
Έπί σχεδίου Νόμου «Περί προσλήψεως' προσωπικοϋ επί 
σχέσει εργασία; ’Ιδιωτικού Δικαίου ώρισμένου χρόνου 
παρά τώ Ταμείω Επικουρικής Άσφαλίσεως Μισθωτών, 
Εστιατορίων - Ζυθεστιατορίων - Ζαχαροπλαστείων - 
Καφενείων - Οινομαγειρείων κλπ».

Ποός τ>]'ν Βουλήν των Ελλήνων

Διά τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νόμου παρέχεται ή ευ
χέρεια προσ/.ήψεως τοϋ άναγκαιοϋντος προσωπικού συνέ
πεια προσφάτου έπεκτάσεως της άσφαλίσεως τοϋ Ταμείου 
Επικουρικής Άσφαλίσεως Μισθωτών Εστιατορίων Ζυ
θεστιατορίων - Ζαχαροπλαστείων - Καφενείων - Οινομα
γειρείων κλπ, εις έτέρας περιοχάς της Χώρας (Θεσσαλο
νίκην, Βόλον, Καλαμάτα, ’Ιωάννινα καί εις περιοχήν Ν. 
’Αττικής) καί μέχρις έκδόσεως νέου Κανονισμοϋ ’Εσωτε
ρικής 'Υπηρεσίας καί πληρώσεως τών δημιουργηθησο- 
μένων θέσεων τοϋ τακτικοϋ προσωπικού δεδομένου OTt 

έκ τοϋ ΰπάρχοντος προσωπικοΰ τοϋ Ταμείου ύφί,σταται 
αντικειμενική αδυναμία καλύψεως τής προκληθείσης ανάγ
κη'·

Βασικώς τό υφιστάμενον προσωπικόν τοϋ Ταμείου είχε 
κριθή ώς άναγκαΐον κατά τήν σύστασίν του (1946) οπότε 
ή δραστηριότης του έςετείνετο μόνον εις τήν περιοχήν τής 
τέως Διοικήσεως Πρωτευοΰσης.

Τάς ώς άνω προσθέτους άνάγκας διά βεβαιωτάς καί εισ- 
πράκτορας, λόγω τσϋ κατεπείγοντος, προσεπάθησε νά αντι
μετώπιση το Ταμεϊον διά άναθέσεως τής είσπράςεως τών 
πόρων εις τρίτα πρόσωπα (συμβάσεις έργου), πλήν όμως 
κατά την θεώρησιν τών οικείων ενταλμάτων ΰπό τοϋ εντε
ταλμένου παρέδρου τοϋ Έλεγκτικοϋ Συνεδρίου προσέ- 
κρουσεν εις τήν άρνησιν τούτου, ελλείψει νομιμότητας.

Δεν παραλείπομεν νά τονίσωμεν ιδιαιτέρως ότι ήδη τό 
Ταμεϊον καθυστερεί νά άπογράψη τούς νέους έργοδότας και 
νά βεβαιώση τάς άναλογούσας εισφοράς δεδομένου ότι ή 
άσφάλισις εις τάς προαναφερθείσας περιοχάς έττεςετάθη 
ώς κάτωθι: - . '
Θεσσαλονίκη,' Βόλος, Κοιλαμάτα, ■ ’Ιωάννινα άπό Ίανυυά- , 

ριον 1976
Νομός ’Αττικής άπό Μάϊον 1976, ·
ένώ ή υπαγωγή τών νεοϋπαχθέντων εις τήν άσφάλισιν τοϋ 
Ταμείου έγένετο αυτοδικαίως άπό τής άποφάσεως.

Προβλέπεται' ότι, διά τής προσλήψεως είκοσι (20) προ
σώπων εις τάς νέας περιοχάς, 0ά άντιμετωπισθοϋν αί άνα- 
κύψασαι άνωμαλίαι βεβαιώσεως, είσπράςεως καί hi γένει 
λειτουργίας τοϋ Ταμείου καί εκσυγχρονισμένου πλέον θά 
δυνηθή νά συνέχιση τήν ομαλήν πορείαν του.

Ταϋτα σκοποϋντος διά τοϋ προκειμένου σχεδίου Νόμου 
τό όποιον έχομεν τήν τιμήν νά Οέσωμεν υπό τήν κρίσιν τής' 
’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας καί νά παρακαλέσωμεν όπως . 
περιβάλη τοΰτο διά τής ψήφου της.

Έν ΆΟήναις τη 16 Αύγούστου 1977 
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ ' ’
Περί προσλήψεως προσωπικού έπί σχέσει εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ώρισμένου χρόνου παρά τω Ταμείω Επικουρικής 
Άσφαλίσεως Μισθωτών 'Εστιαττορίων, Ζυθεστιατορίων, 
Ζαχαροπλαστείων, Καφενείων, Οινομαγειρείων κλπ.

Άρ-3ρον μόνον.
Ιό Προς κάλυψιν άνακυψασών άπροβλέπτων και έπειγου- 

σών αναγκών τού Ταμείου ’Επικουρικής Άσφαλίσεως Μι
σθωτών 'Εστιατορίων, Ζυθεστιατορίων, Ζαχαροπλαστείων, 
Καφενείων, Οινομαγειρείων κλπ. (ΤΕΑΜΈΖ) διά τήν όε- 
δαίωσιν και είσπραξιν τών έξ ασφαλιστικών εισφορών πόρων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ . . . *, . U - /1 3 (L
αυτου, επιτρέπεται η, δι άποφάσεως τοϋ Διοικητικού Συμβου
λίου χυτού, εγκρινομένης ΰπό τοϋ Υπουργού Κοινωνικών 'Γ. 

