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ΈπΙ τοϋ σχεδίου Νόμου «περί κατχρώσεως των Χ.Δ. 

418-70 «—ερί καθορισμού των ήμερων έκτος έδραε των 
’Αξιωματικών τής Γεωγραφικής 'Υπηρεσίας Στρατού 
(ΓΥΣ) των άπχσχολουμένων έν ύπαίθοω. εις τό έργον 
«ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» και 1031 1071 «πε- 
51 too—οποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων τοϋ 
Χ.Δ. 418/1971 «περί καθορισμού των ήμερων έκτος 
έδρας των ’Αξιωματικών τής Γεωγραφικής 'Υπηρε
σίας Στρατού (ΓΤΣ) καί ρυθμίσεως συναφών θε
μάτων».

Π ροζ ιην Bov/.i/v rwi' 'Ελλήνων

1. Διά τών έπισυναπτομένων έν άντιγράφοις ΝΑ 418/ 
70 καί 1031/71 προεβλ,έφθησχν άποζημιώσεις διά τό στρα
τιωτικόν καί πολιτικόν προσωπικόν τής Γεωγραφικής 1 - 
τττ,ρεσιχς Στρατού το αττασχολουμενον έκτος εορχζ και υττε- 
ρωριακώς εις τό έργον «Χαρτογράφησις Ελλάδος» διά
φοροι τών προβλ.επομένων διά τάς λοιπάς όμοιας περ'.πτώ
σεις άπασχολήσεως τοϋ προσωπικού.

2. Συγκεκριμένως προεβλέφθη :
α) Πλήρης ήμερησία άποζημιωσις διά τους μετακι

νούμενους έκτός έδρας στρατιωτικούς, ένώ διά τας λοιπας 
περιπτώσεις προβλέπεται μειωμέ'/η εις τά 2/3.

β) Ημερήσιον επίδομα 120 δρχ. καί μέχρι 1.500 δοχ. 
μηνιαίως διά τούς έργαζομένους ύπερωριακώς έν τώ γρα
φείω στρατιωτικούς ένώ εις ούδεμίαν άλλην περιπτωσιν 
προβλέπεται ύπερωριακή άμοιβή τών στρατιωτικών. 
Πάντως ή άμοιβή χύτη δέν καταβάλεται άπό λίαν μακροϋ 
χρόνου.

γ) 'Ημερήσιον επίδομα 120 δρχ. καί μέχρι 2.400 δρχ. 
μηνιαίως διά τούς έργαζομένους ύπερωριακώς υπαλλή
λους, ένώ δι’ άπάσας τάς λοιπάς περιπτώσεις ύπερωρια- 
κής εργασίας τών υπαλλήλων εφαρμόζονται αί διατάζεις 
τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν.Δ. 4548/66 καί τοϋ άρθρου 8 τοϋ Ν. 
283/1976, βάσει τών όποιων υπολογίζεται ή πρόσθετος άμοι
βή τών εργαζομένων ύπερωριακώς υπαλλήλων.

3. Έν δύει τών ανωτέρω, κρίνεται έπιβεβλημένη ή κατάρ- 
γησις τών προμνησθέντων Ν.Δ. 418/70 καί 1031/71 εις 
τρόπον ώστε νά ΰπαχθοϋν οΐ έργαζόμενοι εις τό έργον «Χαρ
τογράφησες Ελλάδος» στρατιωτικοί καί ύπάλληλοι τής 
Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού εις τό ίσχϋον διά' τάς 
όμοιας περιπτώσεις νομικόν καθεστώς υπολογισμού τών 
καταβλ ητέων εις τούτους προσθέτων άμοιβών καί άποζη- 
μιώσεων.

4. Εις τούτο άποβλέπει τό εΐσηγούμενον σχέδιον Νόμου, 
διά τοϋ όποιου πέραν τής καταργήσεως τών προρρηθέντων 
Χ.Δ. καθορίζεται ότι :

α) Αί δαπάναι άπασχολήσεως τοϋ προσωπικού τής Γεω
γραφικής 'Υπηρεσίας Στρατού έκτός έδρας καί ύπερωρια- 
κώς, διά το έργον «Χαρτογράφησις Ελλάδος», θά βαρύνουν 
τόν προϋπολογισμόν Δημοσίων επενδύσεων, ώς μέχρι τοϋ- 
όζ, και -

β) αΐ ώραι ύπερωριακής καί νυκτερινής έργασίας τών 
μονίμων υπαλλήλων τής έν λόγω υπηρεσίας, τών άπασχο- 
λουμένων εις τό αυτό έργον, θά καθορίζωνται διά κοινής 
Αποφάσεως τών 'Υπουργών ’Εθνικής Άμύνης, Συντονι

σμού καί Οικονομικών, εις τρόπον ώστε νά διευκολυνθή 
η ταχύτερα προώθησες τοϋ σοβαρού έργου τής Χαρτογρα- 
φήσεως, τό όποιον άπαιτεΐ έντατικήν έργασίαν.

5. Εφ’ ω υποβάλλεται τό παρόν σχέδιον Νόμου καί 
προτείνεται. ή έπιψήφισίς του.

Έν Άθήναις τη 12 Φεβρουάριου 1977 

Ο 'Υπουργός Έθνικήί Άμύνης
- ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ 1 ΤΟΣΙΤΣΑΣ ■ ■ ·· ·γ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚοΕΣΙΣ
IIερί •/.αταρ·'ήϊεως τών Χ.Δ. 418/*0 «περί καθορισμευ τών 

ήμερων εκτός έϊρα; τών Αξιωματικών τής Γεωγραφικής 
ΊΥτ:*ιΐχς Στ;υ ΓΥ’Σ ί τών άπατχολουμένων έν ύπαί
θρω' εϊς τό έργο. ΌΓΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» 
καί 1031/1971 «περ ' ποιήτεως καί συμπληρώσεως 
ο ατάτεων τού ΝΤ.Δ. 41 ^ i t «περί καθορισμού τών ήμε
ρων έκτος έίρα; τών Ά..ιωμχττ/.ών τής Γεωγραφικής 
’Υπηρετίας Στρατού ΓΤΣ) καί ρυθμίσει»; συναφών Δε
μάτων».

ΆρΔρον 1.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ

1. Τά Ν.Δ. 418/70 κα! 1031/71 κχταργοϋνται.
2. Αί οαπάναι όοοιπορικύν εςόοων καί προσθέτου αμοιβής 

λόγω ύπερωριακής έργασίας τού προσωπικού τής Γεωγραφι- 
κής Υπηρεσίας Στρατού, τού απασχολούμενου εις τό έργον 
«Χαρτογράφησις 'Ελλάϊος» βαρύνουν τάς πιστώσεις τών Δη
μοσίων Επενδύσεων.

3. Α! ώραι ύπερωριακής καί νυκτερινής έργασίας τού μονί
μου πολιτικού προσωπικού τής Γεωγραφικής Υπηρεσίας 
Στρατού ϊιά τό ανωτέρω έργον καθορίζονται ίιά κοινών άπο-, 
φάσεων τών Υπουργών Εθνικής Άμύνης. Συντονισμού καί 
Οίκονου.ικών.----------------

Άρθρο ν 2.
Ή ισχύς τού παρόντος άσχετα· άπο πρώτης τού επομένου, 

τής ϊημοσιεύσεώς του ϊιά τής Έφήμερίοος τής Κυβερνήσει»; 
μηνός.

Έν Άθήναις τή 12 Φεβρουάριου 1977 
Ό 'Υπουργός Εθνικής Άμύνης 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣΑΣ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕ.ΝΆI ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άριθ. 418.

Περί καθορισμού τών ημερών έκτός έδρας τών ’Αξιωματι
κών τής Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ) τών 
άπασχολουμένων έν ύπαίθρω εις τό έργον «ΧΑΡΤΟΓΡΑ
Φ ΗΣΪΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» καί χορηγήσεως ημερησίου επιδό
ματος εις ’Αξιωματικούς καί Μονίμους 'Υπαλλήλους τής 
Γεωγραφικής 'Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ) απασχολού
μενο υς έν τώ Γραφείω καί ύπαίθρω διά τό αύτό έργον.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΕ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει τοϋ Ήμετέρου 'Υπουργικού Συμβουλίου, άπε- 
φχσίσχμεν καί διατάσσομεν :

Άρθρον 1.
1. Εις τούς Αξιωματικούς τής Γεωγραφικής Ύ’πηρεσίχς 

Στρατού τούς άπχσχολουμένουε έν ύπαίθρω διά τό έσγον 
«ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ». χορηγείται πλήρης 
ήμερησία άποζημιωσις έκτός έδρας, δι’ άπάσας τάς έκτός 
έδρας ημέρας άπασχολήσεώς των.

2. Εις 'τούς Αξιωματικούς τής Γεωγραφικής Υπηρεσίας 
Στρατού τούς άπασχολουμένους έν τώ Γραφείο» διά τό 
έργον «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΙΣ Ε.ΥΛΑΔΟΣ», παρέχεται ημε
ρήσιον επίδομα έξ εκατόν είκοσι (120) δρχ. άντιστοιχοϋν 
εις τετράωρον ύπερωριακήν άπασχόλησιν, μή δυνάμενον νά 
ϋπερβή, κατά μήνα, τό ποσόν τών δραχμών χιλίων πεντα- 
κοσίων (1.500).

3. Εις τούς μονίμους υπαλλήλους τής Γεωγραφικής Ύ’- 
πηρεσίας Στοατοϋ το'ύς άπασχολουαένουε έν τώ Γραφείω 
καί έ'ν ύπαίθρω διά τό έργον «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΕΛ
ΛΑΔΟΣ» παρέχεται ημερήσιον έπίδομα έξ εκατόν είκοσι 
(120) δραχμών, άντιστοιχοϋν είς τετράωρον ύπερωριακήν 
άπασχόλησιν, μή δυνάμενον νά ύπερβή κατά μήνα, τό πο
σόν τών δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) δραχμών.

•π 4. Ή δαπάνη διά τήν’ καταβολήν τής ήμερησίας άποζη- 
" μιώσεως έκτός έδρας καί τοϋ ήμερησίου έπιδόματος είς


