
Στο σχέδιο νόμου : « μεταφορά καί μετονομασία της ΥΕΝΕΔ 
σε ΕΡΤ—2 καί άλλες διατάξεις».

Προς τή Βουλή ιών ’Ελλήνων
Ή πολιτική μιας Χώρας πάνω στά μέσα μαζικής ενημέρω

σης αποτελεί καθοριστικό στοιχείο τής δημοκρατικής λειτουρ
γίας της καί τής δυνατότητάς της να προσαρμόσει καί ν’ άξιο- 
ποιήσει τις τεχνικές εξελίξεις στις ανάγκες τοϋ πληθυσμοί; 
της.

Είναι άδύνατο νά δομηθεί μια βιώσιμη δημοκρατική 
κοινωνία χωρίς ένα αυθεντικό, άνοικτό καί δημοκρατικό 
σύστημα μαζικών επικοινωνιών.

Μέ τά δεδομένα αυτά, ή διατήρηση καί ή λειτουργία τής 
ΥΕΝΕΔ μέ τη σημερινή της μορφή είναι αντισυνταγματική 
καί αντίθετη προς τήν άρχή τής πολιτικής ουδετερότητας 
καί τής υπαγωγής τών Ενόπλων Δυνάμεων στήν έκάστοτε 
πολιτική ήγεσία τοϋ τόπου.

Ή προσαρμογή βέβαια τής νομοθεσίας καί ό οριστικός τρό
πος διοίκησης τής ΥΕΝΕΔ δέν μπορούν νά γίνουν αμέσως. 
Τό προτεινόμενο σχέδιο νόμου είναι τό πρώτο στάδιο μιας 
συνολικής αλλαγής, πού προτείνει ή Κυβέρνηση πάνω στά 
τηλεοπτικά μέσα. ’Αλλαγή πού θά βασίζεται σέ μιά λογική 
συνεχούς προόδου προς τήν έλευθερία καί τή λ.αϊκή κυριαρ
χία.

- - Έτσι,-μέ τήν υπαγωγή τής ΥΕΝΕΔ στό φυσικό της φορέα,— 
στήν Προεδρία τής Κυβέρνησης :

1. Μετουσιώνεται σέ πράξη ή πολιτική βούληση τής Κυ
βέρνησης νά διαφυλάξει τό κϋρος τών Ενόπλων Δυνάμεων 
καί νά άποσαφηνίσει τό ρόλο καί τήν άποστολή τους στά 
πλαίσια τοϋ Συντάγματος καί τών νόμων.

2. Άποκαθίσταται τό θεμελιώδες άξίωμα της Πολιτείας
πού θέλει τις Ένοπλες Δυνάμεις στήν υπηρεσία τοϋ Έθνους 
καί μακριά άπό πολιτικές προκαταλήψεις καί καθήκοντα 
ξένα μέ τήν άποστολή τους. . ΐ ·’
: -3.. ’Επιβεβαιώνεται ή πρόθεσή μας νά ένισχύσουμε καί 
νά διευρύνουμε τό ρόλο'τής κοινωνικής αποστολής τών μέ
σων μαζικής επικοινωνίας μέ τήν εγγύηση τών άρχών τής 
άνηκειμενικότητας, τής ισότητας τών όρων καί τής ποιό
τητας τών εκπομπών. (

4. Τερματίζεται οριστικά τό καθεστώς διαμελισμοϋ τής 
ραδιοτηλεόρασης μεταξύ ΕΡΤ καί ΥΕΝΕΔ καί έξυγιαίνεται 
ή «τηλεοπτική άγορά» άπό τήν άμαρτωλή κληρονομιά 
τοϋ παρελ.θόντος.

. 5. ’Αντικαθίσταται ό σκοπός άποστολής τής ΥΕΝΕΔ 
μέ τόν σκοπό πού έχει ή ΕΡΤ πού είναι σύμφωνα μέ τήν 
παράγραφο 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ νόμου 230/73 ή «ενημέρωση, 
επιμόρφωση καί ψυχαγωγία τοϋ ’Ελληνικού Λαού». ■ ·
.•Ειδικότερα :
• Μέ τά άρθρα 1 καί 2 ρυθμίζονται τά θέματα υπαγωγής 

τής ΥΕΝΕΔ στήν Προεδρία τής Κυβέρνησης χωρίς καμιά 
διακοπή τής λειτουργίας της καί προσδιορίζεται ό τρόπος 
όογάνωσής της μέχρι νά καθορισθεϊ ή οριστική νομική της 
μορφή. ■ - .·· - ·- ■·- ·.· ;

Μέ τό άρθρο 3 προβλ.έπεται ή ρύθμιση τών τεχνικών θε
μάτων καί ή άπογραφή καί άποτίμηση τής περιουσίας τής 
ΥΕΝΕΔ. Έγινε προσπάθεια ή σύνθεση τής Επιτροπής καί 
ό τρόπος άνάδειξης τών μελών της νά έξασφαλ.ίσουν ένα άμε- 
ρόληπτο καί άδιάβλητο άποτέλεσμα.

