν διά τών Ν. Δ/ταΙν 3G36 
τοΰ 1956 καί 1162 τοΰ 1972 άντιστοίχως. 

λ · Ώς πρός τήν διχτύπωσιν τής έν τώ σχεδίω Νόμω δια- 
τάξεως ρυθμιζούσης άποκλειστικώς καί μόνον τό εις σύν
ταξιν δικαίωμα τοΰ μεταφερθέντος έκ τοΰ κατχργνθέντος 
Ε.Ι.Ρ.Τ. εις τό ίδρυθεν Νομικόν Πρόσωπον Ίδιωτυοϋ Δι
καίου ύπό τήν έπωνυμίαν Ε.Ρ.Τ. τακτικού προσωπικού, 
όρθοτέρα' καθ’ ήμάς θά ήτο ή εξής :

Άρύρον Μόνον.
Τό εις σύνταξιν δικαίωμα τοΰ τακτικού προσωπικού τοΰ 

Έύνικοΰ Ιδρύματος Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως (F.I.P.T.I. 
όπερ μετεφέρ-ύη δυνάμει τοΰ Νόμου 230 τοΰ 1975 εις τον 
if αύτοΰ ϊδρυ-ύεντα ’Οργανισμόν ύπό τήν έπωνυμίαν «Ελ
ληνική Ραδιοφωνία — Τηλεόρασις (Ε.Ρ.Τ.)». εξακολουθεί 
οιεπόμενον ύπό τών διατάξεων τοΰ Νόμου 3163 τοΰ, 1955 
«περί συνταξιοδοτήσεως τοΰ προσωπικού τοΰ 'Ιδρύματος 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων», ώς αύται έκάστοτε ισχύουν, είς

Άρ-Spov 2.
Ή σχύς τοΰ παρόντος αρχεται άπό τής Ισχύος τοΰ Νόμου

230/1975." . ’
‘Εν Ά·5ήναΐΛ τή 6 "Απριλίου 1976

, ’ Οί "Υπουργοί
Προεδρίας Κυίερνήσεως Οικονομικών

Γ. ΡΑΛΛΗΣ ; Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
' Κοινωνικών 'Υπηρεσιών

Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΥΔΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ '

εργηθεντος Έθνρι__
δρύματος Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως (Ε.Ι.Ρ.Τ.)».

( Δια τοΰ ύττό κρισιν σχεδίου Νόμου δεν έπέρ/εται οικονομική 
έπιβάρυνσις είς τό Δημόσιον.

ισφορων.
Ή ύπό τών ανωτέρω διατάξεων προβ/,επομένη είσσοσά Τ ~ ,. ,,

προς το Ι.Κ.Α. συνεχι,εται. της αφορωσης το Ε.Ι.Ρ.Τ. · ' ' ·' ^
τοιαύτης καταβαλλόμενης παρά τής Ε.Ρ.Τ. Οί 'Υπουργοί

Η ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής ισχύος τοΰ Νόυου Οικονομικών Κοινωνικών ’Υπηρεσιών
230 τοΰ .1975. ’ · * - 'V Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΥ Κ.Μ. ΧΡΊΈΑΝΘΟΓΙΟΥΑΟΣ

Ή "Ολομέλεια, μετά συζήτησιν, όμοφώνως άπεδέχύη τήν . Π ροεδρίας Κυβ»ρνήσ·ως "
ανωτέρω είσήγησιν. . " V ' Γ. ΡΑΛΛΗΣ ,


