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Έσί Σχεδίου Νόμου «περί τού μ:σ4ολογίου τών Τεχνικώ·*
'Υπαλλήλων τού Έδνικοϋ "Πούματος Ραδιοφωνίας —
Τηλεοράσεως -/.αί ρυ-3μίσεως ύεμάτων τινών προσωπικού
αύτοϋ.

Προ; την Βουλήν τών *Ελλήνων
1. Διά τοϋ προτεινομένου Σχεδίου Νόμου σκοπείται ή μ:- 

5-$ολογική καί βαθμολογική έξίτωσις τών ταχτικών τεχνι
κών υπαλλήλων τού ΕΙΡΤ προς τούς τακτικούς τεχνικούς 
υπαλλήλους τού "Υπουργείου Δημοσίων ’Εργων, τών Δή
μων καί Κοινοτήτων καί έν γένει τού Δημοσίου.

Ή έξίσωσις αυτή, προβλεπομένη εις τό άρ&ρ. 1 τού Σ. 
Ν. καθίσταται επιβεβλημένη τόσον χάριν τής ίσης μεταχει- 
ρίσεως τών τεχνικών έχόντων τά αυτά προσόντα χαι ΰπηρε- 
τοόντων εις διαφόρους υπηρεσίας τού Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., 
οσον καί χάριν πρακτικών σκοτών, ήτοι ίνα δυνη·$ή τό ΕΙΡΤ 
χαί προσλαμίά/η τεχνικόν προσωπικόν, (πολιτικούς μηχα
νικούς, αρχιτέκτονας, ηλεκτρολόγους — μηχανολόγους, ηλε
κτρονικούς. χημικούς κλπ.) άπρόθυμον σήμερον, λόγω τών 
χαμηλών αποδοχών και νά άποτρέψη τάς αποχωρήσεις τών 
δυσαρεστημένων νέων τεχνικών ύπαλλήλων του.

Δέον νά ληφ-3ή ύπ’ δψιν ότι αΐ ανωτέρω ειδικότητες τού 
τεχνικού προσωπικού τυγχάνουν απαραίτητοι διά την λει
τουργίαν, θελτίωσιν ,καϊ ' συντήρησιν τού τεχνικού έξοπλι- 
σαοϋ τοϋ ΕΙΡΤ διότι άλλως ύφίσταται κίνδυνος καταστρο
φής τούτου λόγω έλλείψεως έξ ειδικευμένου προσωπικού.

2. Διά τοϋ άρθρου 2 τού Σ.Ν. σκοπείται ή κύρωσις τών ύπ’ 
άρι-5. 97/64. 62/65. 176/65 καί 177/65 Π.Υ.Σ. δι" ών κα-
-3ωρ!σ-3ησαν οί βασικοί μισθοί τών τεχνικών ύπαλλήλων τού 
ΕΙΡ διότι αί αράξεις αύται έϋεδόθησαν βάσει τής έξου- 
σιοδοτήσεως τής προβλεφθείσης ΰαό τού άρθρου 20 τού ·Ν. 
3188, ενώ τούτο είχε πολύ -οότερον καταργηθή διά τού 
άρθρου 20 τού Ν.Α. 42412/1962 καί ή νομιμοποίησις τών 
καταβλτύεισών εις αυτούς αποδοχών.

■3. Επίσης διά τού αροτεινομένου Σχεδίου Νόμου, άρ-3ρ. 
3, ορίζεται εισαγωγικός βαθμός ό 8ος διά τον Κλάδοδν Β 
—9 Ραδιοτεχνικών. Τούτο τυγχάνει απαραίτητον διά λό
γους ίσης μεταχειρίσεως ωσαύτως. Διότι εις άπάσας τάς 
'Τπηρεσί ας τού Δημοσίου καί τών Ν.Π_Δ.Δ. οί τεχνικοί 
υπάλληλοι, κάτοχοι πτυχίων ηλεκτρονικών άνωτέρων σχο
λών. διορίζονται εις τον 8ον βαθμός ώς εισαγωγικόν.

