
ΕΙΣΠΓΗΤΙΚΙ! ΕΚΘΕΣΙΣ

•Γ—ί -οϋ rr/zδιού Νομού «Περί παρατάσεως άπασχολήσεως 
πιστωτικού _ επί σχέσει εργασία; ’Ιδιωτικού Δικαίου τοϋ 

ουργχίου Γεωργία; καί άλλων τινών διατάξεων»

Ποό; 7),) Βουλήν ιών 'Ελλήνων
Δυνά'-ΐε'. των διατάξεων τού άρθρου 19 τοϋ ν. 104/19/δ 

πεοσελάσθησαν εκατόν τεσσαράκοντα (140) Δασολ.όγοι. 
διπλωματούχοι τη; Γεωπονική; καί Δασολογικής Σχολή; 
τοϋ Πανεπιστταίου Θεσσαλονίκης ή ισοτίμου Σχολής τής 
’Αλλοδαπής. εξήκοντα nr/τε (6δ) Δασοκόμοι πτυχιοΰχοι 
Μέσων Δασικόν Σχολών, (νΰν Τεχνολόγοι Δασοπονίας) 
-ζζ·.: (9) πτυχιοΰχοι Άνωτάτων Γεωπονικών Σχολών

ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών τής αλλοδαπής, πεντή- 
κοντα (30) πτυχιοΰχοι Άνωτέρων καί Μέσων Τεχνικών 
Σχολών καί έβδομήκοντα πέ/τε (7δ) υπάλληλοι πτυχιοΰχοι 
Σχολών Μέση; Γενική; Έκπαιδεύσεως, έπί σχέσει εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου διά την άντιμετώπισιν απροβλέπτων καί 
έπειγουσών αναγκών τών δασικών υπηρεσιών καί συγκε- 
κειμέ/ω; διά την έξυπηρέτησιν τών δασοτεχνικών έργων καί 
ΐε-Ίΐσιών τά όποια έκτλοΰνται δι’ αυτεπιστασίας.

Εις τάς ανωτέρω προγραμματιζομένας δασικός έργασίας 
πεοσετέΟησαν εκτάκτως καί άπροβλέπτως αί έργασίαι άνα- 
δασώσεω; τών καέντων δασών κατά τό έτος 1977.

Διά τούς άνωτέρω λόγους κρίνεται αναγκαία ή διατή
ρησες τοϋ προσωπικού τοϋ άρθρου 19 τοϋ νόμου 104/1975 
εις την υπηρεσίαν διά χρονικόν διάστημα είκοσι εξ (26) 
είσέτι μηνών προκειμέ/ου νά καταστή εφικτή ή συνέχισες 
εκτελέσεως δι’ αυτεπιστασίας τών έν άναπτύξει προγραμμά
των τών δασικών εργασιών, καί, τό σπουδαιότερον ή αναδά
σωσες τών κατεστραμμένων έκ πυρκαϊών δασών.

Είδικώτερον κατ’ άρθρον τοϋ προτεινομένου νομοσχεδίου 
ορίζεται :

Διά τοϋ άρθρου 1, ορίζεται ότι :
α) Αί συμβάσεις έργασίας ίδιωτικοϋ δικαίου ώρισμένου 

χρόνου δυνάμει τών διατάξεων τοϋ άρθρου 19 τοϋ Ν. 104/ 
197δ, παρατείνονται, άφ’ ής έληξαν καί διά χρονικόν διά
στημα τριάκοντα ημερών άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ νόμου. 
II διάρκεια τής παρατάσεως ταύτης υπολογίζεται νά μην 

ύπερβή τό δίμηνον έντός τοϋ όποιου Οά ψηφισθή καί θά δη- 
μοσιευθή ό νόμος καί Οά διενεργηθοϋν οί απαραίτητες διοι
κητικές διαδικασίες διά τήν άνανέωσιν τών συμβάσεων εργα
σίας τοϋ προσωπικού τούτου.

β) Μετά τό πέρας τοϋ ώς άνω χρονικού διαστήματος είναι 
δυνατή ή ανανέωσες τών συμβάσεων εργασία; διά χρονικόν 
διάστημα μέχρι; είκοσι τεσσάρων (24) μηνών καί καθορί
ζεται ό τρόπος καί τά σύνεκτιμώμενα στοιχεία διά τήν άνα- 
<εωσιν τών συμβάσεων τούτων.

Περαιτέρω διά τών παρ. 2 καί 3 τοϋ αύτοϋ άρθρου όρί- 
-εται ότι ό τρόπος πληρώσει·/; τών υφισταμένων καί τών 
ημιουργηθησομένων κενών μέχρι πλ.ηρώσεω; τοϋ συνόλ.ου 
ιϋ αριθμού τών ύπαλλήλ.ων, τά της κατανομής αύτών εις 
πηρεσιακάς μονάδας καί τά τών άποδοχών καί αποζημιώ
σεων των ρυθμίζονται βάσει τών διατάξεων τοϋ άρθρου 19
'-ϋ Ν. 104/1075.
Διά τοϋ άρθρου 2 ορίζεται ότι, οί προσληφθησόμενοι άμα 

ΰ λήξει τής μετ’ αύτών συμβάσεως έργασίας Οά άπολ.ύω'/ται 
υτοδτκαίως άνευ δικαιώματος άπολήψεως οίασδήποτε άπο- 
',μιωσεος. Περαιτέρω ορίζεται διά τοϋ άρθρου τούτου ώς 
ωτατον όριον λ.ήξεω; τών συμβάσεων διάστημα είκοσι 

(25) μηνών άπό τής ισχύος τοϋ νόμου.
Διά τοϋ άρθρου 3, ρυθμίζονται τά έξης :
Ο ν. 634/1977 «Περί καταργήσεως τοϋ Είδικοϋ Τα- 

-&υ Εποικισμού, θεσπίσεως άπαλλαγής έκ τοϋ φόρου μετα- 
εασεως γεωργικών ή κτηνοτροφικών έκτάσεων, ρυθμίσεως 
υατων άρμοδιότητος 'Υπουργείου Γεωργίας καί άλλων 
ών δια τάξεων» προβλέπει τήν σύνταξιν έδαφολογικοϋ 

ιρτου τής χώρας, απαραίτητον έπιστημονικήν υποδομήν 
χ τήν εις έττ.τελικήν κλ.ίμακα οργάνωσιν τής γεωργικής,

κτηνοτροοικής καί δασικής παραγωγής (κατασκευήν έενων 
εγγείων βελτιώσεων άναδιαρθρωσιν καλλιεργειών, αναδασμός 
τής γης. βελ.τίωσιν τών βοσκοτόπων άναδασώσεις κλ.π).

Διά τήν άντιμετώπισιν τών δημιουργουμένων άναγκών 
προς πραγματοποίησιν τοϋ άνωτέοω έργου προβλέπεται ϋπό 
τών άρθρων 7 καί 8 τοϋ ν. 634 1977 ή πρόσλ.ηύις έπί σχέσει 
έργασίας ’Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού διαφόρων ει
δικοτήτων μεταξύ τών όποιων Γεωπόνους καί Δασολόγους 
διά τούς οποίους τά ειδικά προσόντα διαλ.αμβάνονται είε τά; 
διατάξεις των περιπτ. α καί β τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 7, τό 
κείμενον τών όποιων παρατίθεται κατωτέρω :

"Αρθρον 7.
1......................................................................... ...................
2......................................................................................
3...............................................................................................
α) Διά τούς γεωπόνους, Πτυχίον Γεωπονικής Σχολής 

μετά μεταπτυχιακής έτησίας τουλάχιστον έκπαιδεύσεως εις 
θέματα έδαφολογίας- γεωργικής χημείας εις ήμεδαπήν ή 
άλλ.οδαπήν Άνωτάτην Σχολήν, ή πτυχίον Γεωπονικής Σχο
λής ήμεδαπής, έφ’ όσον ό κάτοχος τούτου ήκολ,ούθησε τούς 
κλάδους Γεωργικής Άναπτύξεως, Έγγειων Βελτιώσεων, 
Φυτοτεχνίας, έκ τοϋ τελευταίου δέ τούτου προτιμωμένου 
τού έχοντος πτυχιακήν διατριβήν εις θέματα έδαφολογίας - 
γεωργικής χημείας, ή πτυχίον Γεωπονικής Σχολής τής 
άλλ.οδαπής, έφ’ όσον ό κάτοχος συνέγραψεν έπί πτυχίω 
διατριβήν έπί θεμάτων έδαφολογίας- γεωργικής χημείας 
τούτου βεβαιουμένου υπό τής ’Ανώτατης Γεωπονικής Σχο
λής ’Αθηνών, ή πτυχίον· έδαφολογίας άλλοδαπής ’Ανώτατης 
Σχολής. '

β) Διά τούς δασολόγους, πτυχίον Δασολογικής Σχολής 
ήμεδαπής έφ’ όσον ό κάτοχος τούτου κέκτηται έτησίαν τού- 
λάχιστον μεταπτυχιακήν έκπαίδευσιν εις θέματα έδαφολογίας 
γεωργικής χημείας εις ήμεδαπήν ή άλλοδαπήν Άνωτάτην 
Σχολήν ή πτυχίον Δασολογικής Σχολής ήμεδαπής έφ’ όσον 
ή πτυχιακή διατριβή τοϋ κατόχου καλύπτει θέματα έδαφο
λογίας, τούτου βεβαιουμένου ύπό τής Γεωπονοδασολ.ογικής 
Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλ.ονίκης.

Παρά τάς έπανελημμένας προκηρύξεις βάσει τών ώς 
άνω διατάξεων/ διά τήν πρόσληφιν τών Γεωπόνων καί 
Δασολ.όγων δεν κατέστη δυνατή ή πλήρωσις τοϋ όλου άρι- 
θμοϋ τών ύπαλλ.ήλ.ων τών Κλ.άδων τούτων, λόγω τών ηύξη- 
μένων προσόντων τά όποια άπαιτοϋνται κατά τάς διατάξεις 
αύτάς (μέχρι σήμερον προσελήφθησαν S Γεωπόνοι καί 4 
Δασολ.όγοι έναντι 40 καί 10 άντιστοίχως προβλεπομέ-
νων).

Κατόπιν τών άνωτέρω καθίσταται άναγκαία ή διεύρυν
ση τών εις τάς άνωτέρω διατάξεις διαλ.αμβανομένων προ
σόντων, ώστε νά καταστή δυνατή ή πρόσλ.ηύις τοτ Ήρο- 
σωπικοϋ τών Κλ.άδων τούτων διά τήν άμεσον έναρξιν κ/ί 
άκώ/.υτον συνέχισιν τοϋ έργου τής καταρτίσεως τοϋ Έδαφο- 
λογικοϋ Χάρτου τής Χώρας. Εις τοϋτο άποβλέπει τό παρόν 
άρθρον διά τοϋ οποίου μάλιστα καθιεροϋται καί ίεράρχησις 
τών άπαιτούμένων προσόντων εις τρόπον ώστε νά πραγμα- 
τοποιηθή ή πρόσλ.ηψις τοϋ πλέον καταλλήλου προσωπικού διά 
τό έν λ.όγω έργον.

Διά τοϋ άρθρου 4 κυροϋται τό ύπ’ άριθ. 836 (ΦΕΚ 271/ 
τ. Α'/20.9.1977) Προεδρικόν Διάταγμα «Περί συστάσεως 
παρά τώ Ύπουργείω Γεωργίας Κλάδου ΑΡ6 Τεχνολ.όγων 
Δασοπονίας», £χον ώς άκολ.ούθως :

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 836
«Περί συστάσεως παρά τώ Ύπουργείω Γεωργίας Κλάδου

ΑΡ6 Τεχνολ.όγων Δασοπονίας».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΑΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντες ύπ’ δύει :

1. Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 18 παρ. 3 τοϋ Ν. 434/1976 
«περί πληρώσεως θέσεων καί ρυθμίσεως θεμάτων άφορώντων 
εις τήν κατάστασιν τών Δημοσίων ύπαλλήλ.ων καί ύπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.».



ί)

2. Τας διατάξει; τον άρθρου 1 παρ. ε τοϋ Ν. 298/1976 
«Περί τής Ισοτιμίας των πτυχίων Σχολών των Κέντρων 
’Ανώτερος Τεχνικής Έκπαιδεύσεως καί ά/κ.ων Τεχνικών 
Σχολών, ώς καί καθορισμού τών επαγγελματικών δικαιωμά
των τών αποφοίτων «περί διοικήσεως τής Σ.Ε.Α.Ε.Τ.Ε. 
καί ρυϋμίσεως θεμάτων αρμοδιότητας Γενικών Διευθύνσεων 
Επαγγελματικής καί Γενικής Έκπαιδεύσεως».

3. Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 13 παρ. 1 τοϋ Ν. 104/19/5 
«περί τροποποιτσεως καί συμπληρώσεως διάταξεών τινων 
τοϋ Ν. 4503/1000 καί άναδιαρΟρώσεως θέσεων Κλάδων 
τινών προσωπικού Α καί 13 Κατηγοριών τοϋ 'Υπουργείου 
Γεωργίας».

4. -Τάς διατάςεις τοϋ άρθρου 181 τοϋ ύπ’ άριθ. 433/1977 
Π. Δ/τος «περί ’Οργανισμού τοϋ Υπουργείου Γεωργίας».

5. Τάς διατάςεις τής παρ. 13 τοϋ άρθρου 00 τού Ν.
576/1977 «περί οργαγώσεως καί, διοικήσεως τής Μέσης 
καί Άνωτέρας Τεχνικής καί Επαγγελματικής Έκπαιδεϋ- 
σεως». I

6. Τήν ύπ’ άριθ. 4,5.7.1977 άπόφασιν τοϋ Συμβουλίου 
’Ισοτιμιών άρθρου 74 Ν. 570/1906, δι’ ής αί Δασικαί Σχολαί 
Άγιας Λαρίσης καί Βυτίνης ’Αρκαδίας άνεγνωείσίησζν 
ώς Ισότιμοι τών Άνωτέρων Δημοσίων Τεχνικών Σχολών τοϋ 
Κράτους.

7. Τήν ύπ’ άριθ. S7G/25.S.1077 γνωμοδότηστν 
βουλίου τής Έπειρατείας προτάσει τών 'Υπουργών 
Κυβερνήσεως. Οικονομικών καί , Γεωργίας, ά

τοϋ Συμ- 
Π ροεδρίας 
ποφασίζο-

1. Συνισταται παρά τώ 'Υπουργείο» Γεωργίας, Κλάδος κ1 2 3" 
ΑΡ6 Τεχνολόγων Δασοπονίας, οστις περιλαμβάνει έξα- 
κοσίας εξήκοντα εξ (666)) Θέσεις, διακρινομένχς κατά βα
θμούς, ώς έπεταιρ Υ

κ) είκοσι πέντε (25) θέσεις επί βαΟμοϊς 3ω-2ω 
β) εκατόν δέκα εξ (116) θέσεις έπί βαΟμοΐς 5ω-4ω. . 
γ) πεντακοσίας είκοσι πέντε (525) θέσεις έπί βαθμοΐς 

8ω-6ω.
2. Εισαγωγικός βαθμός ορίζεται ό 8ος.
3. Προσόν διορισμοϋ εις τον εισαγωγικόν βαθμόν δον ορί

ζεται τό πτυχίον τοϋ τμήματος Τεχνολόγων Δασοπονίας 
τής Άνωτέρας Σχολής Τεχνολόγων Γεωπονίας καί ’Αρδεύ
σεων- Δασοπονίας- Κτηνοτροφίας- ΊχΘυοκομίας τών Κ. 
Α.Τ.Ε. ή ισοτίμων Δασικών ’Επαγγελματικών Σχολών τής 
ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΆρΟρον 2.
1. Ό έν άρθρα» 1S1 τοϋ ύπ’ άριθ. 433/1977 Π. Δ/τος 

προβλεπόμενος Κλάδος ΜΕ2 Δασικού περιορίζεται από 
επτακόσιας είκοσι πέντε (725) θέσεις εις πεντήκοντα εννέα 
(59), μετατεεπό μένος εις προσωρινόν με τήν ακόλουθον 
κατά βαθμούς διάρθρωσιν θέσεων.

α) είκοσι εξ (26) θέσεις έπί βαθμοΐς 5ω-4ω 
β) τριάκοντα τρεις (33) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω.
Αί ώς άνω θέσεις, καθ’ οίονδήποτε τρόπον κενούμεναι, 

μεταφέρονται αυτοδικαίως καί άντιστοίχως. εις τάς θέσεις 
τοϋ Κλάδου ΛΡΟ Τεχνολόγων Δασοπονίας περί ών το άρθρον 
1 τοϋ παρόντος.

2. Οί κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος κατέχοντεε 
τάς καταργουμένας. ώς άνω έξακοσίας εξήκοντα ές (003) 
θέσεις τοϋ μετατρεπομένου εις προσωρινόν Κλάδον ΜΕ2 
Δασικού, κεκτημένο: πτυχιον Δασικών Επαγγελματικών 
Σχολών δετούς μεταγυμνχσιακής φοι πήσεως, κατατάσ
σονται, αίτοδικαίως, με τόν όν κέκτηνται βαθμόν, εις αντι
στοίχους θέσεις τοϋ διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ παρόντος, συνι- 
στωμένου Κλάδου ΑΡ6 Τεχνολόγων Δασοπονίας.

3. Περί τής, κατά: τήν π ρ ο η γο υ μένη ν παρά-ρεαυον. κατα- 
ταςεως, έκδίδεται διαπιστωτική πρΐ,ξις τοϋ ' 1'πουρνού 
Γεωργίας, δημοσιευόμενη, £ν περιλήέει διά τής Έτ-ημερίδος 
τής Κυβερνήσεως.

