
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεων καί συμπλη
ρώσεων των διατάξεων «περί ’Οργανισμού ’Εργατικήν 
Εστίαν».

Προς τήν Βουλήν τών ’Ελλήνων
Λ. 'Η κοινωνική πολιτική αποτελεί πρωταρχικόν σκοπόν 

τοϋ συγχρόνου Κράτους. Ώς τμήμα τής καθ’ όλου πολιτικής 
δράσεως ή κοινωνική πολιτική άφορά είδικώς εις την εις 
τάς συγχρόνους κοινωνίας έμφανιζομένην προβληματικότητα 
εκ τής διαφοροποιήσεων τών διαφόρων κοινωνικών ομαόων 
(ή τάξεων) εις οικονομικών ίσχυροτέραν καί οικονομικών 
άσθενεστέρας τοιαύτας.

Είναι βεβαίως αύτονόητον ότι ή διαφορά αΰτη ύφίστατο 
καί εις άλλας έποχάς τής ιστορίας, ή έντεϋθεν προβλημα
τική, όμως, δεν είχε τήν εντασιν, ήν έχει αποκτήσει σήμερον 
μετά τήν γενομένην διεργασίαν τής κοινωνικής συνειδήσεων 
Οπό τό κράτος τών δημοκρατικών αντιλήψεων, περί ελευθε
ρίας καί ΐσότητος. Θά ήδύνατο μάλιστα νά ύποστηριχθή 
ότι · εις παρελθούσας ίστορικάς περιόδους ή Πολιτιστική 
εκφρασις διέφερεν ούσιωδώς άπό κοινωνικής όμάδος εις 
κοινωνικήν ομάδα.

Άντιθέτως, εις τήν σύγχρονον δημοκρατικήν κοινωνίαν 
τής ΐσότητος, ή κοινωνική συνείδησις δεν ανέχεται πλέον 
πολιτιστικάς διαφοροποιήσεις καί τον αποκλεισμόν διά 
λόγους κατά βάσιν οικονομικούς έκ τών ποικίλων εκδηλώ
σεων, αίτινες αποτελούν δείγμα υψηλής κατά τό μάλλον 
ή ήττον πολιτιστικήν .στάθμης, τών οικονομικών άσθενεστέ- 
ρων κοινωνικών όμσ ων.

Τό δημοκρατικόν, ούτω, κράτος μή δυυάμενον, έξ ορισμού, 
νά κωφεύση εις τήν άπαίτησιν τής κοινωνίας προς παροχήν 
ίσων ευκαιριών συμμετοχής εις τήν πολιτιστικήν ζωήν, 
εις όλας τάς κοινωνικάς ομάδας, άνεξαρτητως τών οικονο
μικών δυνατοτήτων έκάστης τούτων, περιλαμβάνει εις τούς 
σκοπούς τής κοινωνικής πολιτικής καί τήν πνευματικήν 
καί κοινωνικήν άνάπτυξιν τών μισθωτών (ώς τής κατ’ 
εξοχήν οΐκονομικώς άσθενεστέρας κοινωνικής όμάδος) καί 
τών οικογενειών αυτών.

Β. 'Η εφαρμογή μέτρων, δΓ ών σκοπεΐται ή άνύψωσις 
τής πολιτιστικής στάθμης τών μισθωτών λαμβάνουσα ώς 
είναι εύνόητον τήν μορφήν εφαρμογής μέτρων μετεργασια- 
κής μερίμνης, άνετέθη παρ’ ήμίν, ήδη άπό τού έτους 1930 
ήτοι έν μέση δημοκρατία, εις τον ’Οργανισμόν Εργατικής 
Εστίας, μεταξύ τών σκοπών τού οποίου συμπεριελήφθη 
καί ή οικονομική ένίσχυσις τών συνδικαλιστικών οργανώ
σεων. Οί κατ’ ιδίαν σκοποί τού ’Οργανισμού καθοριζόμενοι 
λεπτομερειακούς εις σειράν νομοθετημάτων είτε άποτελοΰν 
είδικωτέραν έκφρασιν, τών δύο τούτων κυρίων στόχων τής 
δράσεώς του είτε είναι στενώς συνδεδεμένοι προς τούτους.

Eivat γεγονός, ότε εις τήν δραστηριότητα τού ’Οργα
νισμού μέχρι σήμερον άντανακλώνται όλαι αί πολιτικαί 
ή καί πολιτειακαί άναστατώσεις τής διαρρευσάσης άπό τής 
ΐδρύσεώς του χρονικής περιόδου. 'Η Εργατική Εστία 
πράγματι έδεινοπάθησεν, ιδίως κατά τήν έκπλήρωσιν τού 
δευτέρου σκοπού της, τής οικονομικής ένισχύσεως τ.έ. τών 
συνδικαλιστικών οργανώσεων.· Ή άντίληψις τών κατά 
καιρούς άσκησάντων τήν εξουσίαν εις τήν χώραν μας περί 
τοϋ ρόλου καί τής άποστολής τοϋ συνδικαλιστικού κινήμα
τος άλλά καί ή έν γένει δημοκρατικότης τούτων αντικα
τοπτρίζεται εις τήν δράσιν τής ’Εργατικής Εστίας ιδία 
εις τον τομέα τών ενισχύσεων προς τάς συνδικαλιστικάς 
οργανώσεις. Τό σπέρμα τών δικαίων επικρίσεων έπί τής 
δράσεως τής ’Εργατικής 'Εστίας καί ή άφορμή τών πάσης 
φύσεως αιτιάσεων καί διαβολών κατ’ αύτής συμπεριλαμβα
νομένων καί τών κατά καιρούς συναφών κατά τής Ελλάδος 
καταγγελιών εις τήν ΔΟΕ πρέπει νά άναζητηθοϋν εις τήν 
ανάθεσιν τοϋ σκοπού τούτου εις τήν ’Εργατικήν 'Εστίαν.

Τοιουτοτρόπως έχομεν φθάσει ενώπιον τού παραδόξου, 
διά τής δραστηριότητος τής ’Εργατικής Εστίας εις τον 
~ομεα τούτον, άφ’ ενός μέν νά κοσμούν όλόκληρον σχεδόν

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ .τήν ' Ελλάδα επιβλητικά κτίρια» πληροϋντα ώς επί τό πλεί- 
στον όλας τάς συγχρόνους άπαιτήσεις άνέτου καί υγιεινής 
σ εεγάσεως, εις τά όποια στεγάζεται δωρεάν τό μεγαλύτερου 
μέρος τών συνδικαλιστικών οργανώσεων τής χώρας, άφ’ 
ετέρου δέ τό σύνολον τών οργανώσεων αύτών νά έξαρτάται 
οΐκονομικώς εκ τών παρά τής ’Εργατικής Εστίας ενισχύ
σεων μέ όλας τάς έντεϋθεν καταστρεπτικάς συνέπειας εις 
βάρος τοϋ συνδικαλιστικού κινήματος καί τής ορθής έξε- 
λίςεως τούτου, έν αις ιδία ό κατακερματισμός τών συνδι
καλιστικών δυνάμεων ή λίαν περιωρισμένη μαζικοποίησις 
τοϋ κινήματος, ή διαφθορά συνειδήσεων, ή έλλειψις συνδέσμου' 
καί ψυχικής έπαφής μεταξύ τών έργατικών μαζών καί τής 
συνδικαλιστικής ηγεσίας κ.λ.π.

Ενώπιον τοιαύτης ιστορίας καί πραγματικότητος εύρε- 
θείσα ή Κυβέρνησις τής Νέας Δημοκρατίας, έπιθυμοΰσα δέ, 
χάριν τοϋ γενικωτέρου συμφέροντος, όχι μόνον τον έκδημο- 
κρατισμόν τών συνδικάτων άλλά καί τήν μαζικοποίησιν 
τοϋ συνδικαλιστικού κινήματος καί τήν οικονομικήν αύτο- 
δυναμίαν τούτου ίνα δυνηθή, άπερίσπαστον άπό οΐκο- 
νομικάς έπιρροάς όθενδήποτε, νά έπιτελέση τόν δημιουργι
κόν όντως ρόλον του εις τήν σύγχρονον δημοκρατίαν, έμε- 
θόδευσε τάς ένεργείας της ώς άκολούθως':

