ΕΙΞ1ΙΠΓΠΚΗ EK0ES12
το·3 τ/εοίου νόμου «~ερΙ οργχνώσεως των διοικητικών
υπηρεσιών διά τήν εφαρμογήν της Συνθήκης ΓΙροσχωρήσε ως της Ελλάδος εις τάς Εύρωπαικάς Κοινότητας καί
ρυθμιστώ; συναφών θεσμικών καί οργανωτικών θεμάτων».
Ποος την Βουλήν των Ελλήνων

νατολισμού τής γεωργικής πολιτικής όσο καί~είς θέματα
κοινής όργανώσεως τών άγορών άπό τού σταδίου τής παραγωγής μέχρι καί τού σταδίου τής διαθέσεως, επιφυλασσόμε
νης τής προβλεπομένης άρμοδιότητος άλλων 'Υπουργείων.
Εις τό νομοσχέδιον επίσης προβλέπονται αί θέσεις προ
σωπικού πού απαιτείται νά δημιουργηθούν -διά τήν κάλυψιν
τόσον τών εσωτερικών μας άναγκών, όσο καί τών άναγκών
μας έκπροσωπήσεως εις τις Κοινοτικές άρχές.

1.
Τό υπό κρίσιν σας ύποβαλλόμενον σχέδιον νόμου άποΕιδικά*τέρα άπό τις διατάξεις τού δευτέρου μέρους τού
3λέπει είε την ρύθμισιν θεμάτων, τα όποια άφορούν εις την
σχεδίου νόμου προβλέπονται :
έργάνωσιν τών 'Υπηρεσιών τών βΥπουργείων διά τήν προε
α) 'Ο καθορισμός τών νέων αρμοδιοτήτων τού 'Υπουρ
τοιμασίαν καί προσαρμογήν τής Ελληνικής Διοικήσεως καί
γείου Γεωργίας καί ή ρύθμισις τών αναρμοδιοτήτων ετέρων
οικονομίας ώστε να καταστη όυνατη η αντιμετωπισις τών
'Υπουργείων.
αναγκών πού προκύπτουν απο την προσεχή συμμετοχήν
β) 'Η σύστασις παρά τώ 'Υπουργείο) Γεωργίας είδικωμας εις τούς θεσμικούς μηχανισμούς τών Ευρωπαϊκών Κοινο
τέρα; υπηρεσιακής μονάδος διά τήν έφαρμογήν τής Κοινής
τήτων.
Γεωργικής Πολιτικής εις τόν τομέα τών Εγγυήσεων.
2.
'Η ρύθμισις τών θεμάτων αύτών έκρίθη άναγκαία,
γ) 'Η σύστασις Γραφείων Γεωργικών Συμβούλων καί
καθ’ όσον από τούδε, άλλά ιδίως εις τό λίαν προσεχές μέλλον
Γραφείων Γεωργικών ’Ακολούθων εις τό εξωτερικόν.
θά πρέπει νά άντιμετωπισθή σωρεία ζητημάτων πού προέρ
χονται από τήν UNO ACTU ένσωμάτωσιν εις τήν έλλη νίκην
δ) 'Η κατάλληλος έπάνδρωσις τών συνιστωμένων ώς
έννομον τάςιν συνόλου «εξωγενών» ώς πρός τήν προέλευσιν άνω υπηρεσιακών μονάδων, άλλά καί τών υφισταμένων
τών νόμων και διατάξεων, πού στηρίζονται εις συχνά διά τοιούτων, διά τού ύπάρχοντος προσωπικού συμπληρουμένου
φορον άντιμετώπισιν τών κατ’ ιδίαν θεμάτων άπό εκείνην διά προσλήψεως νέου καί δι* άποσπάσεως ύπαλλήλων έξ
πού επικρατεί μέχρι σήμερον καί πού καθιστούν άναπόφευκτη άλλων Δημοσίων 'Υπηρεσιών καί Νομικών Προσώπων, καί
τήν άνάγκη έπανδρώσεως τής διοικητικής μηχανής μέ στε
ε) ή παροχή νομοθετικής έξουσιοδοτήσεως, ώστε νά
λέχη διαθέτοντα ειδικές γνώσεις διά τόν ορθό χειρισμό τους.
είναι ευχερείς αί διαρθρωτικά» μεταβολαι εις τό οργανωτικόν
*Η έπάνδρωσις όμως τής Δημοσίας Διοικήσεως μέ στελέχη σχήμα τού 'Υπουργείου, προκειμένου τούτο ν’ άνταποκρίκυρίως ειδικών γνώσεων ή προσόντων δέν σκοπεί μόνον εις τήν νεται εις τάς έκάστοτε Κοινοτικάς καί Τεχνολογικάς έξεορθήν καί έγκαιρον εφαρμογήν τών ήδη εν ίσχύι κοινοτικών λί'ε*
' - ~3---*5*
πράξεων, άλλά καί εις τήν κάλυψιν τών άναγκών πού θά
Πρέπει νά σημειωθή σχετικά μέ τό ύποβα>λόμενον σχέ
δημιουργηθούν λόγω τής πλήρους άπό 1.1.1981 συμμετοχής διον Νόμου ότι ό Νόμος 445/76, όστις ήτο κυρίως προωριτής Ελλάδος εις τάς διαδικασίας διαμορφώσεως τής κοινοτι σμένος νά καλύψη τάς άνάγκας τής δημοσίας διοικήσεως κατά
κής έννόμου τάξεως τήν οποίαν άκολούθως δημοσία διοίκησις τήν περίοδον τών διαπραγματεύσεων προσχωρήσεως τής
καί ίδιωτικαί φορείς θά κληθούν νά εφαρμόσουν.
'Ελλάδος εις τάς Εύρωπαϊκάς Κοινότητας εξακολουθεί παραΌ παρών νόμος προβλέπει εις τό πρώτον μέρος τά τής μένων έν ισχύι πλήν τών περιπτώσεων έκείνων όπου ρητώς
καλύψεως τών άναγκών τών διαφόρων 'Υπουργείων εις εις τόν παρόντα νόμον προβλέπεται ή τροποποίησις ή συμ-,
.
προσωπικόν μόνιμον καί επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου καί πλήρωσις αυτού.
ρυθμίζει τά τής προσλήψεως τών υπαλλήλων αυτών καθώς
3. Αί κατ’ ίδιαν διατάξεις τού νομοσχεδίου άναλύονται ώς
καί θέματα τής υπηρεσιακής των καταστάσεως καί συναφή έξη; ·
,
■
Διά τού άρθρου 1 καθορίζεται ό γενικός στόχος τού νομο
ζητήματα.
;
;
Εις τό πρώτον μέρος τού νόμου προβλέπεται ή δημιουργία σχεδίου ό οποίος συνίσταται εις τήν κάλυψιν τών άναγκών
τών διαφόρων 'Υπουργείων εις έξειδικευμένον προσωπικόν
ειδικού κλάδου ύπαλλήλων ΑΤ5 τής Γενικής Διευθύνσεως
Σχέσεων Ελλάδος καί Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τού 'Υπουρ τόσον μόνιμον, όσον καί επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου.
γείου Συντονισμού.'Η δημιουργία ειδικού κλάδου προσωπικού
κρίνεται άναγκαία λόγω τής έξειδικεύσεως πού είναι άπαραίτητη διά τήν γνώσιν τού πολύπλοκου κοινοτικού κεκτημένου καί τόν επιτυχή χειρισμόν τών σχετικών θεμάτων.
Τό δεύτερο μέρος τού νόμου ρυθμίζει άφ* ενός μέν τά θέματα
τών νέων αρμοδιοτήτων πού ανατίθενται εις τό 'Υπουργείον
Γεωργίας διά τήν άντιμετώπισιν καί τήν ύλοποίησιν τών
επιταγών τού κοινοτικού δικαίου εις τόν τομέα τής κοινής
γεωργικής πολιτικής, άφ* έτέρου δε τά οργανωτικά καί
διαρθρωτικά ζητήματα πού δημιουργούνται διά τήν κάλυψιν
τών νέων αναγκών.
Πράγματι, λόγω τής τεράστιας σημασίας τής κοινής
γεωργικής πολιτικής εις τά πλαίσια τών κοινοτικών πολι
τικών καί τής άνάγκης τής ενεργού συμμετοχής μας εις τις
διαδικασίες διαμορφώσεως τής κοινής γεωργικής πολιτικής
καί ταχείας προσαρμογής τής ελληνικής διοικήσεως προς τις
κοινοτικές αποφάσεις κρίνεται άναγκαία ή συγκέντρωσις τών
άρμοδιοτήτων πού άναφέρονται εις τόν τομέα τής γεωργίας
υπό ενιαίο φορέα χωρίς νά άποκλείεται ή άνάθεσις άρμοδιοτήτων σέ φορείς πού εποπτεύονται άπό αυτόν. Άλλωστε,
ή άκολουθουμένη διά τού παρόντος σχεδίου νόμου πολιτική,
είναι ή επικρατούσα καί εις τά άλλα κράτ/] - μέλη τών Κοινο
τήτων, τυχόν δε υίοθέτησις διαφορετικής διοικητικής πολι
τικής εις τήν Ελλάδα θά έθετε εις μειονεκτικήν θέσιν τήν
Ελληνικήν δημοσίαν διοίκησιν κατά τόν έκάστοτε χειρισμόν
τών θεμάτων. Μέ τό ύποβαλλόμενον νομοσχέδιον τό 'Υπουρ
γείο Γεωργίας καθίσταται άρμόδιον τόσον εις θέματα προσα

Διά τού άρθρου 2 ορίζεται ό τρόπος καλύψεως τών ώς
άνω άναγκών καθ’ όσον άφορά την Γενικήν Διεύθυνσιν Σχέ
σεων Ελλάδος μετά τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Διά τού
άρθρου τούτου ιδρύεται ειδικός κλάδος ύπαλλήλων AT, καθο
ρίζεται ό άριθμός τών δημιουργουμένων θέσεων εις σύνολον
(100) καί κατά βαθμόν, δρίζονται τά ηύζημένα προσόντα
τά όποια άπαιτούνται διά τήν πρόσληψιν εις τούς άνωτέρους
εισαγωγικούς βαθμούς οί οποίοι καθορίζονται εις τό νομοΟέτημα (6ος καί 5ος ) ό άριθμός τών προσλαμβανομένων
επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου ύπαλλήλων (5ο) καθώς καί
6 τρόπος πληρώσεως τών δημιουργουμένων θέσεων.
'Ως πρός τόν τρόπον πληρώσεως τών δημιουργουμένων
θέσεων ορίζεται ότι ούτος πραγματοποιείται διά μέν τό
μόνιμον προσωπικόν δι* άποφάσεως τών 'Υπουργών Συντο
νισμού, Προεδρίας Κυβερνήσεως καί τού αρμοδίου έπί
Σχέσεων μετά τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συμφώνως πρός
τάς ίσχυούσας γενικάς διατάξεις περί τού τρόπου πληρώσεως
τών θέσεων μονίμων υπαλλήλων, διά δέ τούς έπί συμβάσει
ιδιωτικού δικαίου δι* άποφάσεων τού 'Υπουργού Συντονισμού
και τού άρμοδίου έπί Σχέσεων μετά τών Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων 'Υπουργού μετά σύμφωνον γνώμην τριμελούς Επι
τροπής.
,
Διά τού άρθρου 3 ορίζεται ότι διά Π.Δ. έκδιδομένων
προτάσει τών 'Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονο
μικών καί άρμοδίου έπί τών Σχέσεων μετά τών Εύρωπαϊκών
Κοινοτήτων καλύπτονται ■ αί άνάγκαι τών άλλων 'Υπουρ
γείων εις μόνιμον έξειδικευμένον προσωπικόν.

Αί θέσεις έξειδικευμένου προσωπικού καθορίζονται εις το
αύτό άρθρον άναλυτικώς προκειμένου ττερί των έχόντων
είδικάς άνάγκας 'Υπουργείων Εξωτερικών καί Οικονομικών,
ενώ αί αντίστοιχοι θέσεις του 'Υπουργείου Γεωργίας καθο
ρίζονται εις το δεύτερον μέρος του παρόντος νόμου.