Μέ τό άρθρο 4 έπεκτείνονται οί βασικοί σκοποί τής ΕΡΤ 
στήν ΕΡΤ—2, ένώ καταργεΐται ό σκοπός τής ΥΕΝΕΔ πού 
τήν καθιστούσε όργανο στήν υπηρεσία τών Ένόπλ.ων Δυνά
μεων καί. προσδιορίζεται τό νέό αντικείμενο τής άποστολής ’ 
της πού άφορα τήν ενημέρωση, τήν επιμόρφωση καί τήν ψυχα
γωγία τοϋ ελληνικού Λαού. ’Επίσης, καταργοϋνται οί διατά
ξεις έκεΐνες πού έξαρτοϋν τήν ΥΕΝΕΔ άπό στρατιωτικούς 
φορείς.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - Μέ τό άρθρο 3 ρυθμίζεται τό πρόβλημα δαπανών πού δη- 
μιουργεΐται μέ τή μεταφορά τής ΥΕΝΕΔ στό 'Υπουργείο 
Προεδρίας τής Κυβέρνησης καί μέ τήν ίδρυση τών νέων 
Υπουργείων καί υπηρεσιών μέ τό ν. 1266/82.

Μέ τήν ίδρυση τών νέων Υπουργείων σύμφωνα μέ τό 
ν. 1266/82 δημιουργεΐται ή άνάγκη σύστασης νέων υπηρε
σιών. Μέ τό άρθρο 6 παρέχεται ή δυνατότητα νά ιδρύονται 
νέες υπηρεσίες καί νά στελεχώνονται μέ τό άναγκαϊο προσω
πικό, έφόσον οί άνάγκες τών νέων υπουργείων τό απαιτούν.

Μέ τό άρθρο 7 άντιμετιπίζεται τό πρόβλημα εύθύνης 
τών μελών τών Διοικητικών Συμβουλίων καί τών Διαχειρι
στών προβληματικών έπιχειρήσεων τών οποίων ό έλεγχος 
περιέρχεται στό Δημόσιο, σέ νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου ή σέ νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τού δημόσιου 
τομέα, σύμφωνα μέ τό Ν...

Σ’ αυτή τήν περίπτωση τά εκλεγόμενα μέλη τών Δ.Σ. 
καί οί διοριζόμενοι διαχειριστές τών προβληματικών έπι
χειρήσεων δέν θά ήταν ορθό νά έχουν τήν ευθύνη γιά χρέη 
τά όποια δημιουργήθηκαν πριν άποκτήσει τόν έλεγχο τό 
Δημόσιο ή τό νομικό πρόσωπο τού δημόσιου τομέα.

Μέ τό άρθρο 8 προτείνεται ή τροποποίηση τοϋ άρθρου 27 
παρ. 6 τοϋ Καταστατικού τής ’Αγροτικής Τράπεζας τής 
Ελλάδος γιά νά διευρυνθεΐ ό κύκλος έπιλ.ογής τοϋ κατάλληλου 
προσώπου γιά τή θέση τοϋ Υποδιοικητή στήν Α.Τ.Ε. Ό άνώ- 
τατος υπάλληλος τής Α.Τ.Ε. γνωρίζει, όπως είναι φυσικό, 
τά προβλήματα καί τις δυνατότητες τού ιδρύματος καί θά 
μπορεί νά βοηθήσει στήν άποτελ.εσματικότερη προώθηση 
τών εργασιών του, ένώ παράλληλα θά άποτελεΐ καί σύνδεσμο 
τής διοίκησης καί τοϋ προσωπικού. ’Ανάλογη ρύθμιση υπάρ
χει καί στήν- Τράπεζα τής Ελλάδος, όπου άπό πολλά 
χρόνια καί μέ έπιτυχία τή θέση τοϋ ενός τών Υποδιοικητών 
καταλαμβάνει άνώτατο στέλεχος τής Τράπεζας αυτής. 
Ή τοποθέτηση στή θέση τοϋ 'Υποδιοικητή κρατικού λει
τουργού ή ύπχλλήλου τής Α.Τ.Ε., ένώ θά είναι, όπως είναι 
αυτονόητο, έπωφελ.ής γιά τήν Τράπεζα, δέν θά πρέπει νά 
επιφέρει μεταβολές στά δικαιώματα (σύνταξης κ.λ.π.) πού 
άπορρέουν άπό τή σχέση πού είχε μέ τό δημόσιο ή τήν Τρά
πεζα ό παραπάνω κρατικός λειτουργός ή ό υπάλληλος τής 
Α.Τ.Ε. Είναι λοιπόν άναγκαϊο ή θητεία τοϋ Υποδιοικητή, 
έφόσον αύτός είναι κρατικός λειτουργός ή υπάλληλος τής 
Α.Τ.Ε. νά θεωρείται πραγματική υπηρεσία καί νά λογί
ζεται σάν χρόνος γιά 0/ες τις συνέπειες πού άπορρέουν άπό 
τήν υπαλληλική σχέση πού είχε πριν άπό τήν τοποθέτησή 
του. ;