Λόγω τής έρμηνείας ήτις έδόθη ύπό τοϋ Συμβουλίου 
τής Επικράτειας" εις τό~ άρθρου 11 τού "Συντάγματος τοϋ~ 
1952 (άντιστοίχου προς τό άρθρον 12 τοϋ έν ΐσχύι Συντάγμα
τος) καί καθ’ ήν «Τό θέμα τής εισφοράς τών μισθωτών 
προς τήν έπαγγελματικήν όργάνωσίν των, άνάγεται άπο- 
κλειστικώς εις τάς σχέσεις τών μελών προς τό σωματείου 
των καί ρυθμίζεται διά τοϋ καταστατικού τοϋ σωματείου, 
δπερ άπορρέει έκ τής βουλήσεως τών μελών, δεν δύναται 
δέ τοιαύτη ύποχρέωσις νά έπιβληθή διά συλλογικής συμβά- 
σεως, εις τήν κατάρτισιν τής όποιας συμπράττουν καί παρά
γοντες ξένοι προς τό σωματείου τών μισθωτών, ώς είναι 
αί όργανώσεις τών έργοδοτών, δοθέντος ότι ή τοιαύτη 
σύμπραξις άλλοιώνει ούσιωδώς τήν ύπό τού Συντάγματος 
προστατευομένην έλευθερίαν όργανώσεως καί δράσεως τών 
σωματείων, έντός τών ύπό τοϋ νόμου καθοριζόμενων πλαι
σίων, προς πραγμάτωσιν τών σκοπών των», (άπόφ. Σ.Ε. 
1310/1963 ΔΕΝ 19 σελ. 466) άπεκλείετο καί διά τό 
μέλλον ή διά συλλογικής συμβάσεως έργασίας άνάληψις 
παρά τοϋ έργοδότου τής ύποχρεώσεως προς είσπραξιν 
τής ύπό τών καταστατικών τών οργανώσεων προβλεπο- 
μένης συνδικαλιστικής τών μελών εισφοράς, ήτις εις έν 
υγιές συνδικαλιστικόν κίνημα θά έδει ν’ άποτελή τήν μονα
δικήν πηγήν έσόδων τών έπαγγελματικών σωματείων καί 
τήν άποκλειστικήν οδόν διά νά φθάσουν ταϋτα εις οικονο
μικήν αύτοδυναμίαν.

Προς τούτο ύπό τού άρθρου 22 τοϋ έν ΐσχύι Συντάγματος 
περιελήφθη ερμηνευτική · δήλωσις συμφώνως προς τήν 
όποιαν «εις τούς γενικούς όρους καί τάς συνθήκας έργα
σίας περιλαμβάνεται καί ό προσδιορισμός τοϋ τρόπου καί 
ύποχρέου είσπράξεως καί άποδόσεως προς τάς συνδικαλιστι- 
κάς όργανώσεις τής ύπό τών οικείων καταστατικών προ- 
βλεπομφνης συνδρομής τών μελών αύτών». Τοιουτοτρόπως 
ήρθησαν τά συνταγματικά κωλύματα διά τήν ύπό τών έργο
δοτών είσπραξιν τής συνδικαλιστικής εισφοράς κατά τό 
σύστημα τών συλλογικών συμβάσεων καί τής ύποχρεωτι- 
κής διαιτησίας καί διηνοίγη ή οδός διά μίαν πραγματικήν 
καί ούσιαστικήν οικονομικήν αύτοδυναμίαν τών συνδικάτων.

Μέχρις ού όμως φθάσωμεν εις τόν στόχον αύτόν, όστις 
σημειωτέου άποτελεΐ διά τήν Κυβέρνησιν τής Νέας Δημο
κρατίας άμετακίνητον έπιδίωξιν καί χρόνος θ’ άπαττηθή 
(ψήφισις γενικού νόμου έπί τού άντικειμένου τής ερμηνευτι
κής δηλώσεως-καταρτίζεται ήδη-ύπογραφή σχετικών ' συλ
λογικών συμβάσεων, έφαρμογή των κ.λ.π.) καί προσπά- 
θειαι πολλαί θά πρέπει νά καταβληθούν διά τήν αλλαγήν 
νοοτροπίας καί δημιουργίαν τού καταλλήλου κλίματος.

Έν τούτω όμως τώ μεταξύ ή δράσις τών συνδικαλιστικών 
όργανώσεων δέν έπιτρέπεται ν’ αναστολή ή ν’ άνακοπη 
έκ τής έλλείψεως οικονομικών μέσων ούδέ πολύ περισσό-



τερον ν’ άφεθαϋν έρμαια τά συνδικάτα εις τον έλλοχεύοντα 
κίνδυνον τής οικονομικής των έξαρτήσεως εΐτε παρά των 
εργοδοτών, είτε παρ’ άλλων πηγών, αίτινες θά εΐχον πάντα 
λόγον νά έκτρέψουν τό συνδικαλιστικόν κίνημα άπό την κοί
την του. Προς τοϋτο καί όλως, κατά τά προεκτεθέντα, προ- 
σωρινώς, διατηρείται καί διά τοϋ υπό κρίσιν σχεδίου το 
δυαδικόν σύστημα τών σκοπών τής Εργατικής Εστίας, 
διά τοϋ όποιου άλλωστε προσδωκώμεν προσθέτως, άφ’ ένός 
ειέν νά όλοκληρωθή καί άποπερατωθή τό στεγαστικόν πρό
γραμμα διά τό σύνολον τών συνδικαλιστικών οργανώσεων 
τής χώρας καί περαιτέρω νά ΰποβοηθηθή ή προσπάθεια τής 
έπιμορφώσεως τών συνδικαλιστικών στελεχών, άποκλει- 
στικώς μόνον μέσω τών ’Οργανώσεων έπιχειρουμένης. Ό 
είδικώτερος ούτος σκοπός θέλει επιτύχει την δημιουργίαν 
πράγματι επιστημονικού συνδικαλισμού εις την χώραν 
μας, όστις θά δυνηθή νά έκφράζη κατά τρόπον έγκυρον 
καί σύγχρονον τήν βούλησιν τών εργατικών μαζών.

'Η εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων είς την έπιδίωξιν 
συνδικαλιστικών σκοπών είναι διά τήν τεχνολογικήν επο
χήν μας, άπαραίτητος παράγων προόδου καί ευημερίας διά 
τούς εργαζομένους. 'Η επιστημονική άνάλυσις καί ερευνά 
τών οικονομικών καί κοινωνικών δεδομένων δέν άφίεται 
κατά τόν τρόπον αυτόν μόνον είς τήν έργοδοτικήν πλευράν, 
άλλα στρατεύεται καί χαλιναγωγείται εις τήν υπηρεσίαν 
τών' οΐκονομικώς άσθενεστέρων τμημάτων τού πληθυσμού.

Έξ άλλου θά έπιδιωχθή κατά τό προσωρινόν, έπαναλαμ- 
βάνομεν στάδιον, ώστε ή μέσω τού ΘΔΕΠΕΣ οικονομική 
ύποβοήθησις τών συνδικαλιστικών οργανώσεων νά έρεί- 
δεται άποκλειστικώς έπί συνδικαλιστικών κριτηρίων καί 
εκτιμήσεων, άντικειμενικών δέ καί ΐσων προς όλους μακράν 
πάσης υποκειμενικής; κομματικής ή καί ιδεολογικής έτι 
σκοπιάς ή δεσμεύσεως ώστε νά συνδέεται ή έλευθέρα £κ- 
φρασις τού συνδικαλισμού προς τό κύριον περιεχόμενον τής 
πολυκομματικής δημοκρατίας.

'Η σημερινή, Κυβέρνησις, ήτις καλείται νά θέση τήν δημο
κρατίαν έπί υγιών βάσεων, μετά τήν λαίλαπα τής έπταετιας, 
έχει τήν τιμήν νά ψέρη είς τήν Εθνικήν ’Αντιπροσωπείαν 
προς ψήφισιν, τό υπό κρίσιν σχέδιον νόμου, δι’ ού σκοπεΐ- 
ται ή έπί υγιών δημοκρατικών βάσεων ρύθμισις τών σκοπών 
καί τής λειτουργίας τού ’Οργανισμού ’Εργατικής Εστίας.

Πράγματι, είναι άδιανόητον ν’ άφεθή υπό δημοκρατικής 
Κυβερνήσεως ό νευραλγικός ούτος τομεΰς τής κοινωνικής 
πολιτικής είς όσα έχουν έπιτελεσθή κατά τό παρελθόν.

Έν πρώτοις έδει έκ νέου νά τονισθή ότι πρωταρχικός 
σκοπός τής Εργατικής Εστίας, είναι καί παραμένει ή άνύ- 
ψωσις τής πολιτιστικής στάθμης τών εργαζομένων καί τών 
οικογενειών αύτών (καθισταμένη όλονέν καί σπουδαιοτέρα 
σήμερον, ότε ό χρόνος σχολής αύξάνεται μειουμένου άντι- 
στοίχως τού χρόνου εργασίας) ώς καί ή μεθόδευσις είς 
ένιαΐον κείμενον τών συναφών προς τούτο είδικωτέρων σκο
πών της τών εγκατεσπαρμένων κατά τά σήμερον ίσχύοντα, 
εις πληθΰν νομοθετημάτων. Ή επαναφορά τής δημοκρατι- 
κότητος ή ή μεθοδική κατάταξις τών σκοπών τής ’Εργατικής 
Εστίας συνοδεύεται όμως έν τώ σχεδίω καί υπό τής προσ
θήκης νέων σκοπών τού ’Οργανισμού, συνδεομένων πρός 
τάς σημερινάς άνάγκας τής Ελληνικής κοινωνίας.

Άςια ιδιαιτέρας έξάρσεως έν προκειμένω, είναι ή διάτχ- 
ξις τοϋ σχεδίου, δι’ ής παρέχεται ή δυνατότης είς τον 'Υπουρ
γόν Εργασίας όπως έπεκτείνη δι’ άποφάσεών του τάς πα- 
ροχας τής ’Εργατικής Εστίας καί είς τούς συνταξιούχους 
μισθωτούς και τά μέλη τών οικογενειών αύτών, διδόμενης 
ούτω δυνατότητες καί είς τούς απομάχους τής έργασίας
ο,.ως συμμετέχουν είς τον πολιτιστικόν βίον καί όπως ψυχα
γωγούνται κατά τρόπον πνευματικώς καί ψυχικώς έποικο- 
δομητικόν.

Ές άλλου ιδιαιτέρως τονίζεται ή ύπό τής Εργατικής 
Εστίας άνάληψις τής μερίμνης διά τήν φιλοξενίαν καί περι- 

ποιησιν, είς βρεφονηπιακούς σταθμούς τών τέκνων τών 
μισθωτών, ήτις καθίσταται υπέρ ποτέ αναγκαία είς τήν 
εποχην μας είς τήν όποιαν ή προστασία τής έργαζομένης

μητρός αποτελεί πρώτιστον καθήκον τής πολιτείας λόγω 
τής αύξούσης άπασχολήσεως τού γυναικείου πληθυσμού 
είς έξωοικιακάς έργασίας.

Τέλος, σημειοϋται ότι διά τού ύπό κρίσιν σχεδίου ρυθμί
ζεται επι νέας βάσεως το θέμα τών πόρων τοϋ ’Οργανισμού, 
το σύστημα, τών οποίων έκλογικεύεται καί μεθοδεύεται κατά 
τρόπον συνάδοντα πρός τήν ισότητα, έφ’ όσον διά μέν τοϋ 
είσχγομένου νέου συστήματος τής συνεισπράξεως τών πόρων 
θεραπεύεται ή πληγή τής διαφυγής τής είσπράξεως τούτων, 
διά δε τοϋ νέου συστήματος υπολογισμού τής εισφοράς 
έπί ποσοστού τών καταβχλλομένων αποδοχών, άποκαθί- 
σταται ή ίσότης μεταξύ .πλήρως καί μή άπασχολουμένων 
μισθωτών, άποφευγομένης τής σήμερον κρατούσης ανισο
μερούς κατανομής τής εισφοράς είς βάρος τών τελευταίων. 
Έκ πάντων τών άνωτέρω έκτιθέντων καταδεικνύεται ή 
μεγίστη κοινωνική αλλά καί πολιτική σπουδαιότης τοϋ ύπό 
κρίσιν σχεδίου νόμου καί ή Εθνική Αντιπροσωπεία καλεί
ται νά ύπερψηφίση τήν διά τοϋ σχεδίου έπιδιωκωμένην άνα- 
μύρφωσιν καί έκλογίκευσιν σημαντικών τομέων τής κοινω
νικής πολιτικής, άξιοποιοϋσα βασικάς δημοκρατικά: άρχάς 
τής έποχής μας, απαραιτήτους διά τήν περαιτέρω πρόοδον 
καί προκοπήν τού τόπου.

Γ. Είδικώτερον έπί τών καθ’ έκχστα διατάξεων τού_ σχε
δίου σημειοϋνται τ’ άκόλουθα :

1. Διά τού άρθρου 1 τοϋ σχεδίου άντικαθίσταται τό 
άρθρον 2 τού Ν. 3467/1955 όπερ άφορά είς τούς σκοπούς 
τοϋ ’Οργανισμού τής Εργατικής Εστίας.

Είναι έμφανής ή τεν τώ σχεδίω μεθοδική κατάταξις τών 
σκοπών καί ή προσθήκη καί έτέρων άνταποκρινομένων είς 
βαθυτέρας άνάγκας συνδεδεμένας πρός τάς έξελίξεις τής 
συγχρόνου Ελληνικής κοινωνίας. ’Ιδιαιτέρως άναφέρονται : 
ή είς βρεφονηπιακούς σταθμούς φύλαξις καί περιποίησις τών 
τέκνων τών μισθωτών, ή ένίσχυσις τής έπιμορφώσεως τών 
συνδικαλιστικών στελεχών, ή άνάπτυξις τών διεθνών έπα- 
φών τών έργατικών οργανώσεων, ή ένίσχυσις τής έπιστήμης 
τής κοινωνικής πολιτικής κ.λπ.

2. Διά τού άρθρου 2 τοϋ σχεδίου παρέχεται ή δυνατότης 
τής, δι’ άποφάσεών τοϋ 'Υπουργού Έργασίας, έκδιδομένων 
μετά γ/ώμήν τοϋ Δ. Συμβουλίου τής Εργατικής Εστίας, 
έπεκτάσεως τών παροχών τοϋ ’Οργανισμού είς τούς συντα
ξιούχους, ώς καί τά μέλη τών οικογενειών των.

3. Διά τοϋ άρθρου 3, καθορίζονται οί πόροι τής Εργατι
κής Εστίας ώς καί ό τρόπος είσπράξεως τούτων ούτω :

Διά τής διατάξεως τοϋ στοιχ. α' τής παρ. 1 αύτοϋ αί 
ύπέρ τής Εργατικής Εστίας έργοδοτικαί καί έργχτικχί 
είσφορχί ύπολογίζονται πλέον έπί τών πάσης φύσεως άπο- 
δοχών τών έπί σχέσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου παρ’ οίω- 
δήποτε έργοδότη άπασχολουμένων μισθωτών καί ύπαγο- 
μένων είς τήν κατά τοϋ κινδύνου τής άνεγρίας άσφάλισιν 
καί ίσοϋται : α) πρός 0,25 % αύτών βαρύνουσα τον μισθω
τόν καί β) ισόποσος τοιαύτη (ήτοι 0,25 % βαρύνουσα τον 
οίκεΐον έργοδότην.

Σημειοϋται ότι, κατά τάς έν ίσχύι σήμερον διατάξεις 
(παρ. 1 άρθρον 14 τοϋ Χ.Δ. 3755/1957) αί περί ών πρόκει
ται είσφοραί καθορίζονται είς α) "Εν (1) ήμερομίσθιον έτη- 
σίως καταβαλλόμενο'/ ύφ’ έκάστου μισθωτού έκ τοϋ δώρου 
τών Χριστουγέννων - X. "Ετους, τοϋ οποίου το ύψος ίσοϋ- 
ται πρός τό καταβαλλόμενου ήμερομίσθιον είς τούς ανειδι
κεύτους έργάτας ή έργατρίας ή τούς μαθητευομένους. προσ
διορίζεται δ’ έκάστοτε, διά τής ένδεχομένης κοινής άποφά- 
σεως τών 'Υπουργών Οικονομικών καί Έργασίας «περ·. 
χορηγήσεως δώρου Χριστουγέννων - X.Έτους» καί β ) "Ημι- 
συ (1/2) ήμερομίσθιον καταβαλλόμενον έκ τών έργοδοτών 
καί ύπολογιζόμενον έπί τών πράγματι καταβαλλόμενων εις 
έκαστον άπασχολούμενον μισθωτόν αποδοχών.

Αί είσφοραί αύται συνεισπράττονται ύποχρεωτικώς ύπο 
τοϋ ΙΚΑ μετά τών ύπέρ αύτοϋ εισφορών ώς καί τών συνει- 
σπραττομένων εισφορών έτέρων οργανισμών έφαρμοζομε- 
νων πασών τών κειμένων έν προκειμένω διατάξεων ώς τοϋτο
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ισχύει καί διά τάς συνεισπρχττομέ^χς εισφοράς ύπέρ τοϋ 
ΟΛΕΔ καί τοϋ QEK,~xal_καθορίζεται ή διαδικασία άποδό- 
σεως εις τήν ’Εργατικήν Εστίαν υπό τοϋ ΙΚΑ, τών άναλ.ο- 
νούντων αύτή έκ τής συνεισπράξεως ποσών.

Διά τοϋ κατά τ’ ανωτέρω ανακαθορισμού τών έργοδο- 
τικών καί εργατικών εισφορών καί τής καθιερουμένης ύπο- 
χοεωτικής συνεισπράξεως τούτων υπό τοϋ ΙΚΑ ενώ δεν 
έπέοχεται ουσιώδης έπιβάρυνσις τών πρός τοϋτο υποχρεών 
επιτυγχάνεται, ού μόνον τχχυτέρακχί οίκονομικωτέρα εΐσ- 
πεαΐις τών έξ εισφορών πόρων τής ’Εργατικής Εστίας, 
άλλ’ άποφεύγονται καί αί σημχντικαί διαφυγαί τούτων αί- 
τινες άλλωστε ή σαν συμφυείς πρός τό άχρι τοϋδε ΐσχϋον 
σύστημα καθορισμού βεβαιώσεως καί είσπράςεως τών περί 
ών πρόκειται εισφορών.

Λιά τής διατάξεως τοϋ στοτχ. β' τής αυτής παραγράφου’ 
θεσπίζεται συνεισφορά τοϋ ’Οργανισμού Άπασχολήσεως 
’Εργατικού Λυναμικοϋ (Ο A Ε Λ ) υπέρ τής ’Εργατικής 
'Εστίας, τό ΰψος τής οποίας καθορίζεται κατ’ έτος δι’ άπο- 
τ άσε ως τοϋ Ύπουργοϋ ’Εργασίας, εις ποσοστόν μή δυνα- 
μενον νά ύπερβή τά 2/10 τών εσόδων έκ τών υπέρ αυτής 
έργοδοτικών καί -εργατικών εισφορών. Τοϋτο δέ εις αντι
στάθμισμα τής ύπό τής καταργουμένης, διά τοϋ ύπό κρίσιν 
σχεδίου, διατάξεως τοϋ άρθρου 3 τοϋ Α.Ν. 252 1968 προ- 
βλεπομένης εισφοράς τοϋ Ο Α Ε Λ υπέρ τοϋ Λογαριασμού 
Γαμήλιων βοηθημάτων, ήτις σημειωτέον διά τό 1975 άνήλ- 
θεν εις τό ποσόν τών 35 έκατομ. δραχμών.

