ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τοΰ σχεδίου Nouou «περί ρυθμίσεως κχταστάσεως
προσωπικού τοΰ Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνο
τροφίας καί Λασών καί. των Ταμείων Γεωργίας, Κτηνο
τροφίας καί Λασών».
Πζ>ος τήν Βουλήν των 'Ελλήνων
’Επί τοΰ άρθρου 1ου.
1. Διά τοΰ προτεινομένου σχεδίου Νόμου έπιχειρεΐται
οιζική καί όρισπκή λύσις τοΰ προβλήματος των υπαλλήλων
των άνω Ταμείων.
Διά των ’Ιδρυτικών τών άνω Ταιχείων διατάξεων (Α.Ν.
574/37, Α.Ν. 389/43 Β.Δ. άπό 28/29.12.45, Β.Δ. άπό
6.4.1951) προεβλέφθη καί ή σύστασις οργανικών θέσεων
προσωπικού αυτών.
Αί θέσεις αΰται διά διαφόρων μέχρι σήμερον νομοθετημάτων, διεμορφώθησαν εις S3 έν συνόλω διά τό Κεντρικόν
Ταιχεϊον Γεωργίας Κτην/φίας καί Δασών καί 380 έν συνόλω
διά τά Ταμεία Γεωργίας, Κτην/φίας καί Δασών τών Νομών.
Οί υπάλληλοι τών Ταμείων τούτων, προσφέρουν τάς
υπηρεσίας των εις άποκλειστικώς Δημοσίας 'Υπηρεσίας
(Ύπουργεΐον Γεωργίας), έργάζονται υπό τάς αΰτάς συνθήν-.- καί εις τά αΰτά γραφεία μέ τούς συναδέλφους των
Δημοσίους υπαλλήλους, καί έχουν ακριβώς τό αυτό άντικείμενον εργασίας, διοικοΰνται δέ ΰπό Δημοσίων υπαλλήλων.
Ή ίδιότης τών άνω υπαλλήλων ώς ύπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
έντός τών Δημοσίων 'Υπηρεσιών δημιουργεί συνεχώς εύλογα
παράπονα τούτων, έπί σειράν έτών, σχετικώς μέ τήν ύφισταμένην διαφοράν Υγειονομικής περιθάλψεως, τήν μή
ΰπαρξιν
Φορολογικών άπαλλαγών, ώς καί προβλήματα
προβαδίσματος κ.λ.π.'.
Οΐ ανωτέρω υπάλληλοι έχουν έντόνως τό συναίσθημα ότι,
ενώ εις ούδέν διαφέρουν-τών συναδέλφων των Δ.Υ., διότι
βάσει ειδικής διατάξεως (Άρθρον 3 Β.Δ. 284/61) έχουν
άπάσας τάς υποχρεώσεις τών Δημ. υπαλλήλων, εύρισκονται
εις ήσσονα μοίραν τών δευτέρων καί τούτο δέ δημιουργεί
δυσάρεστον κατάστασιν καί έπαυξάνει τον ηύξημένον συν
τελεστήν δυσχερείας εις τήν διοίκησιν.
2. Διά τοΰ Νομοσχεδίου, λύεται κατά τρόπον οριστικόν
τό πρόβλημα, διότι άφ’ ενός μέν παρέχεται ή δυνατότης
αετατάξεως, τών έπιθυμούντων τούτο υπαλλήλων τών
Ταμείων εις τό Δημόσιον καί ούτω γίνεται άπόδεκτόν τό
σοβαρώτερον τών αιτημάτων τοΰ προσωπικού καί άφ’
ετέρου διευκολύνεται ή Διοίκησις εις τήν χρησιμοποίησιν
άναλόγως τών υπηρεσιακών αναγκών, έμπειρων υπαλλήλων,
έξαλειφομένης πλέον τής ανομοιογένειας τοΰ προσωπικού,
ήτις, δυσχεραίνει τήν όμαλήν λειτουργίαν τής Υπηρεσίας.

5. Κατόπιν τών άνωτέρω έκτεθεντων. είναι συμφέρον
τής 'Υπηρεσίας όπως άπασαι αί έργασιαι τών Ταμείων τού
των διεςάγωνται ύπό μονίμων Δημοσίων υπαλλήλων μέ
ηύςημένας υποχρεώσεις καί αίσθημα εύθύνης.
6. Έκ τής έφαρμογής τοΰ Νόμου ούδεμίαν έπιβάρυνσιν
θά έχη ό τακτικός προϋπ/σμός, διότι αί άποδοχαί τών ύτταλλήλων τών Ταμείων τούτων, οίτινες έξομοιοΰνται μισθολογικώς απολύτως.πρός τούς μονίμους Δημοσίους ύπαλλήλους,
καταβάλλονται μέν ύπό τών Ταμείων τούτων, άλλά έξ επι
χορηγήσεων τοΰ τακτικού προϋπ/σμοΰ, ήτις έπιχορήγησις
δεκτής γενομένης τής προτεινομένης λύσεως, θά μειωθή
ίσοπόσως, ώς προτείνεται εις τήν παρ. 6 τοΰ άρθρου 1.
Έπί τοΰ άρθρου 2ου.
Ή διάτας ις τοΰ άρθρου τούτου, τίθεται πρός έφαρμογήν
πάσης τυχόν άμφισβητήσεως εις τό μέλλον.
Έν Άθήναις τή 27 Ίανουαρίου 1978
'0 'Υπουργός Γεωογίαε
ΑΘΑΝ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΟΥ
Περί ρυ3μίσεως καταστάσεως προσωπικού τοΰ Κεντρικοί
Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας καί Δασών και τών Τ μείων Γεωργίας, Κτηνοτροφίας καί Λασών.
Άρ3ρον 1.