Διά τού άρθρου 4 καθορίζεται 6 αριθμός τών έπί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων τών άλλων 'Υπουρ
γείων, τά άπαιτούμενα προσόντα διά την πρόσληψίν των,
καθώς καί τά τού τρόπου προσλήψεώς των ώς καί τά της
υπηρεσιακής καταστάσεως αυτών.
Διά τού άρθρου 5 καθορίζεται ο τρόπος πληρώσεως τών
συνιστωμένων εις τό 'Υπουργεΐον Συντονισμού θέσεων ΑΤ5
μονίμων υπαλλήλων.
Διά τού άρθρου 6 καθορίζονται τά της καταστάσεως τών
υπαλλήλων έπί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου τής Γενικής Διευθύνσεως Σχέσεων Ελλάδος καί Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων
καθώς τά τών άποδοχών τών μονιμοποιουμένων έπί συμβάσει
υπαλλήλων τού αύτού 'Υπουργείου.
Διά τού άρθρου 7 ορίζεται ποιοι δύνανται κατ’ έξαίρεσιν
ν’ άσκούν καθήκοντα Προϊσταμένων έπί 'Υπηρεσιών, Διευ
θύνσεων καί Τμημάτων τού Υπουργείου Συντονισμού.
Εις τό 'Υπουργεΐον Συντονισμού ύφίστανται οί Κλάδοι
API Διοικητικός (προσωρινός Κλάδος) καί ΑΡ2 'Υπομηχα
νικών (άρθρα 63 καί 64 τού Π.Δ. 816/77 «περί Όργανισμού
'Υπουργείου Συντονισμού».---------- · -·,*'
* ---- Εις τόν πρώτον Κλάδον API (μετεφέρθησαν δυνάμει τών
διατάξεων τού 434/76 αί θέσεις έκεΐναι τής τέως Α' Κατη
γορίας αί κατεχόμεναι υπό υπαλλήλων μη κεκτημενών πτυχίον ή δίπλωμα Άνωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος καί
κατετάχθησαν οί ύπάλλ λοι οί όποιοι κατεΐχον τάς θέσεις
ταύτας.
'■: ·
Λ *V
*" '
'Εις τόν Κλάδον ΑΡ2 'Υπομηχανικών μετεφέρθησαν θέσεις
της τέως Β' Κατηγορίας αί όποΐαι κατείχοντο υπό υπαλ
λήλων κεκτη μένω ν πτυχίον ή δίπλωμα Άνωτέρας Σχολής
καί κατετάχθησαν οί υπάλληλοι πού κατεΐχον τάς θέσεις
ταύτας, ήτοι οί τού τέως Κλάδου Β6 Πολιτικών 'Υπομηχανι
κών (Π.Δ. 156/70).
’ Διά τού άρθρου 8 σκοπεΐται ή κάλυψις τών άναγκών τού
'Υπουργείου εις προσωπικόν μέ προσόντα στατιστικής καί
λογιστικής. Δέον νά σημειωθεί οτι εις τόν συνιστώμενον
Κλάδον ΑΡ3 καί εις τάς προβλεπομένας θέσεις δύνανται νά
εντάσσωνται καί υπάλληλοι Κλάδων ΜΕ έχοντες τά υπό τού
άρθρου τούτου οριζόμενα προσόντα.
Διά τού άρθρου 9 ορίζονται τά τής πληρώσεως τών άναγκών
τής Γενικής Διευθύνσεως Σχέσεων Ελλάδος καί Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων τού 'Υπουργείου Συντονισμού εις προσωπικόν
ΜΕ καί ΣΕ.
Διά τού άρθρου 10 σκοπεΐται ή βελτίωσις τών διαδικασιών
όσον αφορά την έκτέλεσιν τού Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων.
Διά τού άρθρου 11 καθορίζονται τά τών άποσπάσεων
τού προσωπικού τής Γενικής Διευθύνσεως Σχέσεων Ελλάδος
καί Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τού 'Υπουργείου Συντονισμού
εις άλλα 'Υπουργεία, ή έτέρας 'Υπηρεσίας, εις ΝΠΔΔ κλπ.
Διά τού άρθρου 12 προβλέπεται ή δυνατότης άναθέσεως
συμβάσεων έργου εις ιδρύματα καί επιστήμονας κεκτη μένους
είδικευμένας θέσεις. Σημειούται ότι παρομοία διάταξις
προεβλέπετο υπό τού άρθρου 10 τού Ν. 445/76.
Τό άρθρον 13 καθορίζει τό καθεστώς, την βαθμολογικήν
κατάστασιν καί τάς άποδοχάς τού Προέδρου τής Συμ
βουλευτικής Επιτροπής τού Ν. 445/1976 καθώς καί την
αμοιβήν τών άλλων μελών τής αυτής Επιτροπής καθώς
καί τών μελών τών άλλων γνωμοδοτικών επιτροπών πού
ρυθμίζονται διά κοινών άποφάσεων τών 'Υπουργών Οικονο
μικών καί τού άσκούντος τάς αρμοδιότητας έπί τών Σχέσεων
Ελλάδος μετά τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ή οποία άμοιβή
καθορίζεται κατά τά έν άρθρω 8 τού Ν. 754/78 οριζόμενα.
Διά τού άρθρου 14 προβλέπονται τά τής αύξήσεως τού προ
σωπικού τής Μονίμου Ελληνικής ’Αντιπροσωπείας παρά

τάς Εύρωπαϊκάς Κοινότητας του ανήκοντας εις τό "Υπουρ
γεΐον Συντονισμού καί εις τό 'Υπουργεΐον Εξωτερικών καί
τά τών άποδοχών τών ύπηρετούντων εις τήν ΜΕΑ Βρυ
ξελλών οί όποιοι τελούν ανεξαρτήτως οργανικής ιδιότητος
υπό τόν Μόνιμον ’Αντιπρόσωπον. *0 Μόνιμος Άντιπρόσωτπος
καθορίζει μετ’ έγκρισιν τού άσκούντος τάς άρμοδιότητας έπί
Σχέσεων μετά τών Ε.Κ. 'Υπουργού τάς καθ’ ύλην αρμοδιότη
τας τού προσωπικού.
Διά τού άρθρου 15 ορίζεται ότι ή άνα ιάρθρωσις τών
ύπαγομένων εις τήν Γενικήν Διεύθυνσιν Σχέσεων Ελλάδος
καί Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπηρεσιών, ώς καί ή μεταξύ
τούτων κατανομή άρμοδιοτήτων ρυθμίζονται διά Π.Δ/τος
τού άρμοδίου έπί τών Σχέσεων Ελλάδος μετά τών Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων 'Υπουργού καί 'Υπουργού Προεδρίας.
Διά τού άρθρου 16 ορίζεται ότι δι* άποφάσεων τού 'Υπουρ
γού Οικονομικών καί τού κατά περίπτωσιν άρμοδίου 'Υπουρ
γού καθορίζονται τά τού τρόπου έμφανίσεως τών πάσης
φύσεως χρηματικών δοσοληψιών τού 'Ελληνικού Δημοσίου
μετά τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Διά τού άρθρου 17 προβλέπεται ή έγγραφή εις τόν Προ
ϋπολογισμόν τού 'Υπουργείου Συντονισμού ειδικής πιστώσεως διά τήν φιλοξενίαν ξένων έπισήμων καί δαπανών
πού πραγματοποιούνται ύπό τού 'Υπουργού Συντονισμού καί
ύπό τού άρμοδίου έπί τών Σχέσεων μετά τών Εύρωπαικών Κοινοτήτων 'Υπουργού.
Διά τού άρθρου 18 προσδιορίζονται αί καταργούμεναι
διά τού παρόντος νόμου διατάξεις τού Νόμου 445/76 καί
προβλέπεται έπίσης ή κατάργησις κάθε άντιθέτου διατάξεως.
Διά τού άρθρου 19 καλύπτονται αί άνάγκαι πού προκύπτουν
άπό τό γεγονός ότι αί Μόνιμοι Έλληνικαί Άντιπροσωπεΐαι
Εξωτερικού Βρυξελλών καί Παρισίων καί τό Οικονομικόν
Γραφεΐον Ούασιγκτώνος πού υπάγονται εις τήν άρμοδιότητα
τού 'Υπουργείου Συντονισμού, δεν δύνανται νά άνταποκριθούν
εις τάς σημερινάς άνάγκας διά τόν λόγον ότι οί ιδρυτικοί
αυτών Νόμοι εις τούς όποιους στηρίζεται ή διάρθρωσις, αί
αρμοδιότητες καί ή έπάνδρωσις αυτών είναι τών έτών 1949
καί 1962.