Οί λοιποί πόροι είναι οι προβλεπόμενοι ύπό τών κειμέ
νων διατάξεων.

4. Διά τοϋ άρθρου 4 τοϋ σχεδίου παρέχεται δυνατότης 
άνασυστάσεως τών Τοπικών Επιτροπών τής ’Εργατικής 
Εστίας τών προβλεπομένων ύπό τών διατάξεων τοϋ άρθρου 
17 Ν. 3467/1955 «περί τροποπο ιήσεως καί συμπλ.ηρώ- 
σεως, τής περί ’Εργατικής Εστίας Νομοθεσίας» διά την 
ταχυτέραν καί άποτελεσματικωτέραν διοίκησιν καί διαχεί- 
ρισιν τών κατά τόπους υποθέσεων τοϋ ’Οργανισμού αίτινες 
σήμερον έχουν άνατεθή εις τάς κατά τόπους Συμβουλευτικής 
Έπιτροπάς τοϋ Όργανισμοϋ Άπασχολήσεως ’Εργατικού 
Δυναμικού, λίαν ώς γνωστόν βεβαρυμένας μέ τήν κυρίαν 
αποστολήν των.

5. Διά τοϋ άρθρου 5 τοϋ σχεδίου παρέχεται έξουσιοδό- 
τησις όπως δΓ Υπουργικών ’Αποφάσεων, κανονισμών ή 
αποφάσεων τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τής ’Εργατικής 
Εστίας, ρυθμίζωνται έκάστοτε θέματα άνεγέρ σε ως, άγοράς 
ή μισθώσεως κ.λπ. κτιρίων διά τήν στέγασιν τών έργα- 
τοϋπαλληλικών επαγγελματικών σωματείων καί τών ενώ
σεων αυτών, τής ίδρύσεως ή κα ταργήσεως κέντρων 
νεότητος, θερέτρων, κατασκηνώσεων κ.λπ. καί έν γένει τά 
θέματα τής έκτελέσεως τών διαφόρων σκοπών τοϋ ’Οργα
νισμού, ώς επίσης καί τοιαϋτα βεβαιώσεως καί εΐσπρά- 
ςεως τών έκ χρηματικών ποινών καί τών πάσης φύσεως 
προστίμων πόρων τής ’Εργατικής Εστίας.

6. Διά τοϋ άρθρου 6 τοϋ σχεδίου παρέχεται έξουσιοδό- 
τησις όπως διά Π. Δ/των ή ’Αποφάσεων ρυθμίζωνται θέ
ματα τής συνθέσεως τών κέντρων νεότητος (ΚΕΚ-ΚΕΝ) 
εντευκτηρίων, άναψυκτηρίων, θερέτρων, κ.λπ. ώς καί 
συστάσεως θέσεων τακτικού προσωπικού ώς καί τοϋ 
αναγκαίου διά τήν λειτουργίαν αυτών, έπί σχέσει εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου προσωπικού, ώς επίσης καί θέματα λει
τουργίας τών υπηρεσιών τής ’Εργατικής Εστίας καί κα
τανομής καί τών καθηκόντων τοϋ προσωπικού αυτής.

/. Διά τοϋ άρθρου 7 ορίζεται ότι αί διατάξεις τοϋ νόμου 
° εν ισχύουν έπί τών ναυτικών (δι’ οΰς ώς γνωστόν έχει, 
οια τοϋ Ν.Δ/τος 92/1973, συσταθή ειδικός ’Οργανισμός, 
η Εστία Ναυτικών), ώς καί τών συνταξιούχων τοϋ έν λόγω 
κλάδου.

Διά τών διατάξεων τής παρ. 2 αύτοϋ παρέχεται δυνατό- 
ήης έυισχύσεως τοϋ Ταμείου ’Επικουρικής Άσφαλίσεως 
Εκπροσώπων καί Υπαλλήλων ’Εργατικών ’Επαγγελμα

τικών ’Οργανώσεων έκ τών εσόδων τής ’Εργατικής 'Εστίας 
καί μέχρι ποσοστού 10 % αύτών.

Διά τών παρ. 3. 4 λόγω μεταβολής νών σχετικών διατά
ξεων ρυθμίζονται θέματα οφειλών έξ εισφορών διά τό μέχρι 
τής ένάρξεως τής ισχύος τοϋ νόμου χρονικόν διάστημα ώς 
καί ή δυνατότης παροχής διευκολύνσεων πρός εξόφλησιν 
τούτων.

