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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
’Erl του σχεδίου Νόμου «Περί άναδιαρθρώσεως θέσεων
καί έπανεντάξεως υπαλλήλων Β7 Τοπογράφων Υπομη
χανικών, Β14 Σχεδιαστών καί Β17 Δασοφυλακών τοϋ
'Υπουργείου Γεωργίας».
Προς τί/v Βουλήν ιών Έλλ.ήνων
Διά τοϋ ύπδ έγκρισιν σχεδίου Νόμου, σκοπεΐται ή βα
θμολογική άνύψωσις καί έπανένταξις ώρισμένων Κλάδων
-της Β' κατηγορίας τοϋ Υπουργείου Γεωργίας το έργον τών
οποίων είναι έξ ίσου σημαντικόν, ώς καί τής Α' κατηγορίας
έν οψει τής έφαρμοζομένης γεωργικής πολιτικής, ή οποία
επιβάλλει διά την ΰλοποίησίν της την συμβολήν όλων τών
Κλάδων τοϋ 'Υπουργείου διά τήν έπιτέλεσιν τοϋ δυσχερεστάτου έργου της.

λάκις καιρικάς συνθήκας, μηδέ καί τοϋ κινδύνου, τής ζωής
των έξαιρουμένου, διά τήν διασφάλισιν τοϋ δασικοϋ πλούτον
τής χώρας άπό παντοίων έχθρών.
Διά τοϋ άρθρου 4 προβλέπεται ή έναρξις ισχύος τοϋ νόμον
άπό τής δημοσιεύσεώς του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Εις τοϋτο άποσκοπεΐ τό παρόν σχέδιον Νόμου, οπερ έχομεν τήν τιμήν νά θέσώμεν ύπ’ δψιν υμών προς ψήφισιν.
Έν Άθήναις τή 6 Δεκεμβρίου 1975
Οί Υπουργοί
Έπί τής Προεδρίας
Έπί τών Οικονομικών
τής Κυίερνήσεως
Ε. ΔΕΒΛΈΓΟΓΛΟΥ
Γ. ΡΑΛΛΗΣ
Έιίί τής Γεωργίας
ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

Είδικώτερον κατ’ άρθρον προβλέπεται':
I. Διά τοϋ άρθρου 1 προβλέπεται ώς εισαγωγικός βαθμός
τοϋ Κλάδου Β7 Τοπογράφων 'Υπομηχανικών ό 9ος αυξά
νεται ό άριθμός τών θέσεων επί βαθμοϊς 5ω καί 4ω, εντάσ
σονται περαιτέρω οί υπάλληλοι τοϋ Κλάδου τούτου μέχρι
καί τοϋ 6ου βαθμοϋ, άναλόγως τών έτών υπηρεσίας των ώς
καί τών τυπικών καί ουσιαστικών προσόντων αυτών μετά
κρίσιν τοϋ οικείου Ύπηρεσιακοΰ Συμβουλίου. -——
—^

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί άναδιαρδρώσεως δέσεων καί έπανεντάξεως υπαλλήλων
τών Κλάδων Β7 Τοπογράφων Υπομηχανικών Β14 Σχε
διαστών καί Β17 Δασοφυλάκων τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας.

