
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τοϋ Σχεδίου Νόμου «περί των δαπανών κινήσεως τών
τακτικών ύπαλλήλ.ων τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας».

Πρός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Οί υπάλληλοι τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας έχουν, ώς γνω
στόν, ώς άποστολήν την ύλοποίησιν τών προγραμμάτων 
άναπτύξεως τών κλάδων της Εθνικής Οικονομίας, Γεωρ
γίας, Δασών, Κτηνοτροφίας καί 'Αλιείας καί την συνεχή 
ένημέρωσιν καί καθοδήγησιν τοϋ περί τούς κλάδους τούτους 
άσχολουμένου πληθυσμού της λωρας.

'Η επιτυχία τών προγραμμάτων άναπτύξεως τών ώς 
άνω κλάδων έξαρτάται, κατά κύριον λόγον, έκ της έπιτυχοϋς 
άνταποκρίσεως τών έν λόγω υπαλλήλων εις τά καθήκοντά 
των, άτινα ούτοι δέον να έκπληροϋν πλησίον τών άνάτήν 
ύπαιθρον εγκατεσπαρμένων τόπων της παραγωγής, - οικι
σμών καί χωρίων, Τοϋτο όμως έχει ώς άπαραίτητον προ- 
υπόθεσιν την ύπαρξιν εύχερείας άπροσκόπτου κινήσεως τών 
ύπαλλήλων τούτων ύφ’ οίασδήποτε συνθήκας, όπου καί όταν 
το ύπηρεσιακόν καί έπιστημονικον αύτών Καθήκον επιτάσσει.

Αί κατά τ’ ανωτέρω μετακινήσεις τών ώς είρηται υπαλ
λήλων άντιμετωπίζουν σοβαράς δυσχερείας έκ τής έφαρμογής 
τής υφιστάμένης νομοθεσίας περ'Γτών'δαπανών κινήσεως τών' 
τακτικών πολιτικών ύπαλλήλων, πράγμα "οπερ, άποβαίνει 
εις βάρος τών άναπτυξιακών γεωργικών πραγραμμάτων 
τής Χώρας.

Προς άρσιν τών ώς άνω δυσχερειών είσηγούμεθα.-Γ.δικώς 
διά τούς υπαλλήλους τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας, το ύπ’ 
δψιν σχέδιον Νόμου δΓ ού είδικώτέρον ρυθμίζονται :

* · " . · Ά,ρθρον 1. Γ ν
γ. Διά τής παραγρ. Γ παρέχεται ευχέρεια χρησιμοποιήσεως 
ύπό τών- μετακινουμένών ύπαλλήλων τοϋ ‘Υπουργείου 
Γεωργίας (Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Κτηνίατροι,'-’Ιχθυολόγοι 
κ.λ.π.), μεταφορικών μέσων ιδιοκτησίας αύτών ή τών μελών 
τών οικογενειών των καί καταβάλλεται εις- αυτούς πέραν 
τής κατά Νόμον προβλεπομένης χιλιομετρικής άποζημιώσεως 
καί έξοδα διοδίων καί πορθμείων. · ) > .

‘Η χρησιμοποίησις υπό τών υπαλλήλων τούτων ιδιοκτήτων 
μεταφορικών μέσων ή μελών τής'οικογένειας των,· έφ’ όσον 
οί ΐδιοι στερούνται τοιούτων, είναι επιβεβλημένη καί συμ- 
φερωτέρα διά τό Δημόσιον λαμβανομένου ύπ’ δψιν ότι, οί 
ύπάλληλ.οι ούτοι μεταβαίνοντες δι’ ύπηρεσίαν είς λίαν άπο- 
μεμακρυσμένας άγροτικάς περιοχάς, ένθα δεν ΰφίστανται 
συγκοινωνιακά μέσα γραμμής, προβαίνουν κα3’ δ έχουν ίικαίι-ν 
μα εις μ:σ-3ωτιν μεταφορικού μέσου. Τούτο είναι ϊατανήρό- 
τερον διά τύ Δημόσιον καί άποβαίνει είς βάρος τοϋ σκοπού 
τής μετακινήσεως τοϋ υπαλλήλου, έπισπεύδοντος τήν εργα
σίαν του, διότι, ώς είκός, το έπί τούτου μισθούμενον μεταφο
ρικόν μέσον δε·/ δύναται νά άναμείνη άνευ προσθέτου αμοι
βής,εις τον τόπον εργασίας μέχρι πέρατος τοϋ έκτελ.ουμένού 
υπό τών ύπαλλήλων έργων. - " ·. ·'*..·■ · .; ι.

Διά τής παραγράφου 2, προβλέπεται όπως, τό ύψος τής 
ημερήσιας άποζημιώσεως τών έκτος έδρας μετοικινουμένων 
ύπαλλήλων καθορίζεται, άναλόγως αποδοχών τών υπαλ
λήλων τούτων τό δέ κατώτατον δριον αύτής καθορίζεται 
διά κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργών Οικονομικών καί 
Γεωργίας προκειμένου τοϋτο νά είναι έναρμονισμένον προς 
το εκάστοτε βιοτικόν επίπεδον τής Χώρας,'"γεγονός εξυπηρε
τούν κυρίως τούς νεοδιοριζομένους υπαλλήλους οίτινες λαμ
βάνουν χαμηλάς άποδοχάς. ...

' Διά τής παραγράφου 3, σκοπεϊται ή άντιμετώπισις περι
πτώσεων κατά τάς οποίας τά καταστήματα τών ‘Υπηρεσιών 
ευρίσκονται μακράν κατωκημένων τόπων καί ή 'Υπηρεσία 
δέν διαθέτει μεταφορικόν μέσον μεταφοράς τοϋ προσωπικού. 
Τοιαύτας περιπτώσεις άντιμετωπίζει τό 'Υπουργεϊον Γεωρ
γίας λόγω τοϋ έργου αύτοϋ. Ένδεικτικώς άναφερόμενον την 
Έποπτείαν ’Εγγείων Βελτιώσεων Θηβών καί τό Κέντρον 
Δασικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος. . - .· ; ·,

6-3-ΙΓ.
Διά τής παραγράφου 4. σκοπεϊται ή καταβολή ήμερησίας 

άποζημιώσεως καί διά τήν ημέραν τής επιστροφής τών 
ύπαλλήλων είς τήν έδραν των. Τοϋτο θεωρείται δίκαιον έκ 
τοϋ λόγου ότι, οί έν λόγω υπάλληλοι λ.όγω τής φύσεως τής 
έργασίας επιστρέφουν κατά κανόνα, τάς έσπέρινάς ώρας 
προς άξιοποίησιν πλήρως τοϋ χρόνου τής έ/ ύπαίθρω παρα
μονής των, υποβαλλόμενοι ούτως εις τά έξοδα διατροφής 
τής ήμέρας ταύτης καί επιβαρυνόμενοι πολλάκις δΓ εξόδων 
μισθώσεως μεταφορικών μέσων, έξ ιδίων μή δικαιολογού
μενων κατά Νόμον.

Διά τής παραγρ. 5 περίπτ. α, προβλέπεται ή καταβολή 
τοϋ 1/2 τής κατά τήν παράγρ. 2 τοϋ παρόντος ήμερησίας 
άποζημιώσεως εις τούς μετακινουμένους εις άπόστχσιν 
άνω τών 10 χιλιομέτρων άπό τής έδρας των καί έπιστρέ- 
φοντας αυθημερόν, ανεξαρτήτως τοϋ χρησιμοποιουμένου 
μεταφορικού μέσου.

'Η διάταξις αΰτη δικαιολογείται εάν ληφθή ύπ’ δψιν ότι, 
οί ύπάλληλοι τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας ΰποχρεοϋντχι νά 
μεταβαίνουν προς εργασίαν εις τάς άγροτικάς περιοχάς καί 
νά παραμένουν κατά τάς άπογευματινάς καί βραδυνάς ώρας 
προς συνάντησιν τών έπιστρεφόντων έκ τών εργασιών των 
γεωργών καί ότι, οί άσχολούμενοι μέ έργασίας ύπαίθρου 

•ύπάλληλοϊ έχουν μικρούς βαθμούς, τό 1/2 τής ήμερησίας 
-άποζημιώσεως τών οποίων -ανέρχεται -εις 125- έως ISO 

δρχ. ποσόν τό όποιον μόλις καλύπτει τάς ήμερησίας δαπάνας 
των διά διατροφήν. _

Διά τής παραγρ. 5 περιπτ. β' προβλέπεται ή καταβολή 
ολοκλήρου τής ήμερησίας άποζημιώσεως είς περίπτωσιν 
διανυκτέρεύσεως τοϋ ύπαλλήλου μετακινηθέντος δι’ ιδιωτικού 
μεταφορικού μέσου είς άπόστασιν μείζονα τών 40 χιλιομέτρων 
άπό τής έδρας του ή είς άπόστασιν 20 χιλιομέτρων, μετακι- 
νηθέντος διά μεταφορικού μέσου γραμμής. '

'Η διάταξις αύτη δικαιολογείται άπόλ.υτα έάν ληφθή 
.ύπ’ δψιν ότι, είς περίπτωσιν καθ’ ήν άπαιτεΐται διήμερος 
άπασχόλησις τοϋ ύπαλλήλου είς τήν αυτήν περιοχήν, είναι 
προτιμοτέρα ή διανυκτέρευσις τούτου έν αυτή διότι,- ούτως, 
άφ’ ενός μέν άξιοποιεϊται πληρέστερον δ έκτος έδρας δια
θέσιμος χρόνος καί άφ’ ετέρου άποφεύγεται διπλή μετάβασις 
καί επιστροφή τοϋ ύπαλλήλου είς τον αυτόν τόπον συνεπα- 
γομένη μεγαλυτέρας τής καταβαλλομένης άποζημιώσεως 
δαπάνην διά τό Δημόσιον, οσάκις ό ύπάλληλος δικαιούται 
νά μισθώση μεταφορικόν μέσον (ταξί).

Διά τής παραγρ. 5 περιπτ. γ' παρέχεται ευχέρεια διανυ- 
κτερεύσεως τών ύπαλλήλων τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας, δΓ 
είδικάς περιπτώσεις, είς άπόστασιν μείζονα τών 20 χιλιο
μέτρων άπό τής έδρας των άνεξαρτήτως μέσου μετακινήσεως 
αύτών. ' - ' ' ' - .

Ή διάταξις αύτη δικαιολογείται έάν ληφθή ύπ’ δψιν ή 
άπόλ.υτος άνάγκη διανυκτερεύσεως τών ύπαλλήλων τούτων 
πρός άντιμετώπισιν έξαιρετικών ύπηρεσιών άναγκών είς 
όρεινάς καί δυσπρόσιτους περιοχάς τής ύπαίθρου, έν συν
δυασμοί καί πρός τά όσα είς τάς προηγουμένας περιπτώσεις 
α' καί’ β' άναφέρονται. ' · .. " .. . Α--. \ , Κ ί

Διά τής παραγρ. 6 σκοπεϊται ή καταβολή ολοκλήρου ή 
τοϋ ήμίσεος τής ήμερησίας άποζημιώσεως, άντιστοίχως, 
διά τήν αυθημερόν μετάβασιν καί επιστροφήν ή διανυκτέ- 
ρευσιν τών μετακινουμένών, άνεξαρτήτως μέσου καί χιλιο
μετρικής άποστάσεως, ύπαλλήλ.ων τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας 
ειδική έντολή, διά τήν άντιμετώπισιν έπειγουσών άναγκών 
λόγω έκτάκτου φυσικού γεγονότος (πλημμϋραι, πυρκαϊαί 
δασών, παγετοί, χάλαζα έπιζωοτίαι).

Ή αίτιολόγησις τής άνωτέρώ προτάσεως είναι αυτονόητος.
Διά τής παραγρ. 7, προβλέπεται ή καταβολή ήμερησίας 

άποζημιώσεως είς τούς άποσπωμένους ύπαλλήλ.ους τού 
'Υπουργείου Γεωργίας είς άκτΐνα άνω τών 20 χιλιομέτρων 
άπό τής έδρας των καί διά χρονικόν διάστημα 60 ήμερών.

Διά τής διατάξεως ταύτης σκοπεϊται ή μέχρι καί 60 
ήμερών κατ’ άνώτατον όριον άπόσπασις τών ύπαλλήλ.ων 
τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας έκτος τής έδρας τής κυρίας των



θέσβως πρός κάλύψιν έττοχιακών αναγκών τοϋ 'Υπουργείου 
τούτου ώς ποιοτικόν έλεγχον ύπωροκηπευτικών, 'κρατικής 
έκμεταλλεύσεως δασών ^κλπ. ' ■

Διά τής παραγρ. 8 παρέχεται εύχέρεια καταβολής άπο- 
ζημιώσεως είς τούς εργασίας υπαίθρου εργαζομένους διά 
χρονικόν διάστημα καθοριζόμενον διά κοινής άποφάσεως τών 
Υπουργών Οικονομικών καί Γεωργίας.
; Διά τής διατάξεως ταύτης σκοπεΐται ή καταβολή άποζη

μιώσεως είς τοπογραφικά κυρίως συνεργεία, άτινα προβαίνουν 
είς συνεχείς έν ύπαίθρω τοπογραφικάς εργασίας διά την 
έφαρμογήν τών προγραμμάτων έγγειοβελτιωτικών έργων, 
εποικισμού, άναδασμοϋ κλπ. έργων καί ώς έκ τούτου παρα
μένουν είς τόν αυτόν τόπον καί πέραν τοϋ διμήνου.

Άρθρον 2.
Διά τοϋ άρθρου τούτου σκοπεΐται ή νομιμοποίησις δα πα

νών γενομένων υπό υπαλλήλων τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας 
βάσει άποφάσεων τοϋ Πρωθυπουργοϋ, καθοριζουσών τόν 
αριθμόν τών έπιτρεπομένων ήμερών παραμονής εκτός έδρας 
τών πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων καί μη δημοσιευθεισών, 
ώς έδει, διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

; "Αρθρον 3.
Διά τοϋ άρθρου τούτου ορίζεται ότι, δεν έχουν έφαρμογήν, 

διά τούς υπαλλήλους τοϋ Υπουργείου Γεωργίας, έτεραι 
διατάζεις έπί θεμάτων ρυθμιζομένων διά τοϋ παρόντος.

-—Άρθρον 1 ’
Διά τοϋ άρθρου τούτου καθορίζεται ή ισχύς τοϋ ύπ’ 6ψιν 

Σχεδίου Νόμου. .
- Είς τά ανωτέρω άποσκοπεΐ τό προτεινόμενον Σχέδιον 
Νόμου, όπερ έχομεν την τιμήν νά θέσωμεν ύπ’ 6ψιν υμών 
προς ψήφισιν. .·· · ..·’/ · '. *·.* .. ■'·.·■' · . .·

:,,J\’■·. Έν Άθήναις τή 19 Μαρτίου 1976 '
Οί 'Υπουργοί - ν .·

Έπό τών Οικονομικών . > ■ . Έπί τής Γεωργίας
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ> :/ί' . \ ΙΠΓΓ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΤ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί τών δαπανών κινήσεως τών τακτικών υπαλλήλων 
τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας.

Άρθρον 1'.
II'. Τακτικοί υπάλληλοι τοϋ Υπουργείου Γεωργίας διαθέ- 

τοντες μεταφορικά μέσα ιδιοκτησίας αυτών ή συζύγων, γονέων 
καί αδελφών των, δένονται νά χρησιμοποιούν τούτα διά τάς 
ύπηρεσιακάς των μετακινήσεις. Είς τούς χρησιμοποιοΰντας 
ΐά ανωτέρω μεταφορικά μέσα καταβάλλονται πέραν τής κατά 
τάς κειμένας διατάξεις χιλιομετρικής άποζημιώσεως καί τά 
τυχόν καταβλητέα ύπ’ αυτών έξοδα διοδίων, πορθμείων καί 
οχηματαγωγών.

2. Ή ήμερησία άποζημίωσις, διά τούς μετακινούμενους τα
κτικούς υπαλλήλους τοϋ Υπουργείου Γεωργίας, καθορίζεται 
εις τό εν τριακοστόν (1/30) τοΰ βασικού μισθού τού υπαλλή
λου, προσηυξημένου κατά τό επίδομα πολυετούς έν τή Υπη
ρεσία παραμονής (πολυετία) καί κατά τό επίδομα ευδόκιμου 
παραμονής εν τώ αύτώ 6αθμώ (τριετία), μή δυναμένη νά είναι 
κατωτέρα τοΰ διά κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργών Οίκ.ονο- 
μικών καί Γεωργίας καθοριζόμενου έκάστοτε ποσού.

3. Είς τούς τακτικούς υπαλλήλους τοϋ Υπουργείου Γεωρ
γίας, οί όποιοι απασχολούνται έκτος πόλεως, κώμης ή χω
ρίου ή διά τούς όποιους δεν διατίθεται μεταφορικόν ύπό τής 
υπηρεσίας μέσον, καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα μεταόά- 
σεως και επανόδου έκ τής εγγύτερας προς τόν τόπον άπασχο- 
λήσεως πόλεως, κώμης ή χωρίου.

4. Είς τούς τακτικούς υπαλλήλους τοϋ Υπουργείου Γεώρ
γιος παρέχεται ήμερησία άποζημίωσις δι’ έκάστην διανυκτέ-

ρευσιν εκτός έδρας ώς καί τοιαύτη διά την ήμερον τής επι
στροφής είς την έδραν των.

6. Διά τούς τακτικούς υπαλλήλους τοΰ Υπουργείου Γεωρ-* 
γίας τούς έ’ξερχομένους τής έδρας των .δι’ έκτέλεσιν υπηρε
σίας ΐσχύουσι τά κάτωθι:

α) Εις μετακινήσεις των είς άπόστασιν μείζονα τών δέκα 
(10) χιλιομέτρων άπό τής. έδρας των μέχρι τού τόπου έκτε- 
λέσεως τής εργασίας των, άσχέτως μεταφορικού μέσου, κατα- 
έάλλεται το ήμισυ (1/2) τής κατά τήν παράγραφον 2 τοΰ 
παρόντος ήμερησίας άποζημιώσεως, είς περίπτωσιν αυθημε
ρόν επιστροφής των είς τήν έδραν των.

β) Είς μετακινήσεις των είς άπόστασιν μείζονα τών τεσ
σαράκοντα (40) χιλιομέτρων δι’ υπηρεσιακού ή ιδιωτικής 
χρήσεως αυτοκινήτου ή είκοσι (20) χιλιομέτρων διά συγκοι
νωνιακού μέσου .γραμμής δημοσίας χρήσεως, καταβάλλεται 
πλήρης άποζημίωσις έκτος έδρας, έφ’ όσον διανυκτερεύσουν) 
είς τόν τόπον μεταβάσεώς των. '

■ γ) Είς εξαιρετικός περιπτώσεις κινήσεως τών υπαλλήλων 
τούτων έκτος έδρας είς όρεινάς περιοχάς, δι’ έκτέλεσιν εργα
σιών υπαίθρου (Δασοτεχνικά έν γένει έργα καί εργασία*., το
πογραφήσεις, έπιζωοτίαι, έρευναι, λήψις στοιχείων μελετών, 
κλπ.) επιτρέπεται μετ’ ήτιολογημένην άπόφασιν τοϋ οϊκείουί 
Προϊσταμένου ή διανυκτέρευσις είς άπόστασιν μείζονα τών 
είκοσι (20) χιλιομέτρων άπό τής έδρας ανεξαρτήτως χρησι
μοποιούμενου μέσου κινήσεως. · - , ·'·'.·

6. Είς τούς τακτικούς υπαλλήλους τοΰ Υπουργείου Γεωρ
γίας οίτινες μετακινούνται ειδική εντολή τών κατά τον νόμον1 
προϊσταμένων των είτε δι’ έπείγοοσαν υπηρεσιακήν ανάγκην·, 
λόγω εκτάκτου φυσικού γεγονότος (πλημμύρα!, πυρκαϊαί δα
σών, παγετοί, χάλαζα, έπιζωοτίαι), ύποχρεοϋντες αυτούς όπως 
διημερεύουν καί διανυκτερεύουν εργαζόμενοι είτε δι’ άστυνό- 
μευσιν τοϋ δασικού, θηραματικοϋ και αλιευτικού πλούτου, απαι
τούσαν νυκτερινός περιπολίας, κατοιδάλλεται, έφ’ όσον μέν' 
έπιστρέψουν αυθημερόν, είς τήν έδραν τών τό ήμισυ (1/2) 
τής ήμερησίας άποζημιώσεως, έφ’ όσον δε διανυκτερεύσουν έν 
ύπαί-θρω ολόκληρος ή ήμερησία άποζημίωσις, άνεξαρτήτως 
άποστάσεως άπό τής έδρας. .·'·■·. * -

•7. Τακτικοί υπάλληλοι τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας, άπο- 
σπώμενοι εις υπηρεσίας' εδρευούσας έητός έδρας τής κυρίας 
των θέσεως, δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων. Έφ’ όσον ό 
τόπος ένθα άποσπώνται απέχει άπό τής έδρας των πέραν τών 
είκοσι (20) χιλιομέτρων, δικαιούνται καί ήμερησίας άποζη
μιώσεως δι’ έκάστην ημέραν άποσπάσεως καί μέχρις εξήκοντα 
(60) ήμερών κατ’ άνώτατον όριον.

8. Είς τούς τακτικούς υπαλλήλους τοϋ Υπουργείου Γεωρ
γίας τούς εις εργασίας υπαίθρου εργαζομένους είς περίπτω- 
csv παραμονής χύτών είς τήν αυτήν περιοχήν καί προς έκτέ- 
λεσιν'τοϋ αυτού ή ετέρου έργου, παρέχεται άποζημίωσις διά 
χρονικόν διάστημα καθοριζόμενον διά κοινής άποφάσεως τών 
'Υπουργών Οικονομικών καί Γεωργίας.

Άρθ-ρον 2.
Αποφάσεις τοϋ Πρωθυποοργοϋ. καθορίζουσα: τόν αριθμόν 

τών έπιτρεπομένων ήμερών παραμονής εκτός έδρας τών τα
κτικών υπαλλήλων τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας μή δημοσιευ- 
θείσαι διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. -θεωρούνται, 
νόμιμοι, νομιμοποιούμενων οΰτω τών είς έκτέλεσιν αύτών γε
νομένων δαπανών.

Άρθρον 3.
Αί διατάξεις τού παρόντος εφαρμόζονται μόνον διά τούς 

υπαλλήλους τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας.
Πάσα διάταξις άντικειμένη είς τόν παρόντα ή ρυθμίζουσα 

θέματα διεπέμενα ύπό τοϋ παρόντος καταργεϊται διά τούς 
υπαλλήλους τούτους.

'Αρθρον 4.
Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 

διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Έν Άθήναις τή 19 Μαρτίου 1976 

Οί Υπουργοί
Έπί τών Οικονομικών Έπί τής Γεωργίας
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ,