Διά τών διατάξεων τής παρ. 5 προβλέπεται ή άπα/./.αγή, 
έκ τής ύποχρεώσεως καταβολής προσθέτων τελών καί τό
κων. τών ναυτιλ.ιακών επιχειρήσεων έπί τών όφειλομένων 
πρός τήν Εργατικήν Εστίαν εισφορών, διάτό έπί τών πλοίων 
προσωπικόν αύτών τής περιόδου 1/12/1969 - 31 7 1973. 
Ή τοιαύτη ρύθμισις καθίσταται επιβεβλημένη καθ’ όσον, 
έν δψει τής ίδρύσεως Εστίας Ναυτικών (ήτις τελικώς έπε- 
τεύχθη διά τοϋ ώς άνω Ν.Δ/τος 92/1973) καί τής ώς έκ 
τούτου καταργήσεως τής ύπέρ τής ’Εργατικής Εστίας 
εισφοράς τών Ναυτεργατών. ειχεν, δι’ άποφάσεως τοϋ Υ
πουργού ’Εργασίας, άνασταλή ή βεβαίωσις καί ή εΐσπρα- 
ξις τών περί ών πρόκειται εισφορών.

Περαιτέρω διά τών διατάξεων τών παρ. 6 καί 7 ρυθμί
ζονται μεταβατικώς τά τής μισθώσεως άκινήτων παρά τής 
’Εργατικής 'Εστίας διά τήν στέγασιν τών νϋν στερούμενων 
ιδιοκτήτου στέγης έργατοϋπαλληλικών οργανώσεων ώς καί 
τά τής άναλήψεως δαπάνης καταβολής ενοικίου βάσει 
ύπογραφεισών συμβάσεων ύπό τών ’Οργανώσεων τούτων 
μέχρι δημοσιεύσεως τοϋ νόμου.

8. Διά τοϋ άρθρου 8 τοϋ σχεδίου προβλέπεται κατάργησις 
ώρισμένων μέν διατάξεων άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τοϋ 
νόμου ετέρων δέ άπό 1ης ’Ιανουάριου 1978, τών-τελευταίων 
άφορωτών εις τούς πόρους τής ’Εργατικής Εστίας και τήν 
διαδικασίαν εΐσπράξεως τούτων, έπί τώ λ.όγω ότι αί σχε
τικά ί δ κτάξεις τοϋ άρθρου 3 θέλουν ΐσχύσει, ώς έν άρθρω 
10 διαλαμβάνεται, άπό τής αυτής ημερομηνίας.

9. Διά τοϋ άρθρου 9 τοϋ σχεδίου προβλ.έπεται ή δυνατό
της κωδικοποιήσεως εγκατεσπαρμένων εις διάφορακείμενχ 
περί ’Εργατικής Εστίας διατάξεων διά Προεδρικού Διατάγ
ματος.

10. Τέλ,ος διά τοϋ άρθρου 10 προβλέπεται, ή έ/αρξις 
ισχύος τοϋ νόμου άπό τής δημοσιεύσεώς του διά τής Έφη- 
μερίδος τής Κυβερνήσεως, έκτος τών διατάξεων τοϋ άρ
θρου 3, περί πόρων τής ’Εργατικής Εστίας καί διαδικα
σίας εΐσπράξεως τούτων, ούτινος ώς προαναφέρεται ή ισχύς 
άρχεται άπό 1ης ’Ιανουάριου 1978.

Τοϋτο έπιβάλλεται πρός άποφυγήν δυσχερειών εφαρμο
γής τών διαφορετικών έντός τοϋ αύτοϋ οικονομικού έτους 
σχετικών διατάξεων άφ’ ενός, καί άφ’ ετέρου καθ’όσον η 
βάσει τών νϋν ΐσχυουσών διατάξεων εισφορά τών εργα
ζομένων ύπέρ τής Εργατικής Εστίας έΐσπράττεται εις το 
τέλ,ος τοϋ ήμερολ,ογιακοϋ έτους έκ τοϋ δώρου τών Χριστου
γέννων.

’Εν Άθήναις τή 20 ’Απριλίου 1977 
Ο: Υπουργοί

Συντονισμού Προεδρίας Κυβερνήσεως
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΡΑΛΛΗΣ

Οικονομικών Έογασίχς
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π Ο ΥΔΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών οιατάΞεων «περί 

’Οργανισμού Έ?Τ»τιν.ής ’Εστίας».

'Ap-3pov 1.
Σκοποί τής ’Εργατικής Εστίας.

Ή ’Εργατική Εστία σκοπόν καί αποστολήν έχει:
α) Τήν πνευματικήν καί κοινωνικήν άνάπτυαιν τών μισθω

τών έν γένει καί τών οικογενειών αύτών.


