
Έπί σχεδίου Νόμου «Περί προσωπικού επί σχέσεϊ Ερ
γασίας ιδιωτικού δικαίου ώρισμένου χρόνου παρά τώ Τα- 
μείω ’Επικουρικής Άσφαλίσεως ’ Εργατοτεχνιτών Δομικών 
καί Ξυλουργικών ’Εργασιών».
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Διά τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νόμου παρέχεται ή ευ
χέρεια προσλήψεως τοϋ άναγκαιοϋντος έκτακτου έπί συμ- 
βάσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού πρός άντιμετώπισιν 
τών άπεοβλέπτων καί κατεπειγουσών αναγκών τοϋ Ταμείου 
Επικουρικής Άσφαλίσεως Έργατοτεχνιτών Δομικών καί 
Ξυλουργικών Εργασιών, τών δημιουργηθεισών συνεπεία 
τής τηρηθείσης τακτικής κατά τήν επταετή δικτατορικήν 
διακυβέρνησιν τής Χοιρας, άπόρροια τής όποιας ύπήρξεν 
ή έξοδος υπαλλήλων έκ τής Υπηρεσίας εις μέγα βαθμόν καί 
ή μή λήψις τών ένδεδειγμένων μέτρων πρός κάλ.υψιν τών 
κενών. - ··
Τα αίτια ταϋτα συνετέλεσαν ώστε να άπειλήται πράγματι 
σήμερον ή οικονομική ισορροπία τοϋ ’Οργανισμού εις βά
ρος τόσον τών ήσφαλισμένων καί συνταξιούχων αύτοϋ όσον 
καί τής άσκουμένης δΓ αύτοϋ κοινωνικής πολττικής γενι- 
κώτερον.
Χαρακτηριστικώς σημειοϋται ότι, ελλείψει προσωπικού άπό 
τοϋ έτους 1967 (έπί μίαν οκταετίαν) : ______________ ___

1. Παρέμειναν αβεβαίωτα πλέον τών 60 % τών έσόδων 
τοϋ Ταμείου (πλέον τών δύο δισεκατομμυρίων δραχμών), 
άτι να κινδυνεύουν νά άπωλεσθοϋν συνέπεια παραγραφής.

2. Δεν είσεπράχθησαν βεβαιωθέντα ποσά άνερχόμενα 
εις τρία (3) δισεκατομμύρια δραχμάς περίπου.
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Δεν παραλείπομεν νά τονίσωμεν ιδιαιτέρως ότι. ήδη τό 
Ταμεΐον. το όποιον αριθμοί πλέον τών 200.000 ήσφαλι- 
σμένους καί .30.000 συνταξιούχους, είναι ύποχρεωμένον νά 
άντιμετουπίση τάς δημιουργηθείσας άνάγκας έκ τής έπε- 
κτάσεους τής άσφαλίσεως εις 16 νέα Νομαρχιακά διαμερί
σματα.

ΓΙροβλ.έπεται ότι. διά τής προσλήψεως έπί τριετίαν, τών 
ώς άνω ένενήκοντα τεσσάρων (94) προσώπων θά άντιμε- 
τωπισθοϋν αί άνωμαλίαι βεβαιώσεως. εΐσπράξεως καί έν 
γένει ‘λειτουργίας τοϋ Ταμείου, αί άναφερόμεναι εις τό 
παρελθόν καί έ κ συ γχ ρ ο ν ι σ μ έ ν ο ν πλέον θά δυνηθή τοϋτο, 
διά τοϋ τακτικού προσωπικού του. νά συνέχιση τήν άνοδικήν 
πορείαν του.

Ταϋτα σκοποϋνται διά τοϋ προκειμένου σχεδίου Νόμου 
τό όποιον έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπό τήν κρίσιν τής 
Εθνικής Αντιπροσωπείας καί νά παρακαλέσωμεν όπως 
περιβάλητε τοϋτο διά τής ψήφου της.

Έν Άθήναις τή 7 Δεκεμβρίου 1976 
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