ΆθήναΙ 27 ’Ιουλίου 19S2

Ό Πρωθυπουργός καί 'Υπουργός ’Εθνικής "Αμυνας ■
. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΛΝΔΡΕΟΥ 

Ό Υπουργός Προεδρίας τής Κυβέρνησης τ ί
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΪΩΡΓήΣ - : .ή 
Ό 'Υπουργός ’Εθνικής Οικονομία; ,

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ
Ό Υπουργός Οικονομικών ·· ..- ··

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ .
Ό ’Υπουργός Γεωργίας ·- ; .

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ V
Ό Υπουργός Δικαιοσύνης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ — ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ
Γ^ίνακας τών διατάξεων πού τροποποιούνται ή καταργοϋνται

μέ τό σχέδιο νόμου' «Μεταφορά καί μετονομασία τής
Υ.ΕΝ.Ε.Δ. σέ ΕΡΤ—2 καί άλλες διατάξεις». :

Νόμος 230/1973 - -
"Αρθρο 3 παρ. 1. Σκοπός τής Ε.Ρ.Τ. είναι ή διά τής 

άσκήσεως τοϋ κατά τό άρθρ. * 1 δικαιώματος ένημέρωσις, 
έπιμόρφωσις καί ψυχαγωγία τοϋ Ελληνικού Λαού.

Αί έκπομπαί τής Ε.Ρ.Τ. όφείλ.ουν νά διαπνέωνται_ άπό 
δημοκρατικόν πνεύμα, συνείδησιν πολιτιστικής ευθύνης, 
άνθρωπισμόν καί άντικειμενικότητχ, νά είναι δέ προσηρ- 
μοσμέναι είς τήν ελληνικήν πραγματικότητα.



Νόμος 4332/1929
Αρθρο 27 παρ'.' 6. Τον Διοικητήν απάντα ή κωλυόμενον 

άναπληροΐ ό Πρόεδρος τοΰ Συμβουλίου κχί τούτου κωλυο-

'Αρθρον^ δ. σταρ. 2 - ,\ΪΙ Ε.Ρ.Τ. ύποχρέοΰται νά_ έκπέμσττ^ 
τάς ανχκοίνώσείς^, τής Κυβερνησεως/ οποτεδήποτε' ήθελε { 
τοΰτο ζητηθή πάρα τού 'Υπουργού Προεδρίας τής Κυβερνή-

σεΝόμ^· 60/1977. "Αρθρο 25 πάρ. 1*έ*Γ«ΐί Τπό'τόν Έ - !*.??· °?*όμε^ς υπό τοΰ Συμβουλίου.,
πουργόν Εθνικής Άμύνης καί μέσο» τοΰ ΓΕΕΘΑ ή' τών * - ,. Λ . -- -, · .
’Αρχηγείων Κλάδων, υπάγονται διοικητικώς οΐ κάτωθι Όρ-:- 
γανισμοί και Νομικά Πρόσωπα ώς καί Ύπηρεσίαι ' ; > ■"

α) Διά τοΰ. ΓΕΕΘΑ': . ~ r: ,·τ
.... f , ....... . . ■„

1..* Η,'Υπηρεσία Ένημερώσεως Ενόπλων Δυνάμεων.' //
2.: Το Πολεμικόν Μουσ.ϊον.■ λ ,, " /_/ / . ' /

