
Επί ’‘/iito-J Νόμου «περίέπεκτάσεως τού Ν.Δ. 334/1969
«**?'· τών οδοιπορικών έξόδων τού Στρατιωτικού προσωπι-
xc‘3 και επι του προσωπικού τών Σωμάτων Αστυνομίας
Πόλεων χ»ι Π υροσβεστικού».

ΓΤρόί \ην Bov/,φ· τών ’Ελλήνων

1. Τά τών οδοιπορικών έξόδων, γενικώς. συμπεριλζμόανο- 
μενων καί τών τοιούτων διά λόγους έκπαιδεύσεως τών άνδρ-ών 
τών Ενόπλων Δυνάοιεων, σοιθαίζονται ναό τον Ν.Λ. 334/1969 
'ΦΕΚ 2-24 τ. .V τής 8.11.1969).

Α! διατάξεις τού ώς άνω Ν. Δ/τος, κατόπιν τής όπ' 
άριθ. 82/1972 Ι\ωμοοοτήσεως τον Νομικού Συμβουλίου τού 
Κράτους, έχουν εφαρμογήν καί επί τών άνδρών τού Σώματος 
Χωροφυλακής;

3. Δ:ά την Αστυνομίαν Πόλεων καί το Πυροσβεστικόν δέν 
έχουν εφαρμογήν αί ανωτέρω διατάξεις. Δια τά Σώματα ταύτα 
:τχνε! το Ν.Δ. 65/1973, πλήν αί διατάξεις αυτού ρυθμίζουν 
μονον οδοιπορικά έξοδα καί ήμερησίαν εκτός έδρας άποζημίω- 
τ:ν δι’ εκτέλεσιν ύπη'/σίας’ άπόσπασιν καί μετάθεσιν οΰχί όμως 
χαί -it’ έκπχίδευσιν//

4. Τά τών όΓ/τίΟρ'.κων εξόδων καί ήμερησίας έκτος έορας 
άποζημι ώσε ώη »: ά-άσχς τάς περιπτώσεις, συμπεριλχμίχνο- 
μένης καί τής τοιχύτης δι’ 'έκπαίδευσιν καί έπιμόρφωσιν τών 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων, έρρυθμίζον- 
τό ναό τού Α;Ν. 340/1968. Κατ' έξουσιοτδότησιν τού έν λόγω 
Α.Ν» 44<0/19·&8, έξεδόθη ή ύπ άριθ. ΔΕ. 2/1—1/38 άπό 
1.10.1973 κΟινή άπόφασις τών ’Γπουργών Προεδρίας τής 
Κύβε ρνήσεως καί Οικονομικών, όΓ ής έρρν-νμίζοντο τά άνω- 
τέρω θέματα διά τούς Δημοσίους Πολιτικούς Υπαλλήλους, 
πλήν τής τοιχύτης ρυθμίσεως έξηρ-έθησαν οι άνδρ-ες τών Σω
μάτων Ασφαλείας καί Πυροσβεστικού.

5. Ήδη ό Α.Ν. 340/1968 κατηργήθη, άντ’ αυτού όμως, 
ισχύει νύν ό Νόμος 232/1975 (ΦΕΚ 279 τ. Α' τής 3.12. 
1975) «περί έπιμορφώσεως.Δημοσίων 'Υπαλλήλων», πλήν διά 
τής ίταραγρ. 2 τού άρθρου 2 εξαιρούνται τών διατάξεων αυτού 
οί άνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.

6. Ενώ διά τήν Χωροφυλακήν εφαρμόζονται έν προκειμέ- 
νω αί διατάξεις τού Ν.Δ. 334/1969. ώς έγένετο δεκτόν διά 
τής ΰπ’ άριθ. 82/1972 Γνωμοδοτήσεως τού Νομικού Συμβου
λίου τού Κράτους, διά τήν ’Αστυνομία; Πόλεων καί τό Πυρο- 
σβεστσκόν δεν ύφίσταται νομική κάλυψις τού θέματος τούτου. 
Τό γεγονός τούτο, ώς εΐκός, δημιουργεί σοβαρόν κώλυμα εις 
τη-; τραγματοποίησιν τών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, παρά 
την έν προκειμένω ΰφισταμένην υπηρεσιακήν ανάγκην δι’ έπι- 
μόρφωσιν τού προσωπικού.

' 7. Ή ώς άνω έλλειψις νομικής προίλέψεως έχει δημιουρ
γήσει πραγματικόν αδιέξοδον, συνέπεια τού όποιου έκκρεμεί 
σωρεία δικαιολογητικών πρός άποζημίωσιν αστυνομικών, δια- 
τεθε'/των δι’ έκπαόδευσιν, χωρίς νά ΰπάρχη δ'υνατότης τακτο
ποίησε ως τούτων.

8. ’Εν οψε: τών άνωτέρω, κατηρτίσθη τό ΰποβαλλόμενον 
σχέδιον Νόμου, διά τού ore ίου ρυθμίζονται, γενικώς, τά κερί 
οδοιπορικών εξόδων, έν οις καί τά άναφιρόμενα εις τήν έοο- 
■παιδευσιν — μετεκπαίδευσήν — έπιμόρφωσιν τών αξιωματικών 
καί κατωτέρων οργάνων τών Σωμάτων ’Αστυνομίας Πόλεων 
καί Πυροσβεστικού, βάσει τών διατάξεων τού Ν.Δ. 334/1969 
«τερι τών οδοιπορικών έξόδων τού Στρατιωτικού προσωπικού» 
άναλόγως ισροσηρμοσμένων διά τά Σώματα τούτα.