1. Μόνιμοι υπάλληλοι τοΰ Κεντρικοί Ταμείου Γεωργίας,
Κτηνοτροφίας καί Δασών και τών Τχμείων Γεωργίας, Κτη
νοτροφίας καί Δασών, μέχρι καί τού 6ου 6α3μού, μετατάσ
σονται τή αιτήσει των, δυνάμει τοΰ παρόντος καί 8Υ άποφάσεως τοΰ 'Υπουργού Γεωργίας, έφ’ άπας έκδιδομένης, μετά
γνώμην τού αρμοδίου ’Υπηρεσιακού Συμβουλίου τοΰ Ύποοργείου Γεωργίας, εις όμοιο6ά3μους όργανικάς δέσεις τού Υ
πουργείου Γεωργίας, ώς άκολούδως:
α. Τοΰ Κλάδου ΑΤΙ Διοικητικού, εις τον Κλάδον ΑΤο
Οικονομικόν.
6. Τού Κλάδου ΜΕί Διοικητικού, εις τον Κλάδον ΜΕ4
Λογιστικόν ή τόν Κλάδον ΜΕΙ9 Δακτυλογράφων.
' γ. Τών Κλάδων ΣΕ, εις τόν Κλάδον ΣΕ Κλητήρων.

2. Α! όργανικαί δέσεις προσωπικού τού Υπουργείου Γεωρ
γίας τών Κλάδων ΑΤ5 Οικονομικού έπί £α·5μοίς 8ω—6ω,
ΜΕ4 Λογιστικού έπί βαύμοίς ΙΟφ—6ω, ΜΕ9 Δακτυλογράφων έπί βα-ύμοις ΙΟω—6ω καί ΣΕ Κλητήρων έπί 12ω—8ω,
αυξάνονται κατ' ίσον άριδμόν, πρός τόν άριύμόν τών εις έκα
στον τών Κλάδων τούτων μεταταχδησομένων υπαλλήλων τών
ανω Ταμείων.
3. ’Από τής διά τής Έφημερίδος τής Κυόερνησεως δη3. Διά τοΰ Νομοσχεδίου λάμβάνεται μέριμνα τόσον διά '
τήν μετάταξιν τών υπαλλήλων εις θέσεις τού 'Υπουργείου
μοσιεύσεως τής περί μετατάξεως άποφάσεως τών, κατά τ’
Γεωργίας προς τούτο συνιστώμένας, όσον καί διά τήν καάνωτέρω, υπαλλήλων τών Ταμείων, καταργοΰνται αυτοδι
τάργησιν Ισου άριΟμοϋ θέσεων τών Ταμείων.
καίως ισάριθμοι όργανικαί δέσεις εισαγωγικού £α-3μοϋ τών
Κλάδων προσωπικού τών άνω Τχμείων, έξ ών προήρχοντο
4. 'Ομοίως λαμβάνεται μέριμνα διά τήν διατήρησιν κεκτηο! μεταταγέντες υπάλληλοι.
ιένων δικαιωμάτων τών ύπαλλήλων έκείνων, οίτινες θά προ
τιμήσουν νά τερματίσουν τήν σταδιοδρομίαν των εις τά
4. Α! περί μετατάξεως εις τό Ύπουργεΐον Γεωργίας οάτήΓαμεΐα, μετά τήν άποχώρησιν δέ καί τοΰ τελιευταίου έκ
σεις τών υπαλλήλων τών άνω Ταμείων, ϋποίάλλσνται εις τήν
τούτων θά λυθή όριστικώς τό υφιστάμενον πρόβλημα.
αρμόδιόν Δ/νσιν Προσωπικού τού Υπουργείου Γεωργίας, εν
τός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών μη.ών άπό τής δημοσιεύ'Η λύσις αύτη τελεί έν άπολύτω αρμονία προς τήν φύσιν
σεως τού .παρόντος.
.αί τον σκοπόν τών έν λόγω Ταμείων.
5. Αί δ Γ οίονίήποτε λόγον κενούμεναι λοιπαί 3έσεις απάν
'Ως γνωστόν, αποκλειστικός σκοπός τών Ταμείων είναι
των τών Κλάδων τών άνω Τχμείων, πλ.ηρούνται μόνον διά
οικονομική καί διαχειριστική έξυπηρέτησις τών 'Υπηρε
προαγωγής.
τών καί Ιδρυμάτων τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας (Δημοσίων
"Άμα τή αποχωρήσει απάντων τών κατεχόντων τάς 3έ- .
Υπηρεσιών) καί ή έξασφάλ.ισις διαχειριστικής εύελ.ιξιας
σεις ταότας υπαλλήλων, χΰται καταργοΰνται.
ιά τήν έφαρμογήν τών ιδιόμορφων προγραμμάτων των,
6. Άμα τή, κατά τ' άνωτέρω. μετατάξει τών υπαλλήλων,
άν δέ ήτο δυνατόν νά παρασχεθή ύπό τοΰ Δημοσίου Λογιπερικόπτεται ή πρός τό K.TJT.K. καί Δασών παρεχομένη
τικοΰ εΐςτά έν λόγω Ιδρύματα καί 'Υπηρεσίας, ή ύπό τών
έπιχορήγησις έκ τοΰ τακτικού προϋπολογισμού κατά ποσόν
νω Ταμείων έξασφαλ.ιζομένη λογιστικοδιαχειριστική εύείσον πρός τό άπαιτούμενον διά τήν μισθοδοσίαν τών μετατασιξία, άσφαλώς αύται θά εξυπηρετούντο ΰπό τοΰ τακτικού
σομένων.
:ροϋπ/σμοΰ, ούσαι καθαρώς Δημόσιαι 'Υπηρεσίαι.