■>'.•..•7:ν;.ν· ν'.: Ν. Δ. 722/70-'

*Άρθρο 1 παρ. 2.. Σκοπός της ιπττρεσιάς Ένημερώσεως 
Ένόπλ.ω^ Δυνάμεων είναι : — .· ν· .· ):fS

ά) * Η διενέργεια ψυχολογικών επιχειρήσεων; βάσει των'-.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ
Μεταφορά καί μετονομασία τής Γ-ΕΝ,Ε.Δ. σέ ΕΡΤ—2 

■ 7. ·: · καί άλλες διατάξεις. /J

Άρ·5?ο ι. .. ,.
1. Ή Υ.ΕΝ.Ε.Δ. μετονομάζεται σε ΕΡΤ—2 καί άποτετ 

λεί -αύτοτελή δημόσια υπηρεσία, τοΰ .'Υπουργείου. Προεδρίας 
τής Κυβέρνησης. ■_ .. . ψ

Ή ΕΡΤ—2 διοικείται άπό πενταμελή .’Επιτροπή: ή οποία
,εται με απόφαση τού Υπουργού Προεδρίας τής Κυδέρρ,

’Ασφαλείας' καί' δευτερευόντως ~
γ) 7Η ενημέρωσίς τού κοινού επί του συντελουμέόρυ' έργου' / 

υπό των. ’Ενόπλων Δυνάμεων, ως καί έπί θεμάτων, γενικού/' 
ενδιαφέροντος. : 77/ "λ ο . /" .. .'Τ’ ’ ’ ,

δ) .'Η τόνωσις τοΰ φρονήματος τοΰ άγωνιζομένου. Έθνους/ ' 
έν επιστρατεύσει .ή πολέμω... ■ ... *

ε). *Η έκπαίδεϋσις τού Στρατιωτικού. Προσωπικού/ είς'Ν 
τόν χειρισμόν οπτικών.οργάνων λήψεώς.εικόνων καί γενικώς ·' 
εις' τον' χειρισμόν "μηχανών προβολής, εικόνων'., /' jp

ροσωπικου της υπηρεσίας αυτής.
,ϊϊγιτ ον .·\.7Μ’ί' .

ου είναι ίυνατή η

:ΧΥ.' ~· yl
,\Τ

ΓΓ.Δ. 300/74 ‘Λ

'{<& (.σι.*:,κ ίΐ.-π-,,Έ) 'Αρθρο,2.·;.

“Αρ·3.ρο 2. _ /
1. Άπο τή ·3έσ'η σε ισχύ τού νόμου αύ 

αντικατάσταση τοΰ προσωπικού τών άρθρων 4 καί 5 παρ’, li 
τοΰ ΠΛί '300/1974: Ή τοποθέτηση τοΰ προσωπικού αύτόύ 
άπο την Υ.ΕΝ.Ε.Δ.' στις'λοιπές υπηρεσίες τού ./Υπουργείου5 
Έθνι-Γής “Αμυνας, ένεργείται' μέ απόφαση τού ’Υπουργού Έ7 
ονικης Αμυνας. · ; #· ι # /η

► '·»·'··* ν'*'Γ -λ Τ’ - 2Λ Τ7 ν' V* ‘‘‘IV7'.*·.» _ Γ * *
. 2,·. Ό-.ου. στίμ ίσχύουσα νομοθεσία προόλεποται ή .όκδοσημ 

οποιοσδήποτε απόφασης ή διαταγής, αρμόδιος για την εκδκ-

έκάστοτε οδηγιών καί κατευθύνσεων τοΰ ./Αρχηγείου Ένόη- 
πλών. Δυνάμεων. ·. , : . ...... _..... . / . ’/

β) Ή έθνική, ήθική καί κοινωνική διαπάιδαγώγησις, 
ώς καί ή έπιμόρφωσις, ένημέρωσις καί ψυχαγωγία κατ’ αρ
χήν τοΰ προσωπικού τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σω
μάτων· ’Ασφαλείας καί δευτερευόντως τοΰ κοινού. ( . ■

γ) Ή ενημέρωσή τοΰ κοινού έπί τοΰ'συντελουμένου έρ
γου υπό τών Ενόπλων Δυνάμεώ'ν, ώς καί έπί θεμάτων γε
νικού ενδιαφέροντος.' ! ^ - 1 ” · '

δ) Ή τόνωσις τού φρονήματος τού άγωνιζομένου "Εθνους 
έν επιστρατεύσει ή πολέμω.

