
Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί προσλήψεως υπάλληλων έχ! 
σχέσει ιδιωτικού δικαίου ώρισμένου χρόνου παρά τφ Ταμείφ 
’Επικουρικής Άσφαλίσεως Κρεοπωλών χαι 'Εργατοϋπαλ
λήλων Κρέατος».

Προς την Βονλην των Ελλήνων
Διά την προσωοινήν λύσιν τού -δέματος τής είσπράξεως τών 

χόοων τοό Ταμείου χαί διά την χατάργησιν τοό μή συννόμου 
τής είσπράξεως τούτων 8ι’ έργολάδων_ (έχί συμδάσει μισθώ
σεως έργου καί έχ: ποσοστοις αμειδ'μενων, χατο..:ν τής έκ- 
δόσεως τών Οχ’ άριδ. 762 καί 763/76 αποφάσεων τοό Α.Π.) 
χροτείνετα: όχως ϊιά νόμου εχιτραχή ή πρόσληψις ες (6) 
έκτάκτων υπαλλήλων οι’ ώοισμένην χρονικήν περίοδον. μέχρι 
τής συστάσεως οργανικών δέσεων δια τής έκδοσεως σχετικού 
Π. Διατάγματος.

Οι έκτακτοι ουτοι υπάλληλοι δά διορισδοόν cx: έξαμηνφ 
θητεία δυναμένη νά άνανεωδή δι’ έν εισέτι έξαμηνον. Εις τάς 
•δέσεις ταΰτας δά προσληφδοΰν, χατόχιν επιλογής ή ϊιαγω- 
νισμοΰ κατά τάς κειμένας διατάξεις οΐ έχοντες τά ΰπο τής 
διατάξεως τής παρ. 2 τοό άρδρου μόνου τοό σχεδίου προβλε- 
χόμενα προσόντα.

Διά τοό παρόντος σχεδίου Νόμου σκοπείτατή'Ίάντιμετώπ!- 
σις όλως εκτάκτων αναγκών τοό Ταμείου (είσπραξις εισφο
ρών) μέχρι συστάσεως οργανικών δέσεων.

Ταότα σκοποΰνται διά τοό προκειμένου σχεδίου· Νόμου το 
όποιον εχομεν την τιμήν νά δέσωμεν όχό την κρίσιν τής ’R 
δνικής ’Αντιπροσωπείας καί νά παρ. έαλέσωμεν όπως περι- 
δάλη τούτο διά τής ψήφου της. . s

Έν Άδήναις τή 12 ’Απριλίου 1977 
Οι Υπουργοί

- Προεδρίας Κυδερνήσεως Οικονομικών ·,'
. - ΓΈΩΡΓ. ΡΑΛΛΗΣ ΕΓΑΓ. ΔΕΒΛΕΊΌΓΛΟΓ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ- κείου ή έξεταξί,ου Γυμνασίου ή άλλης ισοτίμου σχολής, ή δέ 
πρόσληψις ένεργεΤται κατόπιν επιλογής ή διαγωνισμού κατά 
τάς κειμένας διατάξεις.

3. Τΐ> κατά τάς διατάξεις τοό παρόντος προσλαμδανόμενον 
προσωπικόν απολύεται αυτοδικαίως άμα τή λήξει τοό οριζό
μενου χρόνου έν τή οικεία άποφάσει προσλήψεως ή τή λήξει 
τοό ύπο τής παραγρ. 2 όριζομένου άνωτάτου χρονικού ορίου, 
άνευ δικαιώματος άποζημιώσεως έκ τής αιτίας ταύτής.

4. Έπί τών προσλαμδανομένων, οί οροί, α! συνδήκαί καί 
ή άμοιδή εργασίας καδορίζονται συμφώνως προς τάς διατά
ξεις τοό Ν.Δ. 1198/72 «περί τοΰ τρόπου ρυδμίσεως τών όρων 
αμοιβής καί εργασίας τοό έχί σχέσει έρ-ασίας ιδιωτικού δι
καίου χροσωτικοό τοΰ Δημοσίου τών Ο.Τ.Α. και Ν. Π.Δ.Δ. 
καί τροχοχοιήσεως διατάξεων τής χερί συλλογικόν συμβάσεων 
έργασίας νομοδεσίας» έφαρμόζεται δέ τό πειδαρχικόν δίκαιον 
τών δημοσίων υπαλλήλων.

5. Ή τσποδέτησις τοΰ_άνωτέρω προσωπικού εις 'Υπηρε
σίας καί Γραφεία γίνεται δι’ άποφάσεως τοό Δ. Σ. τοό Ταυείου 
άναλόγως τών άναγκών αυτού.

Άρδρον 2.

Ή ισχύς τοό παρόντος άρχεταμ άπο τής δημοσιεύσεως αυτού, 
διά τής Έφημερίδος τής Κυδερνήσεως.

Έν Άδήναις τή 12 ’^.πριλίου 1977 
Οί 'Υπουργοί

Προεδρίας Κυδερνήσεως Οικονομικών
ΓΕΩΡΓ. ΡΑΛΛΗΣ ΕΓΑΓ. ΔΕΒΛΕΊΌΓΛΟΓ

Κοινωνικών 'Υπηρεσιών 
ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΓΛΟΣ

Κοινωνικών ‘Υπηρεσιών 
ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
. Περί προσλήψεως υπαλλήλων έχί σχέσει ιδιωτικού δικαίου 
- ώρισμένου χρόνου παρά τφ Ταμείφ ’Επικουρικής Άσφαλί- 
. σεως Κρεοπωλών καί ’Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος.

'Αρδρον 1.

■ 1· Προς αντιμετώπισιν έκτάκτων καί έπειγουσών άναγκών 
τοό Ταμείου ’Επικουρικής Άσφαλίσεως Κρεοπωλών καί ’Ερ
γατοϋπαλλήλων Κρέατος, διά την δεδαίωσιν καί είσχραξιν 
τών έξ ασφαλιστικών εισφορών πόρων αύτοΰ, έπιτρέπεται έπί 
εν έτος άπό τής δημοσιεύσεως τοό παρόντος, ή πρόσληψις δι’ 
αποφοκσεως τοό Διοικητικού Συμβουλίου αύτοϋ, έγκρινομένης 
παρά τοό Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, εξ (6) υπάλ
ληλων έπι σχεσει ιδιωτικού δικαίου ώρισμένου χρόνου καί διά 
χρονικήν περίοδον εξ (6) μηνών, δυναμένην νά παραταδή, τό 
πολύ έπί έξ (6) εισέτι μήνας. . · ' .

2. Ο» κατα τα ως ανω προσλαμβανόμενοι δέον νά κέκτηνται 
τά προσόντα τών άρδρων 1:4 έως 20 τοΰ Ν. 1811/1951 «περί 
Κώδικος καταστάσεως τών Δημοσίων Διοικητικών Υπαλλή
λων», ως ταότα έκάστοτε ισχύουν ώς καί απολυτήριον Λυ

ΕΚΘΕΣΙΣ
Άριδ. 51/12/1977 ■

Τοΰ Γενικού Λογιστηρίου τοό Κράτους (άρδρον 75—παράγρ. 
Υ τοό Συντάγματος) έπί τοό σχεδίου νόμου τοΰ Υπουργείου 
Κοινωνικών .'Υπηρεσιών «περί προσλήψεως έκτάκτων υπαλ
λήλων παρά τφ Ταμείφ ’Επικουρικής Άσφαλίσεως Κρεο- 

. πωλών καί ’Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος».

Έκ τών διατάξεων τοό ώς άνω σχεδίου νόμου, δι’ ών: α) 
παρέχεται έξουσιοδότησις διά την πρόσληψιν παρά τφ Τα
μείφ ’Επικουρικής Άσφαλίσεως Κρεοπωλών καί ’Εργατο
ϋπαλλήλων Κρέτος, μέχρις έξ (6) έκτάκτων υπαλλήλων 
έχί σχέσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου, έπί έξαμήνφ δητείιρ 
δυναμένη νά παραταδή τό πολύ έπί έν (1) εισέτι έξάμηνον, 
β) ορίζονται τά τυπικά προσόντα διορισμού τών προσληφδη- 
σομένων καί γ) προδλέπεται ότι αί άποδοχαί τών προσληφδη- 
σομενων ώς άνω υπαλλήλων καδορίζονται συμφώνως προς 
τάς διατάξεις τοό Ν.Δ. 1198/72, δεν χροκαλεΐταί δαπάνη 
τοό Κρατιχοΰ Προϋπολογισμού. Προκαλείται όμως έφ’ άπαξ 
τοιαύτη εις βάρος τοό Προϋπολογισμού τού Ταμείου ’Επι
κουρικής Άσφαλίσεως Κρεοπωλών καί ’Εργατοϋπαλλήλων 
Κρέατος (μή έπιχορηγουμένου ύπό τού Κρατικού Προϋπολο
γισμού) έκ δραχμών 775.000 περίπου.

Έν Άδήναις τή 11 Φεβρουάριου 1977

Ό Γενικός Διευθυντής 1
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ


