
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Τοΰ άρθρου 7^ του Συντάγματος (1975) έπί της προτεινομένης 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ εις τό ύηό ψήφισιν Σχέδιον Νόμου 

"Περί ρυθμίσεις θεμάτων τακτικού καί έπί σχάσει εργασίας 

’Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας καί 

άναδιαρ5ριίσεως κέντρων τινΒν Γεωργικής ’Ερεύνης".

**·*·***

Πρός την Βουλήν των 'Ελλήνων

1. - Διά τθν άρθρων 210 περίπτωσις Β. παρ. 7,8, καί 9 καί 

211 παρ. 5 τοΰ Π.Δ. ^33/1977 (ΦΕΚ τ.Α. 133/18.5.1977) καθο

ρίζονται οΐ προϊστάμενοι των Δασαρχείων καί των Τμημάτων 

καί Γραφείων τθν Διευθύνσεων Δασών καί Δασαρχείων, ώς καί ή 

άναπλήρωσις των προϊσταμένων τούτων. Είδικώτερον όρίζεται 

δτι τόσον προϊστάμενοι των Δασαρχείων δσον καί τθν ΰπ’αύτοΐς 

Τμημάτων καί Γραφείων άλλά καί των τοιούτων τών Διευθύνσεων 

Δασών προΐσταται υπάλληλος τοΰ Κλάδου ΑΤ2 Δασολογικοΰ μή 

άναπληρούμενος κατά τάς περιπτώσεις άπουσίας του ή κωλύματος 

παρ'ούδενός ετέρου υπαλλήλου τοΰ Δασικοΰ Σώματος καί δή ύπ5 

ύπαλλήλων τοΰ Κλάδου ΑΡ6 Τεχνολόγων Δασοπονίας.

2. - Ή άνωτέρω περιοριστική ρύθμισις έχει έπιφέρει άπό τής 

ίσχύος της άνευ πρηγουμένου άναστάτωσιν είς τήν εύρυθμον, 

λειτουργίαν τθν Δασαρχείων καί δή των νεωσιστάτων μέ άποτέ- 

λεσμα:

* Πλεΐστα Δασαρχεία νά στερούνται κανονικού προϊσταμένου 

Υπηρεσίας ή Γραφείων .

* Είς περίπτωσιν κωλύματος ή άπουσίας νά έξαναγκάζεται Δασο

λόγος όμόρρου Δασαρχείου νά μεταβαίνει είς τήν υπηρεσια

κήν μονάδα τής όποιας άπουσιάζει ή κωλύεται ό Δασάρχης ή 

Δασολόγος δι’άναπλήρωσιν.

3·- ‘Η διαδικασία αύτη παρατηρεΐται εις μίαν έποΧήν καθ’ήν 

ή προσπάθεια τής πολιτείας διά τήν καταπολέμησιν τής γραφειο

κρατίας έχει προσλάβη έθνικήν σταυροφορίαν μέ μοναδικήν έξαί- 

ρεσιν τά Δασαρχεία τής χώρας. Σημειωτέον 5ti εις τά Δασαρχεία 

υπηρετούν πλέον των τριών υπαλλήλων τοΰ Κλάδου ΑΡ6 Τεχνολόγων
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Δασοπονίας οίτινες δέν δύνανται ν’αναπληρώσουν τόν άπόντα ή 

κωλνόμενον Δασάρχην ή προϊστάμενον Τμήματος ή Γραφείου τΟν 

Διενθύνσεων Δ α σ α ν ή Δασαρχείων. *0 Κλάδος τ Q ν Τεχνολόγον 

Δασοπονίας άνήκον είς τάς Άνωτέρας Κατηγορίας έξελίσσεται 

άπό τον 8ον μέχρι καί τον 2ον βαθμόν, έχει έκ τον γεγονότος 

τούτον νποβαθμισθή καί κνριολεκτικά έχει νποπέσει σέ νπηρε- 

σιακό μαρασμόν. ’Αξιοσημείωτον ε ι vc ι ότι ή μέν Πολιτεία άνή- 

ψωσεν τόν κλάδον τθν Τεχνολόγων Δασοπονίας (Δασονόμων) διά 

των Νόμον 104/7*, 298/76, 43V77 , 576/77 καί 836/77 (Π.Δ.) 