Άρθρον 3.
Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοστεύσεως αύτσΰ 

διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Εις τον έπί τής Γεωργίας 'Υπουργόν, άνατίΟεαεν -τήν 

δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοϋ παρόντος.
’Εν ΆΟήναις τή 19 Σεπτεμβρίου 1977

'Ο Προεδεοε τής Δηιιοκεατίας 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

Οί 'Υπουργοί
Ποοεδείας Κυθεενέσεως Οίκονοιεικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΑΕΊΌΙΆΟΥ .

Γ εωρνίαε
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

Διά τοϋ Διατάγματος τούτου συνεστήθη παρά τώ 'Υπουρ
γείω Γεωργίας Κλάδος ΑΡ0 Τεχνολόγων Δασοπονίας, 
τοϋ όποιου τάς 666 θέσεις κατέλαβον οί μέχρι πρότινοε υπάλ
ληλοι τοϋ Κλάδου ΜΕ2 Δασικοϋ (Δασονόυοι) 5ιά τών ύπ’ 
άειθ. 416156/3.10.1977 (ΦΕΚ 313 τ.' Γ'5.Ρ».77 καί 
425225/22.11.1977 (ΦΕΚ 374/τ. Γ/23.11.77) διαπιστω-
τικών άποφάσεων τοϋ έπί τής Γεωργίας κ. Υπουργοί».

Τό έν λόγω Προεδρικόν Διάταγμα έξεδόθη κατ’ έξουσιο- 
δότησιν τοϋ άρθρου 18 παρ. 3 τοϋ Ν. 43 ί/1977 «Περί πληρώ- 
σεως θέσεων καί ρυθμίσεως θεμάτων άφορώντων εις την 
κατάστασιν τών δημοσίων υπαλλήλων καί ΰπαλλτλων Ν.
11.Δ.Δ. (ΦΕΚ 24G τ. Λ/ 14.9.1970) καί μετά τήν άναγνώ- 
ρισιν τής ισοτιμίας τών Δασικών ’Επαγγελματικών Σχολών 
Άγιας Λαρίσης· καί Βυτίνης ’Αρκαδίας. Εΐδικώτερον έπί 
τής ισοτιμίας τών άνωτέρω Σχολών ή σχολή Οη, κατόπιν προ- 
τάσεως τοϋ έπί τής Γεωργίας κ. Ύπουργοϋ (43059/1079/ 
16.6.1977) τό υπό τοϋ άρθρου 74 παρ. 1 τοϋ Ν. 570/1977 
(ΦΕΚ 102 τ. Α/13.4.77) καί Π.Δ. 480/1977 συσταΟέν 
Συμβούλιο ’Ισοτιμιών τού ΙνΑΤΕΕ ’Αθηνών τό όποιον διά 
τής ύπ’ άριθ. 4/5.7.1977 πράξεώς του άπειρέ νατό έπί λέξει 
ότι « αναγνωρίζει ότι οί Δασικές ’Επαγγελματικές Σχολές 
Άγιας Λαρίσης καί Βυτίνης» ’Αρκαδίας, διετούς μεταγυμνα- 
σιακής έκπαιδεύσεως είναι ισότιμοι πρός τάς Άνωτέρας Δη
μοσίας Τεχνικάς καί Έπα·η·ελματικχς Σχολάς».

Διά τήν άνωτέρω αιτίαν ότε έξεδόθη τό ύπ’ άριθ. 433/1977 
Προεδρικό Διάταγμα «Περί ’Οργανισμού τοϋ Υπουργείου 
Γεωργίας» ( ΦΕΚ 133τ. A/1S.5.77) δέν κατέστη δυνατή ή 
κατάταξις τών Δασονόμων εις Κλάδον ΑΡΟ Τεχνολόγων 
Δασοπονίας, ουδέ νά συστήση τοιοϋτον Κλάδον.

Άλλωστε, γενικώτερον, τό ' Υπουργείο ν Γεωργίας κατά 
τήν εκδοσιν τοϋ Π.Δ. 433/1977 οέν έποιήσατο χρήσιν τής 
ύπο τοϋ άρθρου 18 παρ. 3 τοϋ Ν. 434/1’.·'/7 παρεχόμενης 
έξουσιοδοτήσεως.

Ρητέον ο’ ότι το μνησθέν Προεδρικό Διάταγμα έξεδόθη 
παρά τήν διατυπωθεΐσαν—διά τοϋ ύπ’ άριθ. ο,Ό,ΊΟ// πρα
κτικού του—άντίθετον γνώμην τοϋ Συμβουλίου τής "Επικρά
τειας καθ’ ήν το Διάταγμα τούτο έπρεπε ν~ μήν έκδοθή 
διότι άφορα ένα μόνον έκ τών Κλάδων τοϋ προσωπικού τοϋ 
'Υπουργείου Γεωργίας «καί ούχί πάντων τών θεμάτων τών 
άφορώντων εις τούς Κλάδους τοϋ προσωπικού ' Γπουργείου 
τινός ή μεγάλης υπηρεσιακής μονάδος».

Ουσία ή στοιχοϋσα αύτη άποψις τοϋ Συμβουλίου της 
’Επικράτειας δέν ευρίσκει έρεισμα εις το άρθρον ί8 παρ. ·■ 
τοϋ Ν. 434.’//. ή αληθής έννοια τοϋ όποιου είναι οτι επι
τρέπεται ή διά πλειόνων έπί μέρους Διαταγμάτων ρύθμισε" 
θεμάτων κατατάςεως προσωπικού υπο τήν προϋπόθεσιν οε. 
δι’ έκαστου Διατάγματος ρυθμίζονται τά θέματα ενός κλο
δού (πεβλ. Γνωμ. 71!<; 1977 καί 832Ί977 Σ.σ.Ε).

Τύποις οειως οημιουεγεΐται κίνδυνος άκυρώσεως τοϋ εν 
λόγιο Προεδρικού Διατάγματος ύπο Συμβουλίου τής ’Επι
κράτειας κατά τήν έκδίκασιν ενώπιον αυτού σχετικής προσ
φυγής έξαιρεθέντων άπό τήν πατάτας·.·/ εις Λ! V· Κλάδο ’ί εχ* 
νο/.όγων Δασοπονίας Δασονόμων, επικαλούμενων, τήν <..·*. 
άριθ. 8/6/39/ / γνωνοό'οση σιν έκδικοζομάνης τής σχετική ί
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lipop άπcπυγήν ταλαιπωριών τού Κλάδου τών Τεχνολό- 
vw Δασοπονία; και τή: Λ·.·.ική τεω:. έπιάάλλετ::ι ή κΰρωσις 
τού 11 ροεόριιιιύ Διατάγματος. ο:’ ο ::αί προτείνεται.

Δια τον :zz’j ο ορίζεται ή εναρξις ισχύος τον νομού, 
ίι.ς τα ανωτέρω απ.οσκοπεύ το προτεινοκενον νομοσχέδιο/ 

όπερ εχομεν την τιμήν νά ύέσωμεν ύπ’ o_.iv ναών προς ψή- 
σισιν.

Έν Αθηναίε τ' Ιί Μαρτίου 1S7S 

Οι Υπουργοί
Ποοεοσία: .Κν εεεν-ίσεω: Οίχ.ονοα'.χών
K£L\.'ΣΤΕΦΑ.ΧΟΪΙΟ ΥΑΟΣ I. ΜΠΟΥΤΟΣ

Γεωε-'ίαε.
Λ^. ΤΛΛΙΛΛΟΥΡΟΣ

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί πσρατάσεως απασχολήσει»; προσωπιν.ον έπί σχέσε: ερ
γασίας Ιδιωτιν.ον Λικαίου τον 'Υπουργείου Γεωργίας ν.αί 
άλλων τινών διατάξεων.

Ρ.ί Π τνχίον Ά/ωτάτη; Γεωπονικής Σχονής μετά μετα- 
ΗΤ-χ.αν.ής εκπαιδεύσει»; τουλάχιστον ένος έτους εις ·ύ ένατα 
ιεδαςολογιας - Γεωργικής Χημείας είς ημεδαπήν Ανώτατη 

Σχολήν ή ισότιμόν αλλοδαπήν.
Π Τ'.·/:ον Ανώτατης Γεωπονΐ7.ής Σχολής τής ήμεδα- 

πής ή ισότιμόν τής άλλοιατής ν.α: επαν.τορτ/.ον δίπλωμα εις 
ττν 0.7.0/.;γιον.

τεί Π τ_-/ί:ν Ανώτατης Γεωποιικής Σχολής τής ή με:ο
πής. έρ οσον ο* κάτοχο; τούτον ήτ/.ολούύησϊν τους Κλάδο.; 
i εωργιιιής Αναπτέαεως ή Εγγείων Βελτιώσει»'/. προσιμω- 
μενων τών. έχόντων πτυχιεν.ήν διατρ.ίήν εις -ύιμζτα Εδαςο- 
λεγ.ας -Γεωργ'.ν.ής Χημείας.

εε) 11 τνχίον 'Ανώτατης Γεωπονικής Στολής τής ημεδα
πής ή ισότιμον Σχολής τής αλλοδαπής κζί έρ’ ότεν ο! κά
τοχοι τοντων σννεγρε-Ραν πτυχιακήν διατριβήν εις ύεμζτα Ε
δαφολογίας - Γεωργ.ν.ής Χημείας.

τεστ) Πτ,-χίον ’Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής, έρ’ ότεν 
οί κάτοχο: τούτου ήν.ολούύηταν τόν κλάδον Φυτοτεχ/.ας ν.αί 
έχουν πτυχιακήν διατριβήν εί; ύεματα Έδαςολογιας - Γεωρ
γικής Χημείας.

Άρ-ύρον 1.
1. Δια την άντμετώπισιν απροβλέπτων y.x! επειγόντων 

αναγκών προν.νπτονσών έν. τής άναδασώτεως τών 7. α εν των 
βατών καί τον αναπτυξιακού δασικού προγράμματος, αί συμ
βάσεις τών υπαλλήλων τών προτληρ-λέντων υπό τον Ύπονρ- 
γείον Γεωργίας επί σχέτε: εργατιάς ίδ ιωτιν.οΰ ϊ; ν.αί ον ώρι- 
τμένου χρόνον, δυνάμει τών διατάξεων τοΰ άρ-ύρου 19 τον Ν. 
104/1973 «περί δετρ-λρώτεως Δέσεων τον Γεωπονικού 7.αί 
Δασολογιν.οΰ προσωπικού Α' κατηγορίας 5ω ή 4ι» βαν-μώ 
τού Υπουργείου Γεωργίας ν.αί τινων διατάξεων καί άναδιαρ- 
λρώτεως -ύέτεων Κλάδων τινών προτωπεχον Α' χαί. Β' χα- 
τηγορίχς τον 'Υπουργείου Γεωργίας», π-αρατείνοντα:, άρ’ ής 
έληξαν, χαί διά χρονικόν διάστημα τριάκοντα (30) ημερών 
άπό τής δημοτιεντεεος-.^τρν παρόντος, μετά την παρέλ»υτ:ν 
τον όποιον οί έν λόγερ «μβάσεις δν/αται ν’ !τ/ανε;νντα! ο.’ 
άτοοάτεως τον Ύ.πονργον Γεωργίας μέχρις είν.οτ: τέτταρας 
(24) είτέτι μήνας, έςαρτωμένης τής άνανεώτεως τούτης 
έν. τής άποδότεως ενός έχάττου άπονύ.ειττιν.ώς εις τά ν.α-βή- 
χοντα τής εΐδ·.7άτητος, δ ά την όποιαν προτελήρ-βη, οεύ/τως 
διαπιττουμένον τούτον οπό τής Ύπηρετίας.

2. Ή πλήρωτις τών νριοτχμένων χαί τών τυχόν έχ τής 
εραρμογής τής προηγονμενη; παρ.αγρόρου δημιονργηύητομε- 
νων χενών μέχρι τον συνόλου τοΰ άρ.ύμού τών υπαλλήλων 
τών ποοβλεπομένων ύπό τον άρ·ΰρου 19 τον Ν. 104/1973 
ενεργείτα: χατά τάς δ ατά-εις τής παρ. 3 τον αύτον άρλρου.

3. Τά της κατανομής εις τά; νπηρετιχ/.άς μονάδας τον 
ανωτέρω προτωπιχον χαί τής τ,αταβολής τών πότης ρντεως 
νποδοχών χαί λοιπών άτποζημιώτεων αύτον ρ-ν-λνίύο'/τα; ύπό 
*ών διατάσεων τοΰ άρ-λρον 19 τον Ν. 1&4/1975.

' \-η--., οίΐ * » Ρ υ * - <ν.
> · 1

Τό έν ά;·ύ;<ο 1 προτωπιχον απολύεται αύττδ.7.αίως, άμα
ή λήξε: τής τνναρ-ίείτης τνμβάτεως έργατίας κατα πατχ/ 
ε περίπτωτιν, άμα τή τυμπληρώτει ειχοτι πέ·χτε (25) μη- 
ών άπό τής ϊτχύος τον
ιατδήποτε άποζημιώτεω; έχ τή; αίτιας ταύτης.

Άούεον 3.

ροντος. cr/tv -διχ,αιώματος λήψεως

Αι περιπτώτει; α' ν.αί ρ' τής παρ. 3 τον ,άρ-λρον 7 τοΰ 
- 634/1977 «τ.ερ; 7.αταργήτεως τον Είδιχον Ταμείον Έ- 

ο 7.ιπεον, -λετπίτεως απαλλαγής έν. τον ρόρον μεταβιβάτεως 
εωτγτχών ή χτη-.οτρορτνών έν.τάτεων, ρυύμίτεως ύομάτο. / 
ν.'.χιότητος Ύπονργείον Γεωργίας 7.αί άλλων τινών δια- 
ααεω·/», ά·/τιχα·5ίττχ/ται ώς χάτω-5ι:
«α) Αιά τούς Γεωπόνον; χατά τειράν προτιμήσεως:
2α) Διδακτορικά/ Δίπλωμα ’Βδαςολογίας - Γεωργηχής 

ηεείας, χ:,ρηγούμενον παρά ’Ανώτατης Γεωπονικής Σχο- 
"ϊ τής ημεδαπής ή ίτοτιμου Σχολής τή; άλλοδαπής.

77) Πτνχίον ’Ανώτατης Γεωμονιχής Σχολής καί έρ’ ότον 
ο! ν.άτοχο.: τούτον κατά τήν διάρχε.αν τή; πρτ/.τιν.ής έξα- 
σχήτεός τω>/ ή μετ* τήν άποροίτητιν είργάτ-υηταν έπί δίμηρ 
νον. -τονλάχττον, εις Έδαρολογικά 'Ιδρύματα τον 'Υπουρ
γείου Γεωργίας ή εις Εργαστήρια Γεωργικής Χημείας καί 
Έδαρολογίας τών ημεδαπών Γεωπονικών Σχολών καί ήτχο- 
λήύηταν με πή/ χαρτογράρητιν τών έδαρών.

ηη·) Πτυχίο// Έδαρολόγου άνεγνωρ.τμένω/ Άνωτάτων 
Σχολών τής άλλοδαπής.

β) Διά τον; Δ ατολόγους πτνχίον ’Ανώτατης Λαοολογικής 
Σχολής τής ημεδαπής ή ισότιμον πτνχίον Σχολής τής αλ
λοδαπής, προτιμωμένων τών έχύ/των εμπειρίαν είς νέματα 
έδαρολογίας, τούτον £εβαιονμΓ/;υ παρά τής οικείας Σχολής 
ή άρμοδίων ύπητεσιών τον Υπουργείου Γεωργίας».

Άρ-ύρο/ 4.

Κνρονται 7.αί έχει ίσχόν νσεου άρ’,ής έδημοσιεύλη τό ύπ' 
άρι-S. 836 Ί977 Προεδρικόν Διάταγμα «περί συστάσεως 
παρά τώ Ύπουργείω Γεωργίας Κλάδου ΑΡ6 Τεχνολόγων 
Δασοπονίας» δημοσιευ-ύεν είς τό ϋπ’ ά:ι·5. ΦΕΚ 271/τ. AV 
20.9.1977.

Άα-ύρον 5.

Ή ισχύ; τού παρά/τος άρχεται άπό τής δηχοσιεύσεώς 
του δ ά τή; ’Εφημερίδες τής Κυβερνήσεως.

Έ/ Άύ>ή·/ατς τή 14 Μαρτ.ου 1978
Οί Υπουργοί

Πτοεδσίας Κυίεσνήσεως Οίκτ/ομικώ·/
ΚΟΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΔΟΣ * I. ΜΠΟΥΤΟΣ

Γεωτγίας
ΑΘΑΝ. ΤΑΛ1ΑΔΟΥΡΟΣ

ί

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(ΆρΟτον 75 παράγρ. 3 τοΰ Συντάγματος)

Έπί σχεδίου Νόμον «περί παροοτάσεως άττασχολήσεως 
προσωπικού έπί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου τοΰ 
Ίπουρνείου Γεωργίας καί άλλων τινών διατάξεων».
1. Άπό τήν έςαρμογή τών διατάξεων τού ανωτέρω σχε

δίου Νόμου πρόκα’αΐτα: δαπάνη έπί τού Κρατικού προϋ
πολογισμού (Τακτικού καί Δημ. Επενδύσεων) ώς κατω
τέρω :

Α' Έπί τού Π ρονπολο'Ίσμού Δημοείων Έπε·/ούσεων 
(Άρθρα 1-2).

α) 'll δαπάνη π7ς μ σ οοοσίας καί τών λοιπών κατά νόμο . 
παροχών, τοΰ πρού/ππ.μέ'/ου άπό τις διατάξεις τού Ν.