Έν Άθήναις τή 5 Απριλίου 1977 

Ο! Υπουργοί

Οικονομικών Δημοσίας Τάξεως

ΕΓΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΔΙΑΤΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ*
Περί έπεκτάσεως τών διατάξεων τού Ν.Δ. 334/1969 «περί 

τών οδοιπορικών έξόδων τού Στρατιωτικού προσωπικού 
καί έπί τοΰ προσωπικού τών Σωμάτων Αστυνομίας Πόλεων 
και Πυροσβεστικού». —~

Άρθρον 1.

1. Αί διατάξεις τού Ν.Δ. 334/1969. ιός έκάστοτε ισχύουν, 
έφαρμόζοντα: άναλόγως καί έιτί τού προσωπικού τών Σωμά
των ’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού.

2. Διά τήν εφαρμογήν τών διατάξεων τού παρόντος νόμου 
θεωρούνται, ώς προσωπικό// τών Σωμάτων Αστυνομίας Πό
λεων καί Πυροσβεστικού:

α. Οί έν ένςργιεία μόνιμοι καί έφεδρο: ’Αξιωματικοί. Ανθυ- 
παστυνάμοι, Πυρονόμοι καί κατώτερα όργανα τών Σωμάτω/ 
’Αστυνομίας Π όλεω-/ καί Πυροσβεστικού.

6. Οί ’Αξιωματικοί, -’Ανθυπαστυνόμοι. Πυρονόμοι καί τά 
κατώτερα όργανα τών αυτών Σωμάτων τής μονίμου διαθεσι- 
μότητος καί λοιπών καταστάσεων.

γ. Οί μαθηταί τών παραγωγικών Σχολών τών Σωμάτων 
τούτων. ,-

*Αρθρον 2.

Γ. Διά τήν εφαρμογήν τών διατάξεων τού παρόντος νόμου,_. 
όπου εις τό Ν.Δ. 334/69 γίνεται λόγος «περί Στρατιωτικών 
Σχολών» νοούνται, αί έν γένει παραγωγικά! Σχολά; τών Σω
ματίων Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού.

2. Οί 'Τπαξιώματικοί, οι ’Αστυφύλακες καί οί Πυροσίε- 
σται, ώς καί οί μαθηταί παραγωγικών Σχολών κατωτέρων 
όργά/ων τών Σωμάτων Αστυνομίας Π όλεω·/ καί Πυροσβε
στικού ταξιδεύουν εις ήν θέτιν δτ/.αιού-/ται νά ταξιδεύου/ καί 
οί Λοχίαι.

3. Οί άποτελοϋ-/τες συνοδείας ασφαλείας προσώπων δύνα- 
ται νά ταξιδεύουν εις θέσιν ά-ζωτέρα·/ εκείνης, ής δικαιούνται, 
κατόπιν προηγούμενης έγκρίσεως τού οικείου ’Αρχηγού.

'Αρθρον 3. . :

1. Δι’ άτποφάσεως τού Υπουργού Δημοσίας Τάξεως καθο
ρίζονται:

α. Οί αρμόδιοί νά εγκρίνουν τας έκτος έδρας μετακινήσεις 
δι’ έκτέλεσιν υπηρεσίας.

6. Τά μέσα συγκοινωνίας καί μεταφοράς, άτινα δύνανται νά 
χρησιμοποιούν οί κατά τάς διατάξεις τού παρόντος μετακι
νούμενοι.

γ. Οί περιορισμοί ώς προς τά οδοιπορικά έξοδα έκτελέσεως 
υπηρεσίας ήτοι: ό αριθμός τών ήμερων έκτος έδρας κατά 
μή/α μετά δικαιώματος λήψεως ήμερησίας άποζη^αιώσεως, τό 
ύψος τής άποζημιώσεως, ό τρόπος δεκαιολογήσεως τών οδοι
πορικών έξόδων καί τά πρός τούτο άπαιτούμενα δικαιολογ-ητι- 
κά.

δ. Αί προκαταβολαί έναντι οδοιπορικών έξόδων καί λοιπά! 
λεπτομέρεια: δεκαιολογήσεως τών έξόδων τούτον/, ώς καί 
εφαρμογής τού παρόντος έν γένει.

ρ. Το ύψος καί ή διαδικασία δικαιολογήσεως τοΰ ώς αντι
τίμου εισιτηρίου λαμβανομένου ποσού υπό τών δι’ ιδιοκτήτων 
αυτοκινήτων με.τακινου;υ.έ·/ων.

στ. Τά μεταφορικά μέσα καί αί -θέσεις εις άς ύποχρεούντα: 
νά ταξιδεύουν οί ένεργούντες τάς μεταγωγάς κρατουμένων 
άνδρες τών Σιομάτων.

2. Διά κοινής άποφάσεως τών Υπουργών Οικονομικών κζ! 
Δη;χοσίας Τάξεως, κα3ορίζθ//ται τά τών άποζημιώσεων τον/ 
εις Άστυνομοκάς, Πυροσβεστικάς ή έτέρας οίασδήποτε Σχο
λάς ή κέντρα έκπαιδεύσεως μετακινούμενων άνδρών τών Σω
μάτων ’Αστυνομίας Π όλεω-/ και Πυροσβεστικού, πρός φοίτη- 
σιν ή έκπαόδευσιν.1 t ·

3. Αί ΰπό τού Ν.Δ. 334/1969 ανατιθέμενα: εις τον 'Τ/πουρ- 
γόν Εθνικής ’Αμύνης αρμοδιότητες άσκοϋ/ται ΰπό τού 'Τ- 
πουργού Δημοσίας Τάξεως.