Τό άπό τού 1963 διοριζόμενου προσωπικόν τού Κλάδου 
τούτου ΕΙΡΤ εκτός τοϋ τυπικού προσόντος τοϋ απολυτή
ριου γυμνασίου, απαιτείται όπως εχη αποφοιτήσει άπό άνω- 
τέρας τεχνικάς σχολάς τριετούς φοιτήσεως. (Άρθρον 35 
nap. 1, έδάφ. Β', περ. ιι). Σημειωτέου ότι μελλοντικώς 
πρόκειται νά δημιουργηθή καί νέος Κλάδος τεχνικών, εις 
τον όποιον θά προσλαμβάνωνται μή κεκτημένοι τοιαϋτα τυ
πικά προσόντα τεχνικοί με κατώτερον εισαγωγικόν βαθμόν.

4. Συνεπεία τις καθιερώσεως τοϋ 8ου βαθμού ώς εισαγω
γικού είναι ή νέα ένταξις τού ήδη ΰπηρετοϋντος τεχνικού 
προσωπικού τοϋ Τδρύκατος. προίλεπομένη ύπό τών μεταβα
τικών διατάξεων τοϋ άρ-3ρ. 4 τού Σ.Ν. αί όποίάι λαμβά
νουν έπίσης πρόνοιαν όπως μή διαταραχύή η ιεραρχία καί 
ή άρχαιότης τού ΰπηρετοϋντος τεχνικού προσωπικού. Ση
μειωτέου οτ: αί μεταβατικά; αυτα; διατάξεις εξομοιώνουν ■ 
τούς μή κεκτημένους τά napi ών ανωτέρω τυπικά προσόντα 
προς τους πτυχιούχους. Ή έξομοίωσις αυτή κρίνεται απα
ραίτητος. διότι οί στερούμενοι τών τυπικών προσόντων eivot 
έκ τών πρώτων τεχνικών οί όποιοι είσήλθον εις τό ΕΙΡΤ, 
οτα/ δεν άπητούντο τοιαϋτα προσόντα, ούτε ΰπήρχον τεχνι
κά·. σχολά! καί οί οποίοι άπετέλεσαν καί αποτελούν τούς στυ
λοβάτα ς τής Ραδιοφωνίας καί Τηλεοράσεως συμβαλλόντες 
οΰσιαστικώς εις την δημιουργίαν -αύτής, άνταποκριθέντες

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ■έπάπίώς εις τζ καθήκοντα των και απόκτησαντες μεγιστην 
εμπειρίαν έκ τής μακροχρονίου έν τώ ΕΙΡΤ υπηρεσίας των 
καί έκ τής έν αύτώ μετεκπαιδεύσεώς των. α/τισταθμιζου- 
σαν πλήρως την έλλειψιν τυπικών προσόντων. Άλλωστε τ 
Τεχνική Υπηρεσία τοϋ ΕΙΡΤ δεν διακρίνει αυτούς τών κε- 
κτημένων τά τυπικά προσόντα κατά την άνά-3-εσιν τών ΰπη 
ρεσιακών καθηκόντων καί έν γένει χρησιμοποίησιν α-τών ώς 
καί κατά την μέχρι τοΰδε έν τή ιεραρχία έξέλιξίν των. εδή- 
λουν δε τούτο καί εις αυτούς. "04εν τυχόν θέτις τών έν λό
γω παλαιών υπαλλήλων, τών μή κεκτημενων τα τυπικό 
προσόντα εις ύποδεεστέραν μοίραν έναντι υπάλληλων νεωτε· 
ρων καί όλιγώτερον έμπειρων, ούχί μόνον θά προεκαλει δε- 
δικαιολογτμένην πικσίαν εις τούς πρώτους, άλλα καί -So 
άπετέλει προφα/ή άδικίαν.

Έν ’Αθήναις τή 30 Οκτωβρίου 1975 
Οί Υπουργοί

Προεδρίας Ινυβερνήσεως Οικονομικών
' Γ. ΡΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓ. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΔΙΟΥ
Περί τοϋ μισθολογίου τών Τεχνικών Υπαλλήλων τοϋ Εθνι

κού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας—Τηλεοράσεως καί ρυθμί-
σεως θεμάτων τινών Προσωπικού αύτοϋ.

Άρθρον 1.
Εις τούς μονίμους υπαλλήλους τοϋ ’Εθνικό/} Ιδρύματος 

Ραδιοφωνίας καί Τηλεοράσεως τών Κλάδων A—4 ’Ηλεκτρο
λόγων—Μηχανολόγων καί Φυσικών — Ραδιοηλεκτρολόγων, 
Α—>5 Πολιτικών Μηχανικών καί ’Αρχιτεκτόνων, Β—9 Ρα- 
διοτεχνικών. Β—ΊΟ Συντηρητών Κτιρίων, Β—11 Σχεδια
στών, καταβάλλονται άπό τής ένάρξεως ισχύος τοϋ παρόν
τος καί έφεξής άποδοχαί ίσαι προς τάς εχάστοτε συνολικάς 
άποδοχάς (βασικόν μισθόν, πάσης φύσεως 'έπιδόματα καί λοι- 
πάς παροχάς) τών τεχνικών υπαλλήλων τών αντιστοίχων 
Κλάδων ’Ηλεκτρολόγων—Μηχανολόγων. Πολιτικών Μηχα
νικών καί ’Αρχιτεκτόνων. Πολιτικών Υπομηχανικών Ε3Ι.Π. 
Β—1. Εργοδηγών καί Σχεδιαστών τών Υπηρεσιών Υπουρ
γείου Δημοσίων Έργων.

Άρθρον 2.
1. Κυροϋνται καί έχουν ΐσχύν νόμου άφ' ής έξεδόθησαν αΐ

κάτωθι ύπ’ άριθ. 97/1964. 62/1965. 176/1965 καί 177/ 
1965 Πράξεις τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου, καταργούμε·,αι 
εν συνεχία άπό τής ένάρξεως ισχύος τού παρόντος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Υ Π ΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΣΥΝΕΛΡΙΑΣΙΣ ....

ΠΡΑΖΙΣ 97
Εν ’Αθήναις τή 3 Αύγούστου 1964 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Έχον ΰπ’ δψιν:

•1. Τάς διατάξεις τοϋ άρ-3ρου 20 τού Νόμου 3188/1955 
«περί τρ-οποποιήσεως καί σνμπληρώσεως τοϋ Ν. 2312/1953 
“περί Έ-3νικής Ραδιοφωνίας κ.λ.π.».

2. Την ύπ’ άρ:-3. 867/13-4.64 άπόφασιν τοϋ Διοικητι
κού Συμβουλίου τού “,Έύνικοϋ Ιδρύματος Ραδιοφωνίας».

1·Ζ?1 *)- Περί ένσωματώσεως τοϋ ήδη χορηγουμένοϋ. εις τό τε
χνικόν προσωπικόν τού Εδνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας ώς 

' καί εις τούς π ρός τούτο μισ-3ολογικώς έξομόιουμένους, ει
δικού επιδόματος τεχνικής Υπηρεσίας Ραδιοφωνίας εις τον 
—σήμερον χορηγούμενος—εις τάς έτν λόγω κατηγορίας προ
σωπικού τού ΕΙΡ^-βασικόν μισ*3όν.

$) Περί τροποποιήσεως τής ύπ’ άρι-3. 864/23.4.64 άπο- 
φάσεως αύτοϋ περί αϋξήσεως κατά 150 δρχ. μηνιαίως τοϋ 
ειδικού επιδόματος τεχ·νικής -υπηρεσίας Ραδιοφωνίας, συν- 
Γσταμένης εις τήν άκύρωσιν τής έν λόγω αόςήσεονς καί χο-