ή 778/78, ή δέ Δασική 'Υπηρεσία νποβάθμισεν διά τον Π.Δ. 

433/1977 τούτους διά τής άφαιρέσεως κάθε νπηρεσιακής πρωτο- 

βυνλίας ή δικαιώματος δι’Φν είχεν άναγνωρίσει ή Πολιτεία 

πρίν τής άνυψώσεως τού Κλάδον τΟν Δασονόμων διά τΟν διατά

ξεων τ°ν άρθρων 10, 11, *0, 41, 42, 44, 67, 68, 71, 79, 87 

καί 88 τής νπ’άριθ. 17112/70 κοινής νπονργικής άπ.οφάσεως 

(ΦΕΚ τ.Β 776/70), ή τον άρθρον 79 τον Β.Δ. 4/1961 (ΦΕΚ τ.Α 

/1961) ή τον άρθρον 4 παρ. 4, 5, 8, 9 τού Β.Δ. 810/1966 

(ΦΕΚ τ.Α/1966) κεί τόν τοιουτον τ&ν άρθρων 120 τον Β.Δ. 4/ 

1961 καί Β.Δ. 192/1963 (ΦΕΚ τ.Α 42/1963) δι’δν οι τότε Δα

σονόμοι (Β2 Δασικοί) καί νύν Τεχνολόγοι Δασοπονίας (ΑΡ6) 

έδικαιονντο ν’άναπληρώνονν τούς Δασολόγονς άπόντας ή κωλυο- 

μένονς.

4.- Πρός άποκατάστασιν τής άνωμαλίας ταύτης ήτις προεκλήθη 

έκ τού άνωτέρω γεγονότος έπιβάλλεται ή τροποποίησις τής παρ.

5 τον άρθρον 211 τον Π.Δ. α-33/1977 ώς διά τής παραπόδας 

τροπολογίας προτείνεται. Σημειονταε δτι ή ρύθμισις σντη ον- 

δεμία οίκονομική έπιβάρννσιν προκαλεΐ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Έπί τον Σχεδίον Νόμον "Περί ρνθμίσεως θεμάτων τακτικού καί 

έπί σχάσει έργασίας ’Ιδιωτικού Δίκαιον προσωπικού τον 'Υπονρ- 

γείον Γεωργίας καί άναδιερθρώσεως Κέντρων τινων Γεωργικής 

*Ερεύνης".

./.



"Αρθρον 14

'Αναπλήρωσες προϊσταμένων ΔασεκΟν 'ΥπηρεσεΒν.

Ή παράγραφος 5 τοϋ άρθρου 211 τοϋ Π.Δ. 433/1977 "πε

ρί όργανεσμοϋ τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας" συμπληροϋταε ώς 

κάτωθ ε:

Τό ν προϊστάμενον τ°ν Δασαρχείων ώς Ηαί τούς προϊστα

μένους των Τμημάτυν τ Ε ν Δεευθύνσεων Δ α σ Q ν άνευ Δασαρχείων 

καί τΒν τοεούτων τΟν Δασαρχείων καί των 'Ανεξαρτήτων Γρα

φείων ΔασοτεχνεκΠν Έργων καί Δημοσίου Κατηγόρου άπόντα, 

έλλείποντα ή κωλυόμενου άναπληροε ό είς βαθμόν άυώτερας 

καί έπί όμοεοβάθμων ό άρλαεότερος έκ τΩυ ΰπηρετουντων υπαλ

λήλων τοϋ Κλάόου ΑΡ6 Τεχνολόγων Δασοπονίας έπί βαθμοες 

7φ - 3φ.

Έν Άθήυαες τϊ) 2^ 'Ιουλίου 1979