. πηρεσών, πρόσληψις μέχρις είκοσιν (20) υπαλλήλων έπί 
σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου ώρισμενου χρόνου, μή δυ- 
νομενου νά δ αρκεση πέρα; της 31 Δεκεμβρίου 1979.

2. Οΐ κατά τά ώς άνω προσλαμβανόμενοι δέον νά κέκτην- 
τα: τά προσόντα τών άρ-ύρων 14 έως 20 τοϋ Ν. 1811/1961 
«περί Κώδικος Κατα-τάσεως τών Δημοσίων Διοικητικών 
Υπαλλήλων», ώς τχϋτα έκάστοτε ισχύουν, ώς καί απολυτή
ριον Λυκείου ή επαταΞίου Γυμνασίου ή άλλων ισοτίμων σχο
λών. ή δέ πρόσληψις ένεργείται κατόπιν επιλογής ή διαγωνι
σμοί κατά τάς κειμένας έκάστοτε διατάσεις.

3. Τό ώράριον εργασίας τοϋ κατά τά άνω προσλαμβανόμε
νου προσωπικού είναι τό έκάστοτε ΐσχΰον διά τούς υπαλλή
λους τών δημοσίων υπηρεσιών καί τών νομικών προσώπων δη
μοσίου δικαίου.

4. Λήγοντος τοϋ έν τή οικεία άποφάσει προσλήψεως βρι
ζόμενου χρόνου έργασίας τών κατά τά άνω προσλαμβανόμενων 
υπαλλήλων ή παρερχομένου τοϋ ΰπό τής παη. 1 όσιζομέν' ) 
ανώτατου χρονκοϋ ορίου τής έργασιακής σχέσεως, αΰτη παύει 
αυτοδικαίως άνευ δικαιώματος τών υπαλλήλων εις άποζη- 
μίωσιν.

5. Αί άποδοχαί τών δυνάμει τού παρόντος νόμου προσλαμ
βανόμενων υπαλλήλων, κ,α-3ορίζονται συμφώνως προς τάς 
διατάζεις τού ΝΑ. 1198/72 «περί τού τρόπου ρυΟμίσεως 
τών~ορων~άμοιβής καί έργασίας τού έπί οχέσει έργασίας ιδιω
τικού δικαίου προσωπικού τοϋ Δημοσίου, τών ΟΤΑ καί Ν.Π. 
Δ.Δ. καί τροποποιήσεως διατάζει·)·/ τής ••περί συλλογικών συμ
βάσεων εργασίας νομοθεσίας», έπί τών μισϋωτών δέ τούτων 
εφαρμόζεται τό πειθαρχικόν δίκαιον τών δημοσίων υπαλλή
λων.

Έν Άύήναις τή 16 Αύγουστου 1977

Οί Υπουργοί
/ · · .

Προεδσίας Κυβεονήσεως Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρ ΑΛΛΗΣ ΕΓΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

Κοινωνικών 'Υπηρεσιών \
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΓΛΟΣ 

ΕΚΘΕΣΙΣ .
Άρι·3. 88/22/1977

Τοϋ Γενικοΰ Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρθρον 75 - πα"§_γρ.
1 τοϋ Συντάγματος) επί τοϋ σχεδίου νόμου τοϋ 'Υπουρ
γείου Κοινωνικών Υπηρεσιών «περί προσλήψεως προ- 
σωπικοϋ έπί σχέσει έργασίας ίυιωτικοϋ δικαίου ώρισμέ- 
νου χρόνου παρά τώ Ταμείω ’Επικουρικής Άσφαλίσεως 
Μισθωτών Εστιατορίων, Ζυθεστιατορίων, Ζαχαροπλα
στείου, Καφενείων, Οινομαγειρείων κλπ.». ■
Έκ τών διατάξεων τοϋ ώς άνω σχεδίου νόμου δι’ ών: 

α) παρέχεται έξουσιοδότησις διά τήν πρόσληψιν παρά τώ 
Ταμείω Επικουρικής Άσφαλίσεως Μισθοντών 'Εστιατο
ρίων. Ζυθεστιατορίων. Ζαχαροπλαστείων, Καφενείω-ν. Οΐνομα- 
γε:ρίων κλπ., μέχρι είκοσι (20) υπαλλήλων έπί σχεσε' εργα
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μή δυνχμενη. έν πάση 
περιπτώσει, νά διαρκέση πέρχν τής 31ης Δεκεμβρίου 1979,’2). 
βρίζεται ότι, οί ούτω προσλαμβανόμενοι άπολύονται αυτο
δικαίως καί άνευ άποζημιώσεώς τίνος άμα τη λήξει τοϋ 
χρόνου, δι’ δν προσελήφθησαν, γ) καθορίζονται τά τυπικά 
προσόντα διορισμοϋ τών προσληφθησομένων καί δ) προ- 
βλέπεται· ότι, αί άποδοχαί τών προσλαμβανόμενων ώς άνω 
υπαλλήλων καθορίζονται συμφώνως πρός τάς διατάξεις 
τοϋ Ν.Δ. 119S/72, δεν προκοιλεϊται δαπάνη τοϋ Κρατικοϋ 
Προϋπολογισμοϋ. Προκοιλεϊται όμως τοιαύτη εις βάρος 
τοϋ Ταμείου ’Επικουρικής Άσφαλίσεως Μισθωτών Εστια
τορίων,: Ζυθεστιατορίων, Ζαχαροπλαστείων, Καφενείων, 
Οΐνομαγειρίων κλπ. (μή επιχορηγούμενου εκ τοϋ Κρατι- 
κοϋ Προϋπολογισμοϋ) έκ δραχμών 6.000.000, περίπου, 
έτησίως. ' .

Έν Άθήναις τη 5 Μαίου 1977
*0 Γενικός Διευθυντής · _

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ '


