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'I·.-·. τού Σχεδίου Νόμου 
:ώσεως διχτάξεών τινω 
σεως Οέσεών Κλάδων τινών προσωπικού Α ·χαί Β χχτ

,j ™ ..-pi τροποποιησεως και συμπ/.η- 
ν τού X. 4ά03,Ί966 καί άναδιχοθρώ-

•·7.ζ .-ροιστανται υπάλληλοι τού Κλάδου

-,γο-
ριων τοϋ ' Υπουργείου Γεωργία:''.

Ποός τί/>· Βονλην u'tv Ελλήνων
Τήν χχ τάρτισιν τοϋ παρόντος Νόμου έπέβα/.εν ή έπιτα

χτική ανάγκη τής άμεσου χντιμετωπίσεο..ς της σοβαρά: 
χαταστάσεως ήτις έχει δημιουργηθή εις τό έπιστημονικί. ν 
προσωπικόν τοϋ ' Υπουργείου Γεωργίας έκ της αδυναμίας 
Ρχθλολογικής έξελίξεως τούτου, λόγω τοϋ υφισταμένου απχ- 
ρ/δέκτως χαμηλόϋ ποσοστού οργανικών θέσεων εις τούς α
νώτερους βαθμούς καί ή όποια έπεδεινώθη έτι περαιτέρω 
κατά τήν διάρκειαν τής Τετίας διά των κατά πχράβασιν πά- 
σης έννοιας χρηστής διοικήσεως καί των διατάξεων τοϋ Ύ-. 
παλληλικοϋ κωδικός γενομένων προαγωγών, μέ συνέπειαν 
τήν πλήρη άπογοήτευσιν τούτου καί τήν ΰποβάΟμισιν τής 
άποδόσεώς του εις μίαν περίοδον κατ’ εξοχήν κρίσιμον 
μιά τον εκσυγχρονισμόν τής γεωργίας μας καί τήν προσαρ
μογήν της εις τάς νέας συνθήκες, χί όποΐχι δημιουργοϋνται 
έκ τής έπικειμένης έντάξεώς μας εις τήν Ευρωπαϊκήν Οι
κονομικήν Κοινότητα. Τοϋτο δέ παρά τάς εύθύνας τάς οποίας 
επωμίζεται τό Γεωτεχνικόν Προσωπικόν τοϋ Ύπ. Γεωργίας 
(Γεωπόνοι. Δασολόγοι, Κτηνίατροι) καί τήν υψηλήν επι
στημονικήν του στάθμην δεδομένου ότι πέραν τής δετούς 
πανεπιστημιακής έκπαιδεύσεώς του έχει τύχει μετεκπαιδεύ- 

~σεώς εις ποσοστόν 50 %- περίπου (έπί 2.S00 ύπηρετούντων- 
σήμερον Γεωτεχνικών 530 έχουν τύχει μεταπτυχιακής έκ- 
παιδεύσεως εις τό εσωτερικόν καί SCO εις τό έςωτερικόν).

Συνέπεια τούτου είναι ότι σήμερον 148 Γεωπόνοι μέ υπη
ρεσίαν άνω των 25 ετών (έξ ών 58 άνω τών 30 ετών) είναι 
καθηλωμένοι καί παραμένουν εις τόν 4ον βαθμόν έπί 10-20 
έτη, πολλοί τών οποίων θά. έξέλθουν τής υπηρεσίας μέ τόν 
βαθμόν τούτον, έτι δέ περαιτέρω άνω τών 150 Γεωπόνων 
παραμένουν άνω τών 10 έτών εις τόν βαθμόν τοϋ εΐσηγητοΰ.

Διά τήν αντιμετωπίσω τής ανωτέρω χαταστάσεως, ήτις 
έχει δημιουργήσει αισθήματα πικρίας καί άπογοητεύσεως 
καί έχει διαταράξει τάς αρμόνικάς σχέσεις μεταξύ τοϋ ώς 
ά.νω επιστημονικού προσωπικού καί εντός τού πλαισίου τών 
προσπαθειών τής Κυβερνήσεως διά τήν άποκατάστασιν τής 
δημοκρατικής όμαλότητος καί τού πνεύματος τής ίσης μετα- 
χειρίσεως τών υπαλλήλων, επιδιώκεται ή αϋξησις τών θέ
σεων τών άνωτέρων βαθμών εις ανεκτόν ποσοστόν καί ή 
άποκατάστασις τής διασχλευθείσης τάξεως εις τήν ιεραρχίαν 
τών βαθμών τούτων.

Είδικώτερον κατ’ άρθρον προβλέπεται :

19/0 
κής

3)

κ'.λ.π.) εις τάς όπ 
Λ1 Γεωπονικού).

’Αναλυτικού τερον :
α), -Vυςάνον.οι αι επι 1ω βαθμώ θέσεις άπό 3 εις 4 διά 
ν επανύρωσιν τής νεοσυσταθείσης διά τοϋ ύπ’ άριθ. 244/ 

Πρ. Δ.πος Γεν. Δ/νσεως Προγράμματος καί Γεωργι- 
\.ναπτύξείυς.

Ρ ή Αυςανονται αι επι 3-2 βαθμώ θέσεις κατά 150 ώς ά- 
κολούθως.

Αυςάνυνται αι Οεσεις τών προϊσταμένων των Δ/νσειυν τής 
Κεντρικής Ιπηρεσίχς άπό 15 εις 20 καί τών έπί 3ω - 2ω 
βαθμωι Προϊσταμένων τών Τμημάτων τούτων άπό 10 εις 
25, δοθεντος ότι διά τοϋ καταρτιζόμενου νέου ’Οργανισμού 
τοϋ δ π. Γεωργίας προβλέπεται ή χύξησις τών Δ/νσεων τής 
Κεντρικής Ί πηρεσίας άπό 15 εις 20 καί τών Τμημάτων άπό 
44 εις 64 διά τή / περαιτέρω δρχστηριοποίησιν τοϋ 'Υπουργείου 
εις τούς τομείς τών’Εγγείων Βελτιώσεων, τής τυποποιήσεως 
καί έμπορίας, τής Ε.Ο..Κ., τής Γεωργικής Έρεύνης, τών 
Γεωργικών Εφαρμογών καί τής Έκπ/σεως κ.λ.π. καί διότι 
πλέον τών Προϊσταμένων τών Δ/νσεων ώς Προϊστάμενοι τών 
τμημάτων έκείνων άτινα χειρίζονται ύπευθύνως ζωτικούς 
κλάδους τής γεωργίας έπί ’Εθνικού ’Επιπέδου (ώς Τμήμα 
Δημητριακών, Άγελαδοτροφίας, Βάμβακος, Κηπευτικών, 
’Αναδασμού, Γ’εωργ. Πολιτικής κ.λ.π.) τοποθετούνται πα
λαιοί πεπειραμένοι Γεουπόνοι υψηλής στάθμης καί άνωτέρων 
βαθμών.

Αυξάνονται αί θέσεις τών Έπιθ/τών ’ Εγγείων Βελ τιώ- 
σεο;ν άπό 2 εις τάς 4 διά νά καταστή δυνατή ή παρακολού- 
θησις, ή έποπτεία καί ό έλεγχος 281 Γενικών καί Τοπικών 
’Οργανισμών ’Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β., Τ.Ο.Ε.Β.), 
οίτινες έ’-ουσι συσταθη διά τήν άξιοποίησων τών έγγειο- 
βελτιωτιι ών έργων εις όλην τήν χώραν. Αύξάνονται αί έπί 
3-2 βαθμώ θέσεις τών εις τάς Έπιθ/σεις Γεωργίας ειδικών ε
ποπτών άπό 14 εις 46, δοθέντος ότι εις τάς θέσεις αύτάς τοπο
θετούνται έξειδικευμένοι έπιστήμονες μέ έτησίαν τουλά
χιστον μεταπτυχιακήν έκπαίδευσιν καί δικαιοδοσίαν 6-10 Νο
μούς εις τόν κλάδον τής άρμοδιότητός των (Φυτοπαθολογίαν, 
Εδαφολογίαν, Κτηνοτροφίαν, Δενδροκομίαν κ.λ.π.) καί πρός 
τόν σκοπόν όπως έκ τών 89 ώς άνω ειδικών, ικανοποιητικός 
άριθμός δύ /αται νά έξελίσσηται έντός κλάδου τής άρμοδιότητός 
του χωρίς νά άλλάζη τομέα άπασχολήσεως ή νά άντιμετωπίζη 
τήν στασιμότητα έλλείψει θέσεων.

1. Διά τοϋ άρθρου 1. Σκοπεϊται ή όρισπκοποίησις τών 
μή εΐσέτι καταργηθεισών 133 θέσεων τοϋ Κλάδου ΑΙ Γεω
πονικού καί 17 θέσεων τοϋ Κλάδου Α2 Δασολογικοϋ, έπί 
βαθμοϊς 5ω ή 4ω καί ή άνασύστασις τών μέχρι σήμερον 
καταργηθεισών 67 θέσεων τοϋ Κλάδου ΑΙ Γεωπονικού καί 
16 τοιούτων τοϋ Κλάδου Α2 Δασολογικοϋ ώσαύτως έπί 
βαθμοϊς 5ω - 4ω ώς καί τών τυχόν καταργηθησομένων θέ
σεων άμφοτέρών τών Κλάδων, μέχρις ένάρξεως ισχύος τού 
παρόντος Νόμου. ·

2. Διά τού άρθρου 2. Αυξάνεται κατ’ άρχήν 6 συνολικός 
αριθμός τών θέσεων τού Γεωπονικού Προσωπικού κατά 106 
οιά τήν καλυτέραν έπάνδρωσιν τών περιφερειακών υπηρεσιών 
Οιά τής πυκνώσεως τοϋ δικτύου τών τοπικών Γεωπόνων πρός 
καλυτέραν έξυπηρέτησιν τοϋ αγροτικού κόσμου.

’Επίσης ενοποιούνται αί θέσεις άπό τοϋ 7ου εως τοϋ 4ου· 
βαθμού όπως τούτο ήδη συμβαίνη κατά κανόνα εις τούς έπι- 
στημονικούς κλάδους τών Δημοσίων 'Υπηρεσιών καί αύ- 
εάνονται αί έπί 3ω καί 2ω βαθμώ θέσεις εις 29S διά τήν έπάν- 
ορωσιν 20 Δ/νσεων καί 64 τμημάτων τής Κεντρικής 'Υπη
ρεσίας, 7 ύπηρ. μονάδων διανομαρχιακοϋ έπιπέδου 52 Νο
μαρχιακού ’Επιπέδου (Δ/νσεις Γεωργίας) καί 421 λοιπών 
τεριφερ. μονάδων (51 Ίνστ. καί Σταθμών ’Ερευνών, 232 
Γραφ. Γεωρ. Άναπτύξεως, 46 Γεωργικά Σχολεία καί Κ.Ε.

Αί έπί 3-2 βαθμώ θέσεις τών Προϊσταμένων Δ/νσεως 
Γεωργίας αυξάνονται κατά 8 καθώς καί τών Προϊσταμένων 
'Υπηρεσιών ’Εγγείων Βελτιώσεων Νομού κατά 8 έπίσης, 
ίνα έπχνδρωθούν άπασαι αί Δ/νσεις Γεωργίας καί αί 'Υπη
ρεσία1 2. Έγγείουν Βελτιώσεων Νομών διά Γεωπόνων έπί 
3-2 βαθμώ, πράγμα τό όποιον δέν έγένετο μέχρι τούδε έλ- 
λείψει άριθμοϋ θέσεων, έπί 3-2 βαθμώ.

Προβλέπεται εις τάς 44 Δ/νσεις Γεωργίας ισαρίθμων Νο
μών τής Χώρας (έξαιρουμένων τών Νομών Ευρυτανίας, Αευ- 
κάδος, Κυκλάδων, Κεφαλληνίας, Γρεβενών. Χίου, Ζακύνθου 
καί Θεσπρωτίας) ισάριθμοι θέσεις έπί 3-2 βαθμώ διά τήν 
βαθμολογικήν έξέλιξιν άνκλόγου άριθμοϋ έκ τών 342 ειδι
κών Γεωπόνων οίτινες είναι τοποθετημένοι εις τάς Δ/νσεις 
Γεωργίας (άρθρον 91 τής Λ7/1970 άποφάσεως) καί οίτινες 
πλέον τού Πανεπιστημιακού πτυχίου των δέον νά έχουν άνω 
τών 6 μηνών μεταπτυχιακήν έκπαίδευσιν εις τον κλάδον τής 
εΐδικεύσεώς των (κτηνοτροφία, Δενδροκομία, κηπευτικά, 
Φυτοπαθολογικά κ.λ.π.) καί διά τούς οποίους ή υπηρεσία ελ
λείψει θέσεων άντιμετοοπίζει τό δίλημμα ή νά τούς μεταθέση 
εις άλλους τομείς άπασχολήσεως έκτος τής εΐδικεύσεώς των, 
ίνα καταστή δυνατή ή προαγωγή των (ώς προϊσταμένους 
Δ/νσεων Γεωργίας κ.λ.π.) ή νά τούς διατηρήση στάσιμους 
διά νά μήν στερηθή τών υπηρεσιών των.

Αυξάνονται αί έπί 3—2 βαθμώ θέσεις τών ’Ινστιτούτων 
κατά 11 ίνα καταστή δυνατή ή τοποθέτησις εις ισάριθμα ’Ιν
στιτούτα ’Ερευνών καί αναπληρωτών Προϊσταμένων έπί 
3-2 βαθμώ πρός τόν σκοπόν όπως εις τά Ιδρύματα αυτά,



έκαστον των όποιων έχει τήν ευθύνην των Ερευνών εις ύλην 
τήν /ώραν είε τον τομέα τής άρμοδιότητός του (Ίνστιτοϋτον 
Δενδροκομίας, Εδαφολογίας, Αιπασματολογίας, Σιτηρών, 
Βάμβακος κ.λ.π.) καί εις το όποιον υπηρετούν ’Επιστήμονες 
ύψηλ.ής στάθμης, δίδεται ή δυνατότης έξελίςεως τούτων εν
τός τού κλάδου της ειδικότητάς των.

Αυξάνονται αί επί 3—2ω βαθμώ θεσεις τών Προϊστάμενων 
τών Σταθμών Γεωρ. Ερευνών άπό 10 εις 20 καθ’ όσον έκ 
τών 28 τοιούτων σταθμών οί πλεΐστοι εξυπηρετούν εύρείας 
περιφερείας (ως Σταθμός Προστασίας Φυτών Βόλου έξυ- 
πηρετών ολόκληρον τήν Θεσσαλίαν, Φθιώτιδα κ.λ.π., Στα
θμός Γεωργ. Ερευνών Χανιών έξυπηρετών ολόκληρον τήν 
Κρήτην κ.λ.π.) καί εις τούς όποιους τοποθετούνται έξειδι- 
κευμένοι έρευνηταί, οίτινες δέον νά έχουν τήν δυνατότητα 
έξελίξεώς των εντός τού Κλάδου τής ειδικότητάς των.

Προβλέπονται 8 θέσεις έπί 3-2 βαθμώ διά τούς Προϊ
σταμένους τών 8 Πρακτικών Γεωργικών Σχολών, άτινα 
επωμίζονται τήν εύθύνην τής έκπαιδεύσεως τού άγροτικού 
κόσμου εις εύρείας περιφερείας τής χώρας (ώς τό Πρ. Γε
ωργ. Σχολ. Πατρών διά τήν Πελοπόννησον καί Αΐτωλ/νίαν, 
Π.Γ. Σχ. Λαρίσης διά τήν Θεσσαλίαν καί Φθιώτιδα, κ.λ.π..)

'Ωσαύτως προβλέπονται 4 θέσεις έπί 3-2 βαθμώ διά-τούς 
Προϊσταμένους τών ίδρυομένων 4 Μέσων Γεωργικών Σχο
λών έν τώ πλαισίω τού Β'. ’Εκπαιδευτικού Σχεδίου χρηματο- 
τουμένου ύπό τής Διεθνούς Τραπέζης Άνασυγκροτήσεως 
καί Άναπτύξεως.

Τέλος προβλέπονται 2 θέσεις έπί 3-2 βαθμώ διά τούς 
Προϊσταμένους τών 2 ύπηρ. Φυτοϋγ/κού Ελέγχου καί 1 
διά τον Προϊστάμενον τού Σταθμού Καθάρσεως Φυτών οί
τινες επωμίζονται σοβαρόν εργον έπί ’Εθνικού ’Επιπέδου καί 
είναι έξειδικευμένοι έπιστήμονες.

. 3. Διά τού άρθρου 3. Αυξάνονται κατ’ αρχήν αί θέσεις τού 
Κλάδου Α2 Δασολογικού κατά 99. ενοποιούνται αί έπί 7ω, 
4ω θέσεις καί αυξάνονται αί θέσεις έπί 3ω καί 2ω εις 73 διά 
τήν έπάνδρωσιν 5 Δ/νσεων καί 21 Τμημάτων τής Κεντρικής 
Υπηρεσίας, 7 ύπηρ. μονάδων Διανομαρχιακοΰ ’Επιπέδου, 
30 μονάδων Νομαρχιακού (Δ/νσις Δασών) καί 242 περι
φερειακού έπιπέδου (74 Δασαρχεία, 155 Δασονομεία, 5 
κέντρα Δασικής Έκπαιδεύσεως κ.λ.π.), διά τήν καλυτέραν 

.συντήρησιν, προστασίαν καί έκμετάλλευσιν τού δασικού πλού
του τής Χώρας.

Άναλυτικώτερον :

Αυξάνονται κατά 2 αί έπί 3-2 βαθμώ θέσεις Προϊσταμέ
νων Τμημάτων τής Κεντρικής Υπηρεσίας καί κατά μίαν 
τών Τμημάτων εις τάς Έπιθ/σεις Δασών τά οποία διαχει
ρίζονται σημαντικά διοικητικά καί οικονομικά θέματα καί 
εύρείας δασικάς έκτάσεις μεγάλης άξίας.

Αυξάνονται αί έπί 3-2 βαθμώ θέσεις τών Π ροϊσταμένων 
τών Δ/νσεων Δασών άπό 15 εις 30 όσαι είναι καί αί Δ/νσεις 
Δασών, αίτινες χειρίζονται κολοσσιαίον δασικόν πλούτον 
εις τεράστιας έκτάσεις μέ ποικίλα τεχνικά καί διοικητικά 
προβλήματα.

.Αυξάνονται κατά 5 αί έπί 3-2 βαθμώ θέσεις εις τά 'Ιδρύ
ματα Δασικών ’Ερευνών δοθέντος ότι εις τά Ιδρύματα αυ
τά τοποθετούνται έξειδικευμένοι Δασολ.όγοι (Έδαφολ.όγοι, 
οίκολόγοι. Γενετισταί κ.λ.π.) οίτινες δέον νά έχουν τήν δυ
νατότητα έξελίξεώς έντός τού κλάδου άπασχολήσεώς των 
χωρίς νά μετακινηθούν εις τήν Διοίκησιν.

Τέλος προβλέπεται μία θέσις Δ/ντού διά τον Δ/ντήν τής 
Μέσης Δασικής Σχολής έξ ής αποφοιτούν μετά διετή έκπαί- 
δευσιν οί Δασικοί Υπάλληλοι Β'. Καττ,νοείαε, απόφοιτοιτ- ' <w ' ‘1 υμνασιου.

4. Διά τού άρθρου 4. αυξάνονται αί θέσεις τού κλάδου A3 
Κτηνιατρικού κατά 200, μονιμοποιούμενων τών ήδη ύπη- 
ρετούντων 200 κτηνιάτρων έπί συμβάσει, ενοποιούνται αί 
θέσεις 7ου έως 4ου βαθμού καί αυξάνονται αί θέσεις 
έπί 3ω καί 2ω βαθμώ εις 81 διά τήν καλυτέραν έπάνδρωσιν 
τής Κεντρικής Υπηρεσίας, 7 ύπηρ. μονάδων Διανομαρχκα- 
κού ’Επιπέδου. 54 μονάδων Νομαρχιακού ’Επιπέδου (Δ/ 
νσιε Κττνιατοικνε! καί 327 πεειτ- επιπέδου (300 Άνεοτ.

Κτηνιατρεία, 10 ύπηρ. Κτηνιατρικού Ελέγχου, 10 Κτηνο. 
τροφικά ’Ινστιτούτα καί Εργαστήρια, 1 ’Αποθήκη Κτην- 
Έφοδίων), προς προστασίαν τού Κτηνοτροφικού Κς^αλ.αίου 
τής Χώρας.

Έξ άλλου προβλέπεται ή σύστασις μιας θέσεως τού Κλά
δου τούτου έπί 1ω βαθμώ, διά τον προϊστάμενον τής Κτη
νιατρικής Υπηρεσίας, ήτις κατόπιν τού ύπ’ άριθ. 731/31/10/ 
1974 Πρ. Δ τος άπεσπάσθη τής β2 Γεν. Δ νσεως Παραγωγής 
καί κατέστη ανεξάρτητος Υπηρεσία.

Άναλυτικώτερον προβλέπεται :
II ρ ο αγωγή τών ήδη υφισταμένων πέντε (5) τμημάτων 

τής Κεντρικής Υπηρεσίας εις Διευθύνσεις, δοθέντος ότι σή
μερον ύφίστανται τριακόσιαι όγδοήκοντα οκτώ (3SS) περι
φερειακά! Κτηνιατρικά! Ύπηρεσίαι, έξαρτώμεναι έκ ταύτης. 
εις άς ύπηρετούσιν επτακόσιοι τρεις (703) Κτηνίατροι καί 
τριακόσιοι έξήκοντα οκτώ (368) υπάλληλοι Διοικητικού 
καί βοηθητικού προσωπικού, ήτοι έν συνόλω 10/0.

Ώς έκ τούτου έπιβάλλεται ή αύξησις τών ήδη υφισταμένων 
δύο (2) θέσεων έπί βαθμώ 3ω-2ω (Δ/ντών εις πέντε (5).).

' Η αύξησις κατά 7 τών έπί 3ω-2ω βαθμώ θέσεων ειδικών 
επιστημόνων (έποπτών), (ήτοι έξειδικευμένων έπί θεμάτων 
Π αθολογίας, Διχτροφής, Χοιροπαθολογίας, Παθολογίας μι
κρών μηρυκαστικών, Φυσιοπαθολογίας, ’Αναπαραγωγής, 
Πτηνόπαθολογίας, Ελέγχου τροφίμων Ζωικής προελεύ- 
σεως, Έπ.θεωρηταί κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμάκων 
κ.λ..π.), διά τήν έπάνδρωσιν τών Έπιθ/σεων δι’ ειδικών κατά 
διαμερίσματα επιστημόνων Κτηνιάτρων καί τήν προαγωγι- 
κήν των έξέλιξιν εις τρόπον ώστε νά άξιοποιούν πλήρως 
τάς είδικάς των γνώσεις, τάς οποίας απέκτησαν κατόπιν πο- 
λ,υδαπάνου διά τό Δημόσιον διετούς ή τριετούς μετεκπαι- 
δεύσεώς των εις τήν άλλοδαπήν κυρίως, προς όφελος τής 
εθνικής οικονομίας.

Έκ τών είκοσι πέντε (25) υφισταμένων Νομοκτηνια- 
τρείων, άτινα ύπεβιβάσθησχν τών υπολοίπων Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών Νομαρχιακού έπιπέδου διά τής Λ7/12/7/1970 
κοινής άποφάσεως. διότι δεν ΰφίστατο κατά τήν έποχήν ε
κείνην ό άπαραίτητος άριθμος θέσεων τού Κτηνιατρικού Κλά
δου εις τον 3ον - 2ον βαθμόν καί ούχί λ.όγω ήσσονος σημασίας 
άπό Κτηνιατρικής πλ,ευράς έναντι τών υπολοίπων, τά δέκα 
οκτώ (1S) τουλάχιστον δέον όπως προαχθώσιν εις Δ/νσεις 
Κτην/κής, έξαιρουμένων τών Νομοκτηνιατρείων Αευκάδος. 
Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Χίου, Σάμου, Γρεβενών καί Ευρυ
τανίας.

Ή τοποθέτησις προϊσταμένων έπί 3ω-2ω βαθμώ, εις 
τάς κατά τά ανωτέρω δημιουργουμένας νέας Δ/νσεις Κτη
νιατρικής. κρίνετχι επιβεβλημένη, δεδομένου ότι ενιοι έκ τών 
Νομών εις οΰς εδρεύουν αύται παρουσιάζουν κτηνιατρικόν 
ένδιαφέρον (Νομοί Λέσβου,’Ηλ-είχς, Ξάνθης,Άρτης, Φωκί- 
δος κ.λ.π.), έτεροι δέ έξ αυτών (Νομοί Κερκύρας.Μαγνησίας. 
Άργολίδος κ.λ.π.) παρουσιάζουν ένδιαφέρον καί άπό πλ.ευ- 

ρας δημοσίας υγείας (Κτηνιατρικοί υγειονομικοί έλ.εγχοι δια- 
κινουμένων τροφίμων ζωικής προελ.εύσεως κ.λ..π.) λ.όγω 
τού τουριστικού ένδιαφέροντος το οποίον παρουσιάζουν.

Π ρος τόν σκοπόν αυτόν προβλχπετχι ή αύξησις τών θέ
σεων στόν 3-2 βαθμόν κατά 1S.

Αύξησις τών θέσεων έπί 3-2 βαθμώ τών Ύπηρ. Ύγειο- 
νομ. Κτηνιατρικού ’Ελέγχου ζωικών τροφίμων διά τούς Προ
ϊσταμένους τών άνωτέρω δύο Υπηρεσιών, έν οψει τής σημα
σίας τών έν λ.όγω Υπηρεσιών, αίτινες ασκούν τον Κτηνια
τρικόν Υγειονομικόν έλ-εγχον έπί τού 95 % τών εις τήν χώ
ραν είσαγομένων καί έξαγομένων τροφίμων ζωικής προελ.εύ
σεως.

Κτηνιατρικόν Μικροβιολογικόν Ίνστιτούτον ’Αθηνών.

Ή ύψηλ.ής ποιότητος διενεργουμένη έν αΰτώ έξειδικευμένη 
έργασία (παραγωγή Βιολογικών προϊόντων. ’Ιολογία, Μι
κροβιολογία. Παρασιτολογία, Πτηνοπαθολ.ογία, Ίστοπαθο- 
λογία κ.λ,.π.) καθιστούν άναγκαίον όπως τά έκ τών ειδικο
τήτων τούτων άπορρέοντα υφιστάμενα Εργαστήρια προχ- 
χθούν τουλάχιστον διά τά μείζονος ένδιαφέροντος τοιαύτα. 
εις θέσεις έπί 3-2 βαθμώ πλ.έον τών υφισταμένων δύο (Διευ- 
Ουντού καί Ύποδιευθυντού ) Β.Δ. 4'(>1.
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Τούτο έΐχλλου προεβλέφθη και εις το Β. Λ μα 4 Άριθ. 
121 1901 «Περί όργανώσεως 'Υπουργείου Γεωργίας».

Κτηνιατρικόν Μικεο"βιολ.ογικόν ’Ινστιτούτου ’Αφθώδους 
Πυρετού.

Λιά τούς αυτούς ώς άνω άναφερομένους λόγους καθίσταται 
αναγκαίου όπως ή θέσις προϊσταμένου ενός τουλάχιστον ερ
γαστηρίου τούτου, είναι επι 3ω ή 2ω βαθμώ οστις θα εκτελ.ή 
συγχρόνως καί χρέη ύποδιευθυντού. πλ.εον τοΰ ηδη υφιστα
μένου Λιευθυντοϋ (Β. Λ μα 4/1961).

α. Κτηνιατρικόν Μικροβιολογικόν ’Εργαστηρίου Θεσ/ 
νίκης

β. ’Εργαστηρίου Έρεύνης καί Ελέγχου Τ^φιμων Ζωικής 
ΙΙροελεύσεως ’Αθηνών.

γ. ’Εργαστηρίου Φυσιοπαθολογίας καί άνα.παραγωγής 
Ιών ’Αθηνών.
Ή ειδικής φύσεως προσφερομένη εργασία τών ώς άνω 

αύτοτελών έργαστηρίων, τό πολυπληθές τών αντικειμένων 
καί το σημαντικόν έν αύτοϊς έπϊτελούμενον επιστημονικόν 
έργου καθιστούν απαραίτητον την δημιουργίαν θέσεως Διευ- 
θυντοΰ επί 3-2 βαθμώ εις τό Ε.Ε.Ε.Τ.Ζ.Π. ’Αθηνών καί 
Ε.Φ.Α.Ι. ’Αθηνών καί μιας είσέτι θέσεως προϊσταμένου επί 
3-2 βαθμώ διά τό σημαντικώτερον τμήμα τοΰ Κτην. Μικρ. 
Έργ. Θεσ/νίκης, όστις θά έκτελ.ή συγχρόνως καί χρέη ΰπο- 
διευθυντοϋ. '

Έξ άλλου υπό τών.ΛΙδρυτικών_Νάμων τών δύο_τελευταίων 
'Ιδρυμάτων προεβλέπετο θέσεις Διευθυντών έπί 4ω ή 3ω 
ή 2ω βαθμώ (Β.Δ. 6S6/67 ). “Ητοι έν συνόλω έπί πλέον άναγ- 
καιοϋσαι θέσεις Διευθυντών έπί βαθμοϊς 3ω-2ω τρεις (3), 
καθ’ όσον ύφίσταται ή θέσις τοΰ Διευθυντοϋ εις τό Κτηνια
τρικόν — Μικροβιολογικόν ’Εργαστηρίου Θεσ/νίκης.

; Κτηνιατρικοί Μικροβιολογικοί Σταθμοί Διαγνώσεως καί 
Έρεύνης.

“Ηδη υφιστάμενοι Σταθμοί (Ίωαννίνων, Πατρών, Χα
νιών, Ααρίσης, Κομοτινής) τυγχάνουν διανομαρχιακοϋ έπι- 
πέδου καί άνεςάρτητες 'Τπηρεσιακαί μονάδες καί ώς έκ τού
του επιβάλλεται, νά προίστανται τούτων έξειδικευμένοι Κτη
νίατροι έπί 3ω—2ω βαθμώ, ώς έξ άλλου προεβλέπετο καί υπό 
τοΰ Β.Δ. 245/65 δΓ ού ίδρύθησαν.

“Ητοι Κτην. Μικροβ. Σταθμοί 5x1 (3ω-2ω) 5 Διευθυν- 
ταί έπί 3ω-2ω.

5. Διά τών άρθρων 5 καί 6 αυξάνονται αί θέσεις έπί βα- 
Ομοϊς 3ω—2ω τοΰ Κλάδου Α4 Διοικητικού διά την έπάνδρω- 
σιν δύο θέσεων τής νεοσυσταθείσης 'Υπηρεσίας Διοικητικού 
καί μιας θέσεως έπί βαθμώ 3ω-2ω Γενικού Διοικητικού Έπι- 
θεωρητοΰ καί δύο θέσεων έπί βαθμοϊς 3ω-ή 2ω διά την βα
θμολογικήν έξέλιξιν τών τμημάτων α) Προσωπικού ’Ιδιω
τικού Δικαίου καί β) Νομικού Δασών. Ές αυτών εις μέν τό 
πρώτον υπάγονται άνω τών 6.500 έκτάκτων υπαλλήλων καί 
εργατοτεχνίτών, έφ’ ών έχουν έφαρμογήν αί διατάξεις τής
Εργατικής νομοθεσίας, εις δέ τό δεύτερον, ανήκει ή έπί- 

μέλ.εια τών νομικής φύσεως άκανθωδών θεμάτων τής δασι
κής νομοθεσίας. Σημειούμεν ότι καί διά τούς προϊσταμένους 
τών λ.οιπών τμημάτων τής αυτής Δευθύνσεως προβλ.έπονται 
Δασολ.όγοι έπί βαθοϊς 3ω ή 2ω. Επίσης αυξάνονται κατά 7 
αί θέσεις τού Κλ.άδου Α5 Αογιστικού έπί βαθμοϊς 3ω ή 2ω 
δια τήν έπάνδρωσιν τών επτά Διανομαρχιακών Μονάδων 
(Οικονομικοί Έπιθεωρηταί).

6. Διά τού άρθρου 7 αυξάνονται αί έπί 3ω — 2ω βαθμώ θέ
σεις τών Κλάδων Χημικών κατά 3 καί ενοποιούνται αί έπί 
«ω — 4ω βαθμώ θέσεις.

Η αύξησις τών έπί 3ω-2ω βαθμώ θέσεων κατά 3 είναι 
απαραίτητος διά την έπάνδρωσιν τινών έκ τών 6 Τμημάτων 
τών ’Ινστιτούτων ’Ερευνών (1 εις Ίνστ. Έλ.αίας, 1 εις Τε- 
χνολ.. ’Ινστιτούτου, 1 εις τό ’Ινστιτούτου Οίνου καί 3 εις τό 
Ινστιτούτου Έδαφολ.ογίας), εις τά όποια προίστανται χημι
κοί έςειδικευμένοι μέ έτησίαν τουλάχιστον μετεκπαίδευσιν 
εις άλλοδαπήν.

7. Διά τού άρθρου 8 αυξάνονται αί θέσεις τών Γεωλόγων— 
Εδαφολ.όγων κατά τέσσαρας (4) διά την έπάνδρωσιν τών

Τ.Ε.Β. Κεντο. καί Δυτικής Μακεδονίας (1) Πελ.οποννήσου

Δ. Στερεάς (1) Κεντρ. Ελλάδος (1) καί μιας εις Κεντρικήν 
'Υπηρεσίαν, ενοποιούνται αί θέσεις 7ω. 4ω. αύξανομέ/ων 
καί τών έπί 3ω—2ω βαθμώ θέσεων κατά δύο (2) δοθέντος 
οτι πρόκειται περί έςειδικευμένων έπιστημόνων υψηλής στά
θμης έπωμι,ομενων μεγάλης ΰπεθυνότητος άποστολ.ήν εις 
τήν εύρεΐαν έκαστος πε'ριφέρειαν τής 'Υπηρεσίας Έγγειων 
Βελτιώσεων τήν οποίαν έξυπηρετεί.

8. Διά τού άρθρου 9 αύξάνονται αί θέσεις τών Πολ. Μη
χανικών κατά πέντε (5) τήν έπάνδρωσιν τών Ύπ.’Εγγείων 
Βελτιώσεων Άνατ. Μακεδονίας — Θράκης (2). ’Ηπείρου 
(2) καί Πελ.οποννήσου Δυτ. Στερεάς (1) αί όποΐαι άντιμε- 
τωπίζουν σοβαρόν πρόβλημα μελέτης καί έπιβλ.έψεως τών 
έγγειοβελ,τιωτικών έργων έλλείψει Π ολ. Μηχανικών.

9. Διά τού άρθρου 10 αυξάνονται ωσαύτως αί θέσεις τών 
Μηχανολόγων — ’ Ηλ.εκτρολ,όγων κατά τέσσαρες (4) διά τήν 
καλ.υτέραν έπάνδρωσιν τών Υ.Ε.Β. Άν. Μακεδονίας—Θρά- 
κης, Κεντρ. Δυτ. Μακεδονίας, Πελ.οποννήσου - Δυτ. Στερεάς 
καί Κρήτης διά τήν καλ.υτέραν έπίβλεψιν καί λ.ειτουργίαν τών 
κατασκευασθέντων εις μεγάλ.ον άριθμόν τά τελευταία έτη 
άντλιοστασίων τών άρδευτικών καί άποστραγγιστικών δι
κτύων.

10. Διά τού άρθρου 11 αυξάνονται αί θέσεις τών ίχθυολ,ό- 
γων κατά δέκα (10). Τούτο τυγχάνει άπολ.ύτως άναγκαΐον 
διά τήν στοιχειώδη έπάνδρωσιν τής Υπηρεσίας Αλιείας, 
ή τις διά τού II. Δ. 811/74 κατέστη ά ν ε ξ άρ τη τ ο ς ύπη ρ ε σ ια κ ή 
μονάς μέ περιφερειακάς μονάδας εις τά άλιευτικά κέντρα τής 
Χώρας.

'Ωσαύτως προβλ.έπεται ή αύξησις τών έπί 3-2 θέσεων 
κατά μίαν διά τήν έπάνδρωσιν τής Οέσειος τού προϊσταμένου 
τού /Αλιευτικού Κέντρου Πειραιώς λ.όγω τής τεράστιας 
σημασίας τούτου διά τήν 'Αλιείαν τής Χώρας.

11. Διά τοΰ άρθρου 12 αύξάνονται αί έπί 5ω-4ω θέσεις 
τού Κλ.άδου Α12 ’Αγρ. Οίκιακ. Οικονομίας 16 εις 24 δοθέν
τος ότι πρόκειται περί κλάδου Α' Κατηγορίας περλαμβάνον- 
τος πτυχίον Άνωτάτης Σχολής όστις εΰρίσκεται εις έπίδε- 
δον κατώτερον καί τού Κλάδου Β' Κατηγορίας πλήν τό ποσο- 
στόν τών θέσεων τούτων έχει όρισθή εις 12 %.

12. Διά τού άρθρου 13 ορίζεται εισαγωγικός βαθμός τού 
Κλάδου Β2 Δασικού ό 9ος αντί τού μέχρι σήμερον ίσχύοντος 
10ου βαθμού καί ούτως έπέρχεται μία αρμονική καί δίκαια 
διάταξις τών βαθμιδών εισαγωγής τών έπί μέρους Κλάδων 
τής Δασικής 'Υπηρεσίας. 'Ωσαύτως αύξάνονται αί υφιστάμε
να.'. σήμερον θέσεις τού Κλάδου τούτου κατά SS καί άναδικρ- 
θρούνται αί θέσεις τού Κλ.άδου, αύξανομένων τών έπί βαθμοϊς 
5ω—4ω θέσεων κατά 35 ήτοι εις ποσοστόν 12 % τού συνόλ.ου 
τών θέσεων.

13. Διά τού άρθρου 14 αυξάνονται αί υφιστάμενα1, θέσεις 
έπί βαθμοϊς 10ω-7ω τού Κλ.άδου Β17 Δασοφυλάκων κατά 
40 ίνα ούτω καταστή δυνατή ή πληρεστέρα έπάνδρωσις τής 
περιφερειακής δασικής υπηρεσίας.

14. Διά τού άρθρου 15 καθορίζεται ό τρόπος κατά τον ό
ποιον θά κατανεμηθούν αί συνιστώμεναι κλ.π. θέσεις εις τάς 
διαφόρους ύπηρεσιακάς μονάδας τού 'Υπουργείου ώστε νά 
έπανδρωθούν διά τού καταλλήλ.ου προσωπικού άπό άπόύειος 
κλ.άδων καί βαθμών.

15. Διά τού άρθρου 16 διευκρινίζεται ότι εις τάς όριζομέ- 
νας κατά Κλάδον θέσεις, δέν περιλαμβάνονται αί δυνάμει ει
δικών νόμων (Ν.Δ. 1264/72 καί 76/74) συσταθεϊσαι πρωτω
ρινά! θέσεις, προσέτι δέ ότι αί έν άρθρω 2 θέσεις τού Κλ.άδου 
ΑΙ Γεωπονικού αυξάνονται κατά τά έν παραγρ. 4 τού άρθρου 
2 τού Ν. 4030/59 οριζόμενα.

16. Διά τού άρθρου 17 ορίζεται ότι κατ’ έξαίρεσιν καί κατά 
την πρώτην έφαρμογήν τού Νόμου, δύνανται νά διορισθούν εις 
κενάς θέσεις εισαγωγικού βαθμού Κλ.άδων τινών καί έπί συμ- 
βάσει ιδιωτικού δικαίου ύπηρετούντες υπάλλ.ηλ.οι τού Υ
πουργείου Γεωργίας μή ύπερβάντες τό 43ον έτος τής ήλ.ικιας 
των.

17. Διά τού άρθρου 18 ορίζεται ότι τό ύπ’ όψει υμών τιθέ- 
με'/ον σχέδιον, θέλει ΐσχύσει άπό τής δημοσιεύσεώς του εις 
την’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
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ΝόμουΤαϋτα οκοποϋντα: ο-.α του παρόντος- αχεοεου- 
έχομεν την τ-.μήν νά ·3έαωμεν is' όψ:ν ημών προς ψήτ·«*·-

Έν Α3ήνα:ς τή 2δ 'Ιουνίου 1975 __
Ο! Υπουργοί

Έγ· -ής Προεδοίας Κυίερ-.ήαεως Έπί τής Γεωργία;
' · ‘Γ- ΡΑΛΛΗΣ I Π Π . ΙΟΡΔΑΧΟΓΛΟΥ

Επ'. των Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

τροnonοιουμεναι διατάξεις
ΝΟΜΟΣ 4303/1906

«Περί ί’.αρνρώαεως -ϋέοεων τού Γεωπον.κοϋ καί Δακλογι- 
>.οϋ Προοωπικοϋ Α' Κατηγορίας. οω ή 4ω δα3μ.ώ τού 
Υπουργείου Γεωργίας καί τ:νων διατάςεων».

“Ap-Spov 1.

2. Έκ τών έξακοαίων όγοοήκοντα έπτά (687) τούτων ■[>'.- 
οεων. αί 3:ακόα:α: (200) ορίζονται ώ; προτωριναί καί καταρ- 
γοϋντα: τταδ-.ακώς. άρχής γενομένης άπό 1ης Άπρ:λίου 1967. 
ί:ά τής μή πληρώ-εως τής πρώτης έκ τών, δ:αδοχ:κώς ή 
ρυγχρόνως κενουμένων τρ:ών (3) το’.ουτων ·5εαεων.

’Ap-Spov 4.

1. Αί ύπο τών δ:ατάξεων τοϋ άρθρου 81 τού ύπ’ άρ:3μϋν 
4/2.1.1961 Β.Δ. «περί Ό?γαν:αμοϋ τοϋ 'Υπουργείου Γεωρ
γίας» καί τοϋ άρ3ρου 2 τοϋ Ν.Δ. 4427/1964 προίλεπόμενα: 
έργαν.καί -Sέπε:ς μονίμων υπαλλήλων τοϋ Δααολογ:κοϋ Ινλά- 
ίου Α' Κατηγορίας έν τ:Γς ία3μο:ς 5ω ή 4ω αυξάνονται κατά 
πεντήκοντα (50). ήτο: έν τώ αυνόλω εις εκατόν τριάκοντα 
(130). έξ ών τριάκοντα τρεις (33) ορίζοντα: ώς προοωριναί 
καί καταργοϋντα: οταδεακώς. άρχής γενομένης άπό 1ης ’Α
πριλίου 1967 δ:ά τής μή πληρώοεως τής πρώτης έκ τών δ:α- 
δοχπκώς ή αυγχρό (ως κενουμένων τρ:ών (3) 3έοεων.

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί τροποπο'.ήτεως καί ουμπληρώτεως δεατάξεών τινων τοϋ 

Ν. 4503/1966 «περί δ:αρ-3ρώοεως 3έαεων τοϋ Γεωπον.κοϋ 
καί Δατολογ'.κοϋ Προοωπ'.κοϋ Α' Κατηγορίας 5ω ή 4ω 
βα-3μώ τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας καί τινων διατάξεων» 
και αναδ:αρ·5ρώαεως 3έοεων Κλάδων τ:νών προοωπικοϋ 
Α' καί Β” Κατηγορεών τοϋ Υπουργείου Γεωργίας.

"Ap-Spov 1.
Αί ϋπό τών διατάξεων τών άρ-ϋρων 1 παρ. 2 καί 4 παρ. 1 

τοϋ Νόμου 4503 Π 906 ορ:ο3ε:οα: ώς προοωρενα: δ:ακότ·.α: 
(200) ·3έοε:ς τοϋ Κλάδου ΑΙ Γεωπον.κοϋ καί τριάκοντα 
τρε:ς (33) 3εοε:ς τοϋ Κλάδου Α2 Δααο7.ογ:κοϋ έπί 6α·3μο:ς 
5ω—4ω τοϋ 1 πουργείου Γεωργίας. κα3ίοταντα: τακτ:καί 
αττο της οημοο’.ευοεως τοϋ παρόντος, άνατυνιατωμένων άμα καί 
τών έκ τούτων αχρ: τοϋδε καταργη·5ε:τών.

'Ap-Spov 2.

Επεςυ/.ατοομένης τής ίοχύος τής παρ. 4 τοϋ άρ3ρου 2 τοϋ 
Ν. 4030/1959 «περ: κα·3ορ:ομοϋ τών οργανικών -Δέαεων ένίων 
Κλάοων τοϋ Υπουργείου Γεωργίας. τακτοπο:ήτεως τής κατα- 
•*Γ2^£·ά)ς του -ρθ7ω-'7.οϋ αυτοΰ 7.2*. τ:νων άλλων ο*.2τ2“εων» 

** ΑΙ Γεω-ον*.7.οΰ ώς 2υτ2*. οΐ2μοροοΰντ2ί
κα: ο:ά τοϋ άρ-Spου I αυξανόμενα: κατά 106. δυνάμε: τοϋ πα
ρόντος ουνιατωμενας, ορίζοντα: εις 2.150 δ:α;3ροϋντα: δέ 
κατά 6α3μοϋς ώς έπετα!:

Επί £α-3μώ 1ω ·3έαε:ς 4
Έπί ία3αο:ς 3ω—2ω » 298
Έπί ία3μο:ς 7ω—4ω » 1848

'Ap-Spov 3.

Α: -·>εαε:ς του Κλάοου Α2 Δατολογ'.κοϋ. ώς αυτα: δεαμ.ορ- 
ςοϋντα: κα: ::ά τοϋ αρ·3ρου Γ αυξανόμενα: κατά 99. δυνάμε:

■οϋ παρόντος αυν'.πτωμένας. ορίζοντα: είς 500. ^'.2pSfCj7T7
έ κατά £α·ΰμούς . ώς επετα:: --- - - . ... - --

Έπί δα·5μώ 1ω 3έ-ε:ς 1
Έπί όα·3μο:ς 3ω—2ω » 73
Έπί £α-5μο:ς 7ω—4ω » 4*20

"Ap-Spov 4.
Α: νέαε:ς τοϋ Κλάδου A3 Κτηνιατρ•7. οΰ 2j Η 2 ν 6 μ ε / 21 y. 2 τ /

200. ουνάμε* τοΰ -2pOVTος αυν:ατωμένας. όρ!"
δ:α:3 ροϋντα: δέ κατά ία•ϋμοϋ:; ώς ε..ε τα: :

Έ:τί ίαώμώ 1 0> 3έαε:ς 1
Έ:τί ία·3μο:ς 3ω-—2co » 81
Έ:τί ία-λμοίς 7ω-—4(0 » 631

Ά?·5 ρον 5.
Αί 3έαε:ς τοϋ Κλάδου Α4 Δ:ο:κητ :κ.οϋ αϋ

πέντε (5), δυνάμε : τοϋ :: 2 ρ 6ν ζ:ος αυν:ατωμένα:
129. δ:αρ·5ροϋντα: δέ κα τά ία-5μοϋς ώ ς έπετα

Έ:τί ί α-5μο:ς 3(0--2ω 3έαε:ς 12
» )) 5(ρ--4(0 » 39
» )) 8ω-—6ω » 7S

Άρ-5 ρον 6.
Αί ·3έαε:ς τοϋ Κλάδου Α5 Λογ:ατι:κοϋ αϋ!

έπτά (7), δυνάμε: τοϋ παρόντος ουν.υτωμενας, ορίζοντα: ε:ς 
127, ί:αρ3ροϋντα: δέ κατά ία-λμοϋ; ώς έπετα::

Έπί £α3μο:ς 3ω—2ω ·3έτε:ς 12
>> ■»-----------δω—4ω »-------- 38---------------
» ' » 8ω—6<·> » 7 /

'Ap-Spov 7.
Αί 3έαε:ς τοϋ Κλάδου A10 Χημικών, αυξανόμενα: εις τοϋ; 

6α·5μοϋς 3ον—2ον κατά τρεις (3). δυνάμει τοϋ παρόντος 
τυνιττωμένας. έπί ίταρί3μω με:ώτ': τών έπί είααγωγεκώ ία- 
3μώ 3έ-εων ορίζοντα: εις 46. δ:αρ /ροϋντα: δέ κατά ία·5μοϋ; 
ώς επετα::

Έπί £α3μο:ς 3(0—2μ 3έτε:ς 5
» » 7 ω—4ω » 41

' 'Ap-Spov 8.
Αί 3έτε:ς τοϋ Κλάδου All Γεωϋ,όγων—Έδαςο/.όγων 

αυξανόμενα: κατά τέτταρας (41. δυνάμε: τοϋ παρόντος τυν:ττω· 
μένας. ορίζοντα: εις 30. δ:αρ3οϋντα: δέ κατά 6α3μοϋς ώ: 
επετα::

Έπί 6α3μο:ς 3<ρ—2ω νέτε:ς 4
» » 7ω—4ι·> » 37

' "Αρ·5ρον 9.

Αί 3έτε:ς τοϋ Κλάδου Α6 Πο/.:τ:κών Μηχανικών, αϋξα 
νόμενα: κατά πέντε (51. δ/υνάμε: τοϋ παρόντος αυν.ατωμένα: 
όρόζοντα: εις 56. δ:αρνροϋντα: δέ κατά £α·3μοϋς ώς έπετα::

Επί 6α3μο:ς 3ω—2ω νέαε:ς 15
» » 6(ο—4ω » 41

"Ap-Spov 1 0.

Α! 3έτε:ς τοϋ Κλάδου Α7 Μηχανολόγων— Ηλεκτρολόγου· 
αΰξχ/όμενα: κ,ατά τέαοαρας (4). δυνάμε: τοϋ παρόντος ουν.οτι 
μένας. ορίζοντα: εις 50. δ:αρ3ροϋντα: οέ κατά όα3μοϋς ώ 
έπετα::

Έπί 6α3μο:ς 6

Επί ε
»

α-υμο: 3έ-ε:ς

6(ο—4ω
'Ap-Spov 11.

Αί ·3έαε:ς τοϋ Κλάδου Α9 ΙχΔυο/.όγων. αυξανόμενα: κα
ί 0. δυνάμε: τοϋ παρόντος αυν:?τ'ομένας. ορίζοντα: εις 27, δ:α 
-Spc-Γιντα: οε κατά £α·3μούς ώς έπετα::

3:ο—2(·'
7ω—4ω »

"Ap-Spor/ 12.

Εις τον Κλάδον A12 Αγροτικής Οίκ:ακής Οικονομίας. ; 
ξά-/οντα: κατά οκτώ (8) α! νέοε:ς έπί δα-όμοίς 5ω καί. 4 
δυνάμε: τοϋ παρόντος τυν:ατωμένα:ς έπί ίοαρί-ζμω με:ώοε. τι 
έπί £α·3μο:ς 8(0—6ω 3έ*εων τοϋ Κλάδου τούτου, άναδίαρϋρ 
μένα: έν τώ αυνόλω των κατά 6α·3μοϋς οϋς έπετα::

Έπί δα-ϋμοίς 5ω—4ω -3έτε:ς 24 
» » 8(·>—6(ο » 177

23
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“Apvcsv 13.
!. Είταγωγν/.ός βανμός τού Κλάίοa Β2 Δατ-.αοϋ ορίζεται

9:;.
*2. U: έετί 10ω 8αύμώ ϋετηρετοϋντες υπάλληλο: τού Κλάοου 

τ-ςν '/.ατατάττοντα: si; τόν 9ον όαύμόν. τού έν τώ ΙΟω 5α- 
ζύ ί·.χνυ·$εντος χρόνου λογ'.ζομένου ώς ϊ’.ανυύεν-ος ε:ς τον 
;ν όα-ύμόν.
3. At θέτεις τού Κλαϊου τούτου αύςανόμεναι -/.ατά όγτοή- 

;ντα όν.τώ ‘ 88'·. οννάμε: τοϋ παρόντος συν·-τωμένας. όρί- 
i/T2·. είς 730. άναο:αρ->ροϋντα: οε κατά βα-άμούς ώς εεεετα: : 
Έετί 5α·5μοίς 5ο>—4ω Σείεις 90

» » 9ω—6ο » 660
' Άρ·5ρον 14.

Λ! ό·έσε·.ς έτ:: όα-άμοίς 10ο—7ο τοϋ Ινλάοου Β17 2Λκο- 
ϊι.χ7.Ον. αύς ανόμενα: κατά τεσσαράκοντα (40). ουναμε: τοϋ 
ζέοντος συν.-τωμένας. ορίζοντα! είς 666 έν τυνέλο.

Άρ-Ssov 15.
Λ: ο:ά τοϋ τταρόντος όριστικοετοιούμενα:. άνασυνιστώμενα: 

ζ: τυν.ττώμενα; ύέσε·.ς. κατανέμονται είς Ύετηρεσιαν.άς Μο- 
ί:ζ: τού Ι’τουργείου Γεωργίας. 5: άετοφάσεως τοϋ Ττεουρ- 
:ύ Γεωργίας, οημοσιευομένης οιά τής Εφημερίοος τής Κυ- 
• ρνήτεως.

Άρ·3ρον 16.

Είς τάς~ ?:ά ~τοϋ~τταρόντος Νόμου όριζομένας όργανίχάς 
ατά Κλάϊον -3έ-ε:ς. οέν ετεριλαμβάνονται αί ϊυνάμε·. τοϋ άρ- 
ρου 2 τοϋ Ν.Δ. 1264/1972 «ττερε ϊ'.ατάίτεών τίνων άφορω- 
»·/ είς το Ανώτερον καί Βοηθητικόν Δ’.ϊακτ’.κόν Προσωετι- 
ον των Ανωτάτον Έκεταιϊευτικών Ίϊρυματων» καί τοϋ αρ- 
ρου 2 τοϋ Ν.Δ. 76/1974 «ετερί έεταναφοράς ά-ολυ·3έντων ή 
Ε αν α γκ ασ-3 έν των είς εταραίτητιν ύεταλλή/.-ων. άετοκαταστάσεως 
τοό:βατ-3έντων καί ρυ·5μίτεως συναφών ·3εμάτων» συστα-3είσαι 
ροσωριναί -3έτε:ς.

