
Έπί του σχεδίου Νόμου «περί παρατάτεως_τοΰ_ χρόνου τών έπι 
σχέτει 'Ιδιωτικού· Δικαίου τυμβάτεων έργατίας. Κτηνίατρων 
τού 'Υπουργείου Γεωργίας».

Πρός τήν Βουλήν "ιών Ελλήνων

Γήν κατάρτιτιν τού παρόντος νόμου έπεβαλεν ή έπιτακτική 
~νη καλύψεως έπειγουτών υπηρεσιακών αναγκών, ττρος 
τυνεχιτιν τής εφαρμογής προγραμμάτων καΤαπολεμήτεως ϊια- 
·;;:ων -οτημότων τών ζώων καί συγκεκριμένος τής βρουκελ- 
λώτεως καί τής φυματιώτεως τών βοοειδών. ώς καί τού με- 
λ-.ταίου πυρετού τών αιγοπροβάτων. άτινα ώς γνωστόν. προ- 
καλοϋν κατ' έτος τεραττίας ζημίας είς τήν κτηνοτροφίαν τής 
χώρα; μας. με αντίστοιχον αντίκτυπον έπί τής ένν.κής οικο
νομίας εν γόνε:.

Γίοικώτερον ϋπό τού ύπ' οψιν νομοσχεδίου. προβλεπεται η 
πατάτατις. έπί δύο (2' είτετι έτη. τών τυναφθειτών συμβά
σεων μισθώσεως-έργ-ασίας μεταξύ τοΰ-Δημοσίου και Κτηνιά- 
τ:ων έπί σχέτει εργατιάς Ιδιωτικού Δικαίου, προσληφθέντων 
δυνάμει τών διατάξεων τοΰ Ν.Δ. I 12/73. καθ όσον οότοι 
λόγω τής άποκτηθείσης πείρας άνταποκρίνονται πληρέττερΟν 
εί: τα καθήκοντα των καί καθορίζεται ή ημερομηνία ισχύος 
τούτου ή τΟ'.αΰτη τής δημοσιεύσεώς του διά τής Εφημερίδες 
τής Κυβερνήτεως.

Είς ταϋτα απόβλεπε: το έν λόγω σχεδιον-νόμου, ουτ’.νος όχο
υ, εν τήν τιμήν νά παρακαλέτωμ.εν τήν έπιψήφισιν.

Έν Άθήνα:ς τή 20 Λΰγοόττου 1976 
Οί Υπουργοί

Ποοεϊοίας Κυβεονήτεως Οικονομικών
_Γ. ΡΑΛΛΗΣ Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Γεωογίας
ΙΩΑΝ. ΜΠΟΤΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί παρατάτεως .τοΰ χρόνου τών έπί σχέτει ’Ιδιωτικού Δι

καίου τυμβάτεων έργατίας Κτηνιάτρων τοΰ 'Γπουργείου
Γ εωργιας.

Άρθρον 1.
Δ:ά τήν άντ:μετώπ:τ:ν έπειγουτών υπηρεσιακών αναγκών 

πρός συνέχισιν τοΰ έν ά/απτύξει προγράμματος καταπολεμή- 
τεως διαφόρων νοτημάτων τών ζώων, αί συμβάσεις μισθώσεως 
έργατίας κτηνιάτρων, προτληφθέντων είς τήν 'Τπηρετίαν 
Κτηνιατρικής τού ’Υπουργείου Γεωργίας έπί σχέτει έργατίας 
ιδιωτικού δικαίου ώρισμένου χρόνου δυνάμει τοΰ Ν. Δ/τος 
112/1973. «περί προτλήθεως κτηνιάτρων έπί τχέοει έργα
τίας ιδιωτικού δικαίου ώρ:τμενου χρόνου, παρά τή Κτηνιατρι
κή Υπηρεσία τοΰ 'Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», παρα- 
τείνοντα! μετά τήν λήξ:ν τ"ϋ προβλεπομένου χρόνου άπασχο- 
λήτεως έπί ϊύο (2) είτέτ: έτη. ^

Άρθρον 2.

Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχετα: άπο τής δημοσιεύσεώς του 
διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήτεως.

Έν Άθήναες τή 20 Αύγούστου 1976 
Οί Υπουργοί '

Ποοεϊοίας Κυβεονήτεως 
Γ. ΡΑΛΛΗΣ

Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Γεωργίας
ΙΩΑΝ. ΜΠΟΥΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ 3
(Τής παρ. 3 τοΰ άρθρου 75 τού Συντάγματος)

Επί τοΰ σχεδίου Νόμου «Περί παρατάτεως τού χρόνου τών 
. έπί τχέτε: Ιδιωτικού Δικαίου τυμβάτεων έργατίας Κτη
νιάτρων τοΰ Υπουργείου Γεωργίας».
I. Εκ τής .εφαρμογής τοΰ προτεινομενου σχεϊίου Νόμου θά 

προκληθή μελλΐυτα συνολική έτητία ϊαπάνη τής τάξεως τών 
τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακόσιων τεσσαράκοντα χιλιάδων 
ϊραχμών (4.840.000) περίπου αναλυόμενη ώς ακολούθως: 

Βασ:κοί μισθοί 26 Κτην. X !4 X 12.700 ϊρχ. 4.700.000 
Έργοϊοτ’.κή εισφορά Ι.Κ.Α. » 140.000

Σύνολο"/ · » 4.840.000
2. Κατά τήν πρώτην εφαρμογήν τοΰ σχεϊίου Νόμου. ϊ:ά το 

χρονικόν ϊ'.άττημα άπό τάς ψηφίσεως ταυ Νομοσχεδίου μέχρι 
31.12.1976 καί λόγω τ*ΰ γεγονότος ότι αί όρισεάμεναι. 
18μή·νου διάρκειας. συμβάσεις έργατίας λήγουν εις διάφορά 
χρονικά διαστήματα, ή ϊαπάνη περιορίζεται είς ϊραχμάς έν 
έκ.ατου.μύριον πεντακοσίας πενττκοντα χιλιάϊας (1.550.000) 
περίπου, αναλυόμενη ώς ακολούθως:

Βασικοί μισθοί 26 Κτηνιάτρων 
Έργοϊοτική Εισφορά Ι.Κ.Α.

ορχ. 1.500.000 
» 50.000

—Σύνολον ' ' » 1.550.000
Ή ώς άνω ϊαπάνη τοΰ 1.550.000 δραχμών θέλει άντιμε- 

τωπιτθή έκ τών ύφισταιμένων πιστώσεων είς τέν Προϋπολο
γισμόν εξόδων Οίκον, έτους 1076 τοΰ καθ’ ημάς Υπουργείου 
οπό Φορέα 50/280 Κ.Α. 0212 καί 0521.

Έν ’Αθήνα:ς -τή 29 ουνίου 1976 

Ο! 'Υπουργοί
Οίκσνοίίικών „ Γεωσνίας

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝ. ΜΙΤΟΥΤΟΣ

Άριθ. 118/12/1976
ΕΚΘΕΣΙΣ

Τοΰ Γ ενικού Λογιστηρίου τοΰ Κράτους (άρθρον 75 — παρ. 
1 τοΰ Συντάγματος) έπί τοΰ σχεδίου Νόμου τοΰ Υπουρ
γείου Γεωργίας «περί παρατάτεως τοΰ χρόνου τών έπί σχέ- 
σει Ιδιωτικού Δικαίου συυ.ί άτεων έφγασίας Κτηνιάτρων 
τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας».
Διά τών διατάξεων τοΰ ώς ά/ω σχεδίου νόμου ορίζεται ότι, 

ϊιά τήν άνττχετώπισιν έπειγουτών υπηρεσιακών αναγκών πρός 
συνέχισιν τοΰ προγράμματος καταπολεμήσεως διαφόρων νοτη
μάτων τών ζώων, επιτρέπεται όπως α! τυιαίάτεις μισθώσεως 
έργατίας Κτηνιάτρων, προτληφθέντων είς τήν 'Υπηρεσίαν 
Κτηνιατρικής τοΰ Υπουργείου Γεωργίας ώς έπί σχέσει έρ- 
γασίας ’Ιδιωτικού Δικαίου ώρισυένου χρόνου, πασατείνωνται. 
μετά τήν λήξιν τοΰ προβλεπομένου χρόνου άπασχολήτεως. έπί 
δύο (2) εισεττ ετη.

Έκ τούτου προκαλεΐται δαπάνη τοΰ Κρατικού Π ροϋπολν 
γισαοΰ έκ τής μισθοδοσίας είκοσι έξ (26) Κτηνιάτοων έκ δρα- 
χυών 4.840.00Q, περίπου, έτησίως καί διά χρονικόν διάστημα 
δύο (2) έτών.

Έ> Αθήναις τή 28 ’Ιουνίου 1976
Ό Γενικός Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΠΑΠΑΓΈΩΡΓΙΟΥ