_______ *_______ _μ.Άρδρον. 1._.-----------ν— - - ·. -·
Κλάϊος Β7 Τοπογράφων Υπομηχανικών.
Διά τοϋ Β. Δ/τος 4/1961 «Περί ’Οργανισμού τοϋ 'Υπουρ
' 1. Εισαγωγικός ίαδμός τοΰ Κλάδου Β7 Τοπογράφων Υπο
γείου Γεωργίας» προβλέπεται ώς εισαγωγικός βαθμός τοϋ
μηχανικών ορίζεται ό 9ος.'
. ·
Κλάδου Β7. Τοπογράφων 'Υπομηχανικών δ 10ος ήτοι δ
2. At δέσεις τοϋ Κλάδου Β7 Τοπογράφων Υπομηχανικών
ώς άνω Κλάδος εΐχεν, έναντι τών λοιπών τής Β' κατηγορίας,
ορίζονται εις 600 διαρδροΰνται δε κατά ίαδμούς ώς έπεται:
προβάδιι ί.α, τδ όποιον δέον όπως διατηρηθή καί διά τοϋ
Έπί ίαδμω 4ω δέσεις 32
υπό ψήφ σιν σχεδίου Νόμου. ··’··■
έ
Έπί ίαδμω 5ω δέσειις 64
4
"Απαντες οί υπάλληλοι τοϋ Κλάδου τούτου έχουν, ύπο. Έπί ίαδφυοίς 9ω—6ω δέσεις 504
βληθή εις διετή περίπου θεωρήτικήν έκπαίδευσιν έπί θεμά
3. Οί κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος ύπηρετοϋντες
των εκσυγχρονισμένης τοπογραφίας καί έπιμόρφωσιν εις
υπάλληλοι
τοϋ Κλάδου Β7 Τοπογράφων Υπομηχανικών εντάσ
καθήκοντα Προϊσταμένου Τοπογραφικοΰ Συνεργείου, πλεΐστοι δέ έξ αυτών έπιτελοϋν καθήκοντα προϊσταμένου καί σονται, μετά κρίσιν τοϋ οικείου Ύπηρεσιακοΰ Συμβουλίου μέχρι
συμμετέχουν εις τάς Έπιτροπάς διανομών άγρ/των συνοι • καί τοϋ 6ου ίαδμοϋ, άναλόγως τών. έτών υπηρεσίας, των ώς
ι
κισμών καί άναδασμών συντάσσουν καί υπογράφουν τά καί τών τυπικών καί ουσιαστικών αυτών προσόντων.
■4. Ό πέραν τοϋ άπαιτουμένου διά τήν κατά τ’ άτ/ωτέρωί
σχεδιαγράμματα, βάσει τών δποίων έκδίδονται οί τίτλοι
κυριότητος εις τούς άκτήμονας καί_.τούς έξ Άναδασμών μέχρι τοϋ 6ου ίαδμοϋ ένταξιν τών άνωτέρω υπαλλήλων, χρό
νος υπηρεσίας, λογίζεται κατά πάσαν περίπτωσιν ώς διανυίδιοκτήτας. ' ~
δείς εις τον ον Ιένταχδήσεται έκαστος ίοδμόν. . ·'■ Ή ειδικής φύσεως προσφερομένη εργασία τών υπαλλή
λων τοϋ Κλάδου ώς καί ή σημαντική συμβολή των είςτήν
'Αρδρον 2.
έφαρμογήν τοϋ προγράμματος τοπογραφικών έργασιών τοϋ
Κλάδος Β14 Σχεδιαστών.
'Υπουργείου, ήτοι εις προγράμματα Άναδασμοΰ, ’Εποικι
1. Εισαγωγικός ίαδμός τοϋ Κλάδου Β14 Σχεδιαστών ορί
σμού, Άμπελουργικοϋ Κτηματολογίου καί Κτηματολογίου
ζεται
ό 9ος.
. . '
'
\
·
Ίχθυοτρόφων· ύδάτων τής χώρας δικαιολογοϋν έν προβά
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στών.
II. Διά τοϋ άρθρου 2 προβλέπεται ώς εισαγωγικός βαθμός
; '
"Αρδρον 3.
τοϋ Κλ.άδου Β14 Σχεδιαστών δ 9ος, περαιτέρω δέ προβλέν
,.
Κλάδος Β17 Δασοφυλάκων.
πεται ή ένταξις τών υπαλλήλων .τούτων1 μέχρι καί τοΰ^ 6ου
1. Οί κατά τήν έναρξιν τής ισχύος τοϋ παρόντος υπάλλη
βαθμοϋ, άναλόγως τών έτών ύπηρεσίας των ώς καί τών τυ
λοι
τοϋ Κλάδου Β17 Δασοφυλάκων, κεκτημένοι · χρόνον πρα
πικών καί ουσιαστικών αυτών προσόντων.
\· J ■
γματικής δημοσίας ύπηρεσίας άνώτερον τοϋ ύπό τών οικείων
III. Διά τοϋ άρθρου 3 προβλέπεται' ή ένταξις τών ύπη1
διατάξεων προίλεπομένου διά τήν μέχρι τοϋ κατεχομένου ίαρετούντων καί έχόντων τά τυπικά καί ουσιαστικά προσόντα δμοϋ προαγωγικήν αυτών έξέλιξιν, έπανεντάσσονται μετά κρί
υπαλλήλων τοϋ Κλ.άδου Β17 Δασοφυλάκων μέχρι καί τοϋ
σιν τοϋ αρμοδίου Ύπηρεσιακοΰ Συμίουλίου εις άνάλογον προς
7ου βαθμοϋ.
· · . ·
τον συνολικόν χρόνον τής ύπηρεσίας αυτών ίαδμόν.
Οί υπάλληλοι τοϋ Κλάδου τούτου βάσει τοϋ Β. Δ/τος
2. Οί κατά τό παρόν άρδρον εντασσόμενο: διατηρούν τήν
4/1961 «Περί όργανισμοϋ τοϋ Υπουργείου Γεωργίας» διωτ
κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος ύφισταμένην σειράν άρχαιρίζοντο μέ τον 11ον βαθμόν καί έξελίσσοντο μέχρι καί τοϋ
ότητός των.
9ου βαθμοϋ μέ συνέπειαν εντός συντόμου χρόνου νά έξανΆρδρον 4.
τλοϋν τήν ίεραρχικήν των έξέλιξιν.
Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του
Διά τοϋ προσφατως δημοσιευθέντος Β. Δ/τος 120
διά τής Έφημερίδος τής Κυίερνήσεως.
.·
25.10.1974 παρεσχέθη ή δυνατότης έξελίξεως τών υπαλλή
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λων τοϋ Κλάδου τούτου μέχρι καί τοϋ 7ου βαθμοϋ δέν προε~
Οί Υπουργοί
* ■ ■
βλέφθη όμως καί άντιστοίχως ένταξις αυτών.
Έπί τών Οικονομικών
Γ ’Επιβάλλεται όθεν -όπως παρασχεθή διά τοϋ υπό ψήφισιν' Έπί τής Προεδρίας
σχεδίου Νόμου ή εύχέρεια έντάξεως τών σήμερον ύπηρετής Κυίερνήσεως
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
Γ. ΡΑΛΛΗΣ
τούντων υπαλλήλων ώς μία ελάχιστη υλική καί ήθική
' Έπί τής Γεωργίας
. .
,
άναγνώρισις τών ύττηρεσιών τών υπαλλήλων τούτων, οί
όποιοι έργάζονται συνεχώς έν ύπαίθρω ύπό άντιξόους πολ- ' ‘■ V .
·
ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