Άρ·3ρον 17.
1. ΕΞ αιρετικός καί μόνον κατά την ετρώτην εφαρμογήν τοϋ 

αεοντος Νόμου ούναντα: νά ο:ορ:σ-$οϋν μετά κρίτιν τοϋ οικείου 
I εεηρεσιαν.οϋ Συμβουλίου είς κενάς -3έσε:ς εϊσαγωγί'/.οϋ 5α- 
μοϋ των Κ λάσων Γεωετονιν.οϋ.' Δασολογικοϋ, Κτηνιατρικού 
α: Γεωλόγων— Εοαφολόγων καί έετί συμβάσει Ίοιωτικοϋ Δι- 
α:ου ϋετηρετοϋντες ϋεεάλλη/,οι τοϋ Ύετουργείου Γεωργίας κε- 
τημενοι τά οιά τούς Κλάοους τούτους ετροσόντα καί μή ύετερ- 
α:νοντες το 43ον έτος τής ηλικίας των. κατά εταρέκκλισιν 
ΰν ισχυουσών. ττερί τοϋ άνωτάτου ορίου ηλικίας. ίιατάςεων.

2· θέτεις κατεχόμενα; ϋττό των ύετό τής εεαραγράφου 1 τού 
ζέοντος εττ· συμβατει ύεταλλήλων. καταργοϋνται αυτοδικαίως 
μ2 τώ διορισμώ των ύεταλλήλων τούτων είς τακτικάς ·υέ-

Άρ·3ρον 18.
Η :τχυς τοϋ εταροντος Νομού άρχεται άετό τής δημ,οσιεύσεώς 

-υ είς τήν Έφημερίόα τής Ινυίερνήτεως.
Εν Α·3ήνα·.ς τή 26 'Ιουνίου 1975 

Οί Ύετουργοί
Ετ: των Οικονομικών

, . _ Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ
■"'· *ίΐ Προεορ'ας Κυοερνητεως Εεεί τής Γεωργίας ■

Γ. ΡΑΛΛΗΣ ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΓ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

[ "^7ή ~·χζ. 3 τοϋ άρθρου 75 τοΰ Συντάγματος) έετί τοϋ σχε- 
•ου Νομού «Περί τροετοετοιήσεως καί συμττληρώσεως διατά- 
j.cvv τόνων τοϋ Ν. 4503/1966 «Περί διαρθρώσεως θέσεων τοϋ 
ρντωετικοϋ Α'· Κατηγορίας καί τινων διατάξεων» καί

• αοιαρθρωσεως θεσεων Κλάδων τινών ετροσωετικοϋ Α’ κε ί 
1 Κατηγοριών τοϋ Ί ετουργείου Γεωργίας».
. · Εκ τής έοαρμογ'ής τοϋ ττροτεινομένου σχεδίου Νόμου
* ~?°κληθή μέ/Δουσα συνολική έτησία δαετά'/η τής τάξεως 
tvv εκατόν είκοσι τεσσάρων έκατοαμυοίων τριακοσίων ετεν- 
rw/Ta οκτώ χιλιάδων (124.35S.000) ετερίετου άναΰ.υομέ',η 
'? ακολούθως :

. ^?λ·
Κλ. Α1 Γεωετονικου............................................ 50.259.000

» Α5 Πολιτικών Μηχανικών...................... 920.000
» Α7 Μηχανολόγων - ’Ηλεκτρολόγων .... 736.000
» Α10 Χημικών ........................................... >41.000
» All Γεωλόγων — Έδαφολόγων ............. 1.035.000
» Λ12 ’Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας . 132.000
» Α2 Δασολογικοϋ ....................................... 20.133.000
» Β2 Δασικού.................................................. 9.167.00C
» Β17 Δασοφυλάκων ..................................  2.604.000
» A3 Κτηνιάτρων.........\................................ 35.74C.000
» Α4 Διοικητικού........................................... C76.0O0
» Α5 Αογιοτικοϋ ......................................... 974.000
» Α9 ’Ιχθυολόγων......................................... 1.411.000

Σύνολον......................... 124.35S.000

2. Κατά τήν ετρώτην εφαρμογήν τοϋ σχεδίου Νόμου διά 
έξάμηνον χρονικόν διάστημα (άετό 1/7/19/5 — 31/12.19/5) 
καί λόγω τοϋ γεγονότος ότι ετρός κατάληύιν άετάντων των έκ 
τοϋ Νομοσχεδίου δημιουργουμένων θέσεων δεν ύφίστεν .κ ι 
σήμερον ΰετάλληλοι έχοντες τάς εερός τοϋτο ετρουεεοΟέσεις, ή 
δατ.άνη εεεριορίζεται εις δρχ. ετεντήκοντα όκτώ έκατομμυ- 
ρίων έξακοσίων τεσσαράκοντα όκτώ χιλ. (5S.648.000) 
ετερίετου άναλυομένη ώς ακολούθως':

Κλ. Α1 Γεωετονικου..............   21.091.000
» Α6 Πολιτικών Μηχανικών...................... 479.000
» Α7 Μηχανολόγ·ων—’ Ηλεκτρολόγων........  3S3.000
» Λ10 Χημικών ..........................'7............... 205.003
» All Γεωλόγων—Έδαφολόγων.................. 4S4.000
» Α12 ’Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας . 72.000
» Α2 Δασολογικοϋ ....................................... 9.984.000
» Β2 Δασικού.................................................. 4.S22.000
» Β17 Δασοφυλάκων .................................... 1.386.000
» A3 Κτηνιάτρων................................  1S.124.000
» Α4 Διοικητικού....'................................. 361.000
» Α5 Λογιστικού ......................................... 519.000
» Α9 ’Ιχθυολόγων......................................... 738.000

Σύνολον ......................... 58.64S.000

Ή ώς άνω δαετάνη τών 58.648.000 θέλει άντ.μετωετισθή 
διά τής είς τον Προϋετολογισμόν εξόδων οίκον., έτους 1975 
τοϋ κα6’ ημάς Ύετουργείου έγγραφε ίσης ετιστώσεως ύετό 
φορέα 50/115 ΚΑ5491 ύψους δρχ. 59.913.000 ήτις καί έχει 
έγγραφή διά τήν έφαρμογήν Νοοσχεδίων ετερί άνυψώσεως 
θέσεων ετροσωετικοϋ (ύετό κατανομήν) ήτοι διά τον ώς άνω 
σκοετόν.

Έν ΆΟήναις τή 25 ’Ιουνίου 1975 
Οί Ύετουργοί

Οΐκονοαικών -- Γεωογίας
Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΤ - ΙΠΠ. ΙΟΡΔΛΝΟΓΑΟΓ

ΕΚΘΕΣΙΣ Άριθ. 110/9/1975
Τοϋ Γτ/ικοϋ Λογιστηρίυο τοϋ Κράτους (άρθρον 75- 

εταρ. 1 τοϋ Συν/τος) έετί τοϋ σχεδίου Νόμου τοϋ 'Τετουρ- 
γείου Γεωργίας «ετερί τροετοετοιήσεως καί συμετληρώ- 
σεως διατάξεών τινων τοϋ Ν. 4503/66 «ετερί διαρθρώσεως 
θέσεων τοϋ Προσωετικοϋ Α'. Κατηγορίας καί τινων διατά
ξεων» καί άναδιαρθρώσεως θέσεων Κλάδων τινών ετροσωετι- 
κοϋ Α'. καί Β'. Κατηγοριών τοϋ Ύετουργείου Γεωργίας».

Διά τών διατάξεων τοϋ ώς άνω σχεδίου Νόμου θεσετίζο- 
νται τά κάτωθι :

1. At ύετό τών διατάξεων τών άρθρων 1 εταρ. 2 καί 4 εταρ. 
1 τοϋ 4503/1966,όρι .θεϊσαι ώς ετροσωριναί 200 θέσεις τοϋ 
Κλάδου Α1 — Γεωετονικοϋ καί 33 θέσεις τοϋ Κλάδου Α2- 
Δασολογικοϋ, έετί βαθμοΐς 5ω—4ω τοΰ Ύετουργείου Γεωρ
γίας καθίστανται, άετό τής ισχύος τοΰ νομοσχεδίου, όριστικαί, 
άνασυνιστωμένων τών μέχρι τοϋδε καταργηθεισών τοιούτων. 
(άρθρον 1).

Έετί τών Οι·/.ονθΊ!α.ών 
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ
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2. At θέσει; τοΰ Κλάδου Α1 - Γειυπονικοΰ, ώς αύται διαζ 
μορφοϋνται καί διά τού άρθρου 1 τού νομοσχεδίου αύξανόμε- 
ναι περαιτέρω κατά 106 ορίζονται εις 2.160 καί άνάδιαρ- 
θροϋνται ώς κάτωθι :

Έπί βαθμω 1 to "θέσεις 4.
Έτη βαθμοΐς 3ω-2ω θέσεις 208.
Έ-ί βαθμοΐς 7ω-4ω θέσεις 1.S48. (άρθρον 2).
3. Αί θέσεις τοΰ Κλάδου Α2 - Λασολογικοΰ, ώς αΰται 

διχμορφοΰνται καί διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ νομοσχεδίου, αύ- 
ξαν'όμεναι -εραιτέρω κατά 99 ορίζονται εις 500 καί άναδιαρ- 
θροϋνται ώς κάτωθι :

Έπί βαθμω 1ω θέσεις 1.
Έπί βαθμοΐς 3ω — 2ω θέσεις 73.^
Έ-ί βαθμοΐς 7ιρ-4ω θέσεις 426. (άρθρον 3).
4. Αί θέσεις τοΰ Κλάδου Α3-Κτηνιατρικοΰ αύξανόμεναι 

κατά 200 ορίζονται εις 713 καί άνχδιχρθροϋνται ώς κάτωθι :

Έ—ί βαθμω 1ω θέσεις 1.
Έ—ί βαθμοΐς 3ω-2ω θέσεις 81.
Έ-ί βαθμοΐς 7ω-4ω 631. (άρθρον 4).
5. Αί ύφιστάμεναι θέσεις τοΰ Κλάδου Α4 Διοικητικού, 

αύξανόμεναι κατά 5 ορίζονται εις 129 καί άναδιαρθροΰνται 
ώς κάτωθι :

Έπί βαθμοΐς 3ω-2ω θέσεις 12. ____________
Έπί βαθμοΐς 5ω-4ω θέσεις 39
Έ-ί βαθμοΐς 8ω-6ω θέσεις 78. (άρθρον 5).
6. Αί ΰφιστάμεναι θέσεις τοΰ Κλάδου Α5 Λογιστικού, αύ- 

ξανόμεναι κατά 7 ορίζονται εις 127 καί άναδιαρθροΰνται 
ώς κάτωθι :

Έπί βαθμοΐς 3ω—2ω θέσεις 12.
Έπί βαθμοΐς 5ω—4 θέσεις 38.
Έπί βαθμοΐς δω—6ω θέσεις 77. (άρθρον 6).
7. Αί ΰφιστάμεναι θέσεις τοΰ Κλάδου Α10—Χημικών, αύ

ξανόμεναι εις τούς βαθμούς 3ον—2ον, κατά 3 έπί άντιστοίχω 
μειώσει των έν τώ εΐσαγωγικώ βαθμω θέσεων ορίζονται εις 
46 καί άναδιαρθροΰνται ώς κάτωθι :

Έπί βαθμοΐς 3ω—2ω θέσεις 5.
Έπί βαθμοΐς 7ω—4ω θέσεις 41. (άρθρον 7).

-8. Αί ΰφιστάμεναι θέσεις ύπχλλήλων τοΰ Κλάδου All— 
Γεωλόγων-Έδαφολόγων, αύξανόμεναι κατά 4 ορίζονται εις 
41 καί άναδιαρθροΰνται ώς κάτωθι :

Έπί βαθμοΐς 3ω—2ω θέσεις 4.
Έπί βαθμοΐς 7ω—4ω θέσεις 37. (άρθρον S).
9. Αί ύφιστάμεναι θέσεις τοΰ Κλάδου Α6—Μηχανικών 

αύξανόμεναι κατά 5 ορίζονται εις 56 καί άναδιαρθροΰνται 
ώς κάτωθι :

Έπί βαθμοΐς 3ω—2ω θέσεις 15.
Έπί βαθμοΐς 6ω—4ω θέσεις 41. (άρθρον 9).
10. Αι ΰφιστάμεναι θέσεις τοΰ Κλάδου Α7—Μηχανολόγων— 

’ Ηλεκτρολόγοι, αύξανόμεναι κατά 4 ορίζονται εις 30 καί 
άναδιορθροϋνται ώς κάτωθι :

Έπί βαθμοΐς 3ω—2ω θέσεις 6.
Έπί βαθμοΐς 6ω—4ω θέσεις 24. (άρθρον 10).
11. Αί ύφιστάμεναι θέσεις τοΰ Κλάδου Α9—’Ιχθυολόγων, 

αύςανόμεναι κατά 10, ορίζονται εις 27 καί άναδιαρθρ-ιψνται 
ώς κάτωθι :

Έπί βαθμοΐς 3ω—2ω θέσεις 4.
Έπί βαθμοΐς 7ω—4ω θέσεις 23 (άρθρον 11).
12. Εις τον Κλάδον Α12 ’Αγροτικής Οικιακής Οικονο

μίας, αύξάνονται κατά 8 αί θέσεις έπί 5ω—4ω βαθμω έπί 
ίσαρίθμω μειώσει τών έπί βαθμοΐς δω—6ω θέσεων τοΰ 
Κλάδου τούτου, άναδιαρθρούμεναι έν τώ συνόλω των κατά 
βαθμούς ώς επεται :

Έπί βαθμοΐς 5ω—4ω θέσεις 24.
Έπί βαθμοΐς 8ω—6ω θέσεις 177. (άρθρον 12).

13. 'Ορίζεται ώς εΐσωγικος βαθμός τοΰ Κλάδου Βί 
Δασικοΰ ό 9ος τών έπί βαθμω ΙΟω ύπηρετούντων ύπαλλήλι 
τοΰ ώς άνω Κλάδου κατατασσομένων εις τον βαθμόν τοΰτ 
καί προβλέπεται δτι, αί ύφιστάμεναι θέσεις τοΰ Κλάδ 
αύξανόμεναι κατά 88, ορίζονται εις 750 καί άναδιαρθροΰ'.τ 
ώς κάτωθι :

Έπί βαθμοΐς 5ω—4ω θέσεις 90.
Έπί βαθμοΐς 9ω—6ω θέσεις 660. (άρθρον 13).

14. Αύξάνονται κατά 40 αί θέσεις έπί βαθμοΐς ΙΟω—1 
τοΰ Κλάδου Β17 Δασοφυλάκων, όριζόμεναι εις 666 έν συνό) 
(άρθρον 14).

15. Ρυθμίζονται θέματα σχετικώς μέ την κατανομήν τί 
ώς άνω θέσεων καί ορίζεται ότι, εις ταύτας δεν περιλαμβάνο 
ται αί προσωρινά! τοιαΰται αί προβελεπόμεναι ύπο τοΰ άρθρ 
2 τοΰ Ν.Δ. 1264/72 καί τοΰ Ν.Δ. 76/1974 κ.λ.π. (άρθρα 
καί 16).

16. Παρέχεται εύχέρεια, όπως, κατά την πρώτην έφαρμ 
γην τοΰ Νομοσχεδίου, έΐς τινας έκ τών κενών θέσεων είσ 
γωγικοΰ βαθμοΰ, διωρισθοΰν έπί συμβάσει ίδιωτικοΰ δικαί 
υπάλληλοι τοΰ Υπουργείου Γεωργίας κεκτημένοι τά ίτ.ι 
τούμενα προσόντα καί προβλέπεται ότι, τακτΓκαΓ οργανιχ 
θέσεις κατεχόμεναι ύπό τών ώς άνω υπαλλήλων καταργούν: 
αύτοδικαίως άμα τώ διορισμώ τών ύπαλλήλων τούτων, ε 
μονίμους θέσεις (άρθρον 17).

Έκ τών προτεινομένων ώς άνω διατάξεων προκαλοΰνται 
κάτωθι άποτελέσματα έπί τοΰ Κ ατικοΰ Προϋπολογισμού:

1. Δαπάνη έκ της συστάσεως νέων θέσεων, ώς > 
έκ τής άνοδιαρθρώσεως τών ύφισταμένων τοιούτων 
δρχ. 124.358.000 περίπου, έτησίως άναλυομένη ώς κάτωθ

Διά τον 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» »

» » 
» »

Κλάδον Al-Γ εωπονικοϋ
δραχμαί

50.259.0
» Α2-Δασολογ ικοΰ 20.133.0
» A3—Κτηνιατρικού 35.740.0
» Α4—Διοικητικού 676.0
)) Α5-Λογιστικοΰ 974.0
» A6— Πολιτικών Μηχανικών 920.0
» Α7—Μηχανολόγων-’ Ηλεκτ. 

Α9-’Ιχθυολόγων
736.0

» 1.411.0
)) Α10-Χημικών 541.0
» ΑΙ 1-Γεωλόγων—Έδαφολόγ. 

Α12-’Αγροτ. Οικιακής Οι
κονομίας

1.065.0
»

132.0
» Β2—Δασικού 9.167.0
» Β17-Δ ασο φυλάκων 2.604.0

Σύνολον 124.358.0

2. Μελλοντική δαπάνη άκαΟόριστος, έκ τής μή καταρι 
σεως τών ύφισταμένων είσέτι 133 προσωρινών θέσεων γε 
πόνων καί 17 προσωρινών θέσεων δασολόγων, αίτινες χ 
θίστανται όριστικαί διά τών διατάξεων τοΰ Νομοσχεδίου καί

3. μελλοντική δαπάνη, άκαΟόριστος, έκ τής συνταξ: 
δοτήσεως τών ύπαάλήλων, έπί άνωτέρας βαθμολογΐ/ 
βάσεως.

Έν Άθήναις τή 26 ’Ιουνίου 1975 ·

Ό Γενικός Διευθυντής 
Ν. ΒΑΛΗΣ