ε) Ή έκπαίδεϋσις τοΰ στρατιωτικού προσωπικού εις τόν 
χειρισμόν οπτικών οργάνων, λήψεως εικόνων καί γενικώς 
εις τόν χειρισμόν μηχανών προβολής εικόνων.

Νόμος 1266/82 _ . η
“Αρθρο 15 παρ. 4. Μέ Προεδρικά Διατάγματα έκδιδό-; 

μένα μέ πρόταση τοΰ 'Υπουργού Προεδρίας τής Κυβέρνη
σης καί τών οικείων 'Υπουργών, καθορίζεται κάθε φορά 
ή κατανομή τοΰ προσωπικού καί ή μεταφορά υπηρεσιών άπο 
τά υπάρχοντα 'Υπουργεία, κατά τροποποίηση τών οργανι
σμών τους, στά νέα γιά τή στελέχωσή τους, καθώς καί ή 
διάρθρωση τών υπηρεσιών τών νέων 'Υπουργείων.

Ν. Δ. 3874/1958
“Αρθρο 7 έδ. 2. 'Ο 'Υποδιοικητής διορίζεται έπί πενταετεϊ 

θητεία δι’ ^άποφάσεως τοΰ Προέδρου τής Κυβερνήσεως τή 
προτάσει τών 'Υπουργών Συντονισμού καί Γεωργίας. 'Η 
θητεία τοΰ διοριζομένου μετά την λήξιν αυτής δύναται ν’ άνα- 
νεοΰται κατά τήν διαδικασίαν τοΰ παρόντος έδαφίου.

1. Μέ αοινες άποφάσεις τών 'Υπουργών Έύνιν.ής “Αμύ-' 
νάς καί Πρεεδρίας τής Κυίερνησης ρυόαίζοντα: τά τή; με
ταφοράς, συντήρησης καί έλί'ρχου τών τεχνικών έγκαταστα-·-
σεων

Ο
Υ.ΕΝ.Ε.Δ.· '

„. Σε, 30 μέρες άτό τή ·5έση σέ ίσ/ό τού νσμου αυτού,'με 
απόφαση'τοΰ 'Υπουργού Προεδρίας τής ΚΑερνησης πού ·3α 
δημοσιευτεί στήν' "Εφημερίδα τής Κυίερνήσεως, ' συνιστάτχΐ 
’Επιτροπή Άπογραφής. τών περιουσιακών στοιχείων· τής: 
Υ.ΕΝ.Ε.Δ. που ·3ά άποτελείται άπό τά εξής μέλη : ;'' "Π 

α) Έναν εκπρόσωπο τοΰ ’Υπουργείου Έ3ν:κής “Αμυνας, 
οριζόμενο άτό τόν αρμόδιο 'Υπουργό. , . ,

ί) Ένα τεχνικό τής Υ.ΕΝ.Ε.Δ. _ ; 1
γ) Ένα μηχα-νολόγο τού Υπουργείου Δημοσίων Έργων, 

προτεινόμενο άπό τον αρμόδιο Υπουργο.
δ) Ένα πολιτικό μηχανικό που ·ύά υποδεικνύεται άπό το, 

Τεχνικό 'Επιμελητήριο τής Ελλάδας. .
ε") Ένα μόνιμο ή μέ σύμδαση ύπάλ.ληλο τής Γενικής Γραμ

ματείας Τύπου καί Πληροφοριών. ; ·, ..·
. στ) Δύο ορκωτούς λογιστές πού ·3ά υποδεικνύονται' άπο τό 

εποπτικό σ.μόούλιο τού σώματος ορκωτών λογιστών. / " 
ζ) Ένα δικηγόρο παρ’ Άρείω Π άγω.
Τά πιο πά-νω μέλη ορίζοντα: μέ τούς αναπληρωτές τους.. 
Μέ τήν ίδια άπόφχση ·3ά οριστεί άπό τά παραπάνω μέλη 

καί ό Πρόεδρος τής ’Επιτροπής.
Ή "Επιτροπή -3ά τελειώσει τό έργο της σέ 4 μήνες άπό 

τήν ημέρα τής σύστασής της καί -3ά ύποίάλε: τήν έκ·3εσή 
της στον-'Υπουργό Προεδρίας Κυβέρνησης.

Ή αμοιβή τών μελών τής Επιτροπής. ·3ά οριστεί μέ κοι
νή απόφαση τών Υπουργών Προεδρίας Κυβέρνησης r/.χί 0’.-' 
χονομικών.


