
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

r«, # . » w
tru της τ.ροτεενόμενης τροπολογίας εες τό άρθρο 2 τοϋ Σχεδίου Νομού " Περί ρν-θμί- 

ε-ί θεμάτντ.» ταχτεκΟΟ καί έπε σχεοεε εργασίας ’ΙδεωτεκοΟ Δεκαεου προσωπεχοΟ toD 

Υπουργέ inυ Γεωργίας καί άναδεαρθρώσεως Κέντρων τενών Γεωργεχής Έρεύνης".

-- την εενυγομενη ως τροπολογε'α τοϋ άρθρου 2 δεάταξη σχοπεϋταε ή αύξηση τοΟ ϋιζζ- 

ι.ογεκ&Ο χμοοωπεκοΟ κατά 200 θεσεες ( 150 πέραν των προβλέψεων του σχεδίου) καί γ;

17 ον cud θέσεων σΰτων (στους βαθμούς τής Δημοσεοϋπαλληλεκής κλε'μακας συμςωνα

μί τό ποσοστά πού έσχύουν σήμερα στον κλάδο ΛΤ2 Δασολογεκό. *Η τροπολογε'α χροτεί- 

νεταε γεά τούς χάτωθε λο'γους.

■'*’ ^δ'-θμητεκι' άνεπάρχεεα τοΟ δασολογεχοΟ προσωπεχοΟ στη Δασεκή "Υπηρεσία ε£ναε 

εδομένη. Οί ΰργανεκε'ς θεσεες τοΟ κλάδου ΑΤ2 ΔασολογεχοΟ, άνερχοντσε σήμερα ζί 433.

■ε εΖναε γνωστό ότε η επάνδρωση τής Δασεχής "Υπηρεσίας, σύμφωνα μέ τίς χροάλός< ι. ς 

- 4σχνοντος όργανεσμοΟ, άπαετεε 687 δασολόγους, ήτοε 191 θεσεες έπό χλε'αν r 3 ✓ Ί— 

εσ^αμό,ων.( Η όσυμφωνεα αυτή στες χροβλέψεες τοΟ όργανεσμοΟ, μεταξύ τών ΰτ-ρχοωα- 

καί Τζ)ν §εσεων, όρεελεταε στο γεγονός ότε ό Ν. 51/1975 επί τή fartt τοΟ 

• ---ou ένδό·)Γ|χε τό Π.Δ. 433/77 "περί όργανεσμοΟ του "Υπ. Γεωργίας" απαγόρευε τ·ν 

••r,cn των όργανεκΰν θέσεων). ’Αποτέλεσμα αύτοϋ τοΟ πρσγματεκοΟ περεστατε»:ϋ cl.αν 

Γεγονός ότ>, X0jx£- άπο τες "Υπηρεσίες πού συνέστησε ό όργονεσμός, ουδέποτε λεο- 

-vfr.vov tii/j I πανδρωτεκά προβλήματα ( Δασοτεχνεχές "Εποπτεεες,Σταθμοί Epcuvlv 

^ 2^·''·ύ καί όυε.Γ λεετουργοΟν έχουν σοβαρά προβλήματα έπανδρωσεως.

' u' τ,Λ|ν ^ντεμετώπεση αυτών των σοβαρών έπανδρωτεχών θεμάτων, τό 'Υπουργείο 

r>"- xC'r">t','r(c στήν πρόσληψη δασολογεχοΟ προσωπεχοΟ μέ σχέσεε έργασεος Γί υωτ ε- 

■> Λεκιψσυ, yK 2ετή σύμβαση. ’Ηδη τό Δασολογεκό Προσωπεκό τής κατηγορίας α·_τ3ς α — 

-Ίτ·ζί '/ΐ,·, tr.pi-ου ΔασοΛόγους καί τήν προσεχή ’Ανοεξη έζαντλεεταεχαε τή ϋεύ- 

/ε , Ο/μί'.,ση. ’Ετεεδη όμως δεν πρό.τσυταε γεά έκτακτο προσωπεκό, με' τήν 

ι-·'^,.ί./·ι. γεά τήν έχτέλεση ενός σρυσμόνου έργου ( οπότε καί θά άπολίοντ 

-τ·./;η 7',:' ’-ργου) άλλα πρόχεεταε γεά προσωπεκό πού έργάζεταε στο χύρεο
β . ..

’ ι'ίΓ=.'*ί.τεΰν, ή μονεμοποίησή του εΰναε αναγκαία κπό έπεβεβλημε'νη τόσο γεά

7·-ν ι fv f*-x0 f r. r.η αξεοποίηση του ΰπό τή Δασεκή 'Υπηρεσία, όσο καί γεά την ταχτο- 

-.V εΛεο·,- τοΟ προσωπεχοΟ χαί τήν απαλλαγή τής 'Υπηρεσίας άπό όλες εχεϋνες 

'.'--.σ χνι. ^οόετεχές ρυθμίσεες πού απαετεε ή νέα παράταση τής 2ετρ0ς συμίοοε..; 

-·/'·. τη·„ *·..- αναφέρθηκε λήγεε τον προσεχή ανοεξη.

ν *' ' ··ν θέσεων εξ άλλου στους βαθμούς 2-3 χαε 4-7, όπως προτευνετου με 

- •'■•γόμ'.νη εαξη , εεναε άυαγχαίυ χαί άποτελεί μέτρο δε'χαεο γεά τήν ομαλή ε- 

s άφοΰ βοσεζεταε στες έπανόοωτεχε'ς ανάγκες τής Δασεχης Υτηρε-
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3$ χαε' υπολογίστηκε με το' ποσοστο' πού ηδη ό χλάδός ΛΤ2 Δασολογεχός εχεε 

00X13-= 36 θεσεες) στους βηθμσύς 2-2αχ'αε 154 θε'σεες στους βαθμούς 4ο-7ο).

- ’Αξεζεε νπ σημεευθεε ότε ό Κρατικός τρούτολογεσμός στο' σύνολό του δεν 

όκεεταε να'έτεβαρυνθεϋ με την εέσαγόμενη ijr Τροπολογεον δεάταζη άροϋ οε 200 

σολόγοε του έργάζονταε με σχέση έργασεος ’ΐδεώτεχοΰ Δεχαεουίχαε θα εξακολου

θούν νά έργαζοντσε) έπεβαρύνουν ήδη τον Κρατεχό Προϋπολογισμό μό τήν άντε'- 

οεχη δαπάνη. ' ' . '

■ ' : · - · ' ' . ’ Τ Ρ O' ΤΓ Ό Λ Ο Γ I Λ j '·. ■ · · :- ι

ν
* . 'Επί του Σχεδίου Νόμου "Περί ρυθμίσεων θεμάτων τακτεκοΰ καί

επί σχέσεε έργασίας 'Ιδιωτεκοϋ Δικαίου προσωπικού τοϋ Υπουργείου 

^εωργίας καί αναδιαρθρώσεις Κέντρων τινών Γεωργικής .Έρεύντις"·

τό άρθρο .2 τοϋ Σχεδίου Νόμου άντικαθίσταται ως έξης:

' .· Άρθρον 2 . ,

■■··· - ■ Κλάδος ΑΤ’2 Δασολογ ικός . · . -

.ι θέσεις· τοϋ κλάδου ΑΤ2 Δασολογικοϋ αυξανόμενοι κατά 200, δυνάμει 

οϋ παρόντος συνιστωμένας, ορίζονται είς 653, διαρθροϋνται δέ κατά 

αθμούς ώς έπεται: · ·’· ’* ’·. . ·

Ξπί δαθμςό' 1ω ' . · ■ θέσις 1. ~ - ' ...■■· . Γ' -
Επί δα&μζό 1ου Γεν. ,Δ/ντου " 1* ···■···-· ’-··

Ξπί· .βαθμοΐ.ς 3ω-4ω' θέσεις 122 . · · .... .

Επί θαθμψ 7ψ-4φ · " 569 * -, ..·
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