·
Μέ τάς παρ. 1 καί 2 τού άρθρου 19 σκοπεΐται ή άναδιάρθρωσις αυτών καί ή σύστασις ώρισμένων θέσεων. Είδικώτερα
σκοπεΐται ή άνύψωσις τού Οικονομικού Γραφείου Ούασιγκτώνος εις Μόμινον Ελληνικήν ’Αντιπροσωπείαν λόγω τών
εύρυτάτων άρμοδιοτήτων τάς όποιας προώρισται ν* άσκήση.
Διά τής παρ. 3 τού ίδιου άρθρου σκοπεΐται ή δυνατότης
τοποθετήσεως εις τάς θέσεις τών Μονίμων Ελληνικών
’Αντιπροσωπειών υπαλλήλων τού 'Υπουργείου Συντονισμού
εις περίπτωσιν άδυναμίας έξευρέσεως καταλλήλων διά τάς
θέσεις ταύτας προσώπων.
Διά τής παρ. 4 σκοπεΐται ή κάλυψις υπηρεσιακών άναγκών
τής Κεντρικής 'Υπηρεσίας τού 'Υπουργείου Συντονισμού διά
τής τοποθετήσεως παρ* αυτή καί εις κενάς οργανικάς θέσεις
υπαλλήλων έπί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου ή διά τής άποσπάσεως παρ* αυτή ύπα/λήλων κατεχόντων θέσεις τών
'Υπηρεσιών Εξωτερικού άρμοδιότητος τού 'Υπουργείου,
έπειδή μέ τό ισχύ ον νομικόν καθεστώς δεν επιτρέπεται τοιαύτη τοποθέτησις ή άποσπασις.
Διά τού άρθρου 20 πέραν τών έν αύτώ άναφερομένων,
σκοπεΐται ή διά τής μονιμοποιήσεων κατοχύρωσις μέχρι
200 ύπα/λήλων έκ τών ύπηρετούντων έπί συμβάσει ιδιωτικού
δικαίου εις τό 'Υπουργεΐον Συντονισμού. Σκοπός δέ τής
διατάξεως αυτής είναι ή μονιμοποίησις ικανών στελεχών
τά όποια λόγω τών σπουδών των, τής έξειδικεύσεώς tgjv
καί τής κτηθείσης πείρας δύνανται νά προσφέρουν θετικά;
υπηρεσίας εις τξν δημοσίαν διοίκησιν.
Διά τού άρθρου 21 ορίζεται ότι. λόγω τού οτι το 'Υπουρ
γεΐον Συντονισμού μέ τήν σημερινήν του δομήν δέν δύναται
νά άνταποκριθή πλήρως εις τάς ηύξημένας άνάγκας πού
δημιουργούνται άπό τήν ενταξιν τής χώρας μας εις τάς
Εύρωπαϊκάς Κοινότητας καί άπό τούς νέους στόχους τής
οικονομικής άναπτ^ξεως τής 'Ελλάδος, επιβάλλεται ή σύ-
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στάσις εκατό (100) θέσεων καί ή κατανομή τούτων εις τούς
υφισταμένους Κλάδους. Εις τούτο άποβλέπει ή παρ. 1
τού άρθρου 21.
’Επειδή φρονούμεν ότι εις τον Δημόσιον τομέα υπάρχουν
υπάλληλοι οί οποίοι έχουν είδικευθεΐ εις θέματα άρμοδιότητος
τού ‘Υπουργείου Συντονισμού, διά των παραγρ. 2, 3 και 4
τού άρθρου 20 παρέχεται ή δυνατότης εις αυτούς, έφ’ όσον
καί οί ίδιοι το επιθυμούν, νά μεταταγούν εις το * Υπουργείον
Συντονισμού διά νά το υποβοηθήσουν εις την έκπλήρωσιν
των ηύξημένων ύπηρεσιακών άνχγκών.
Διά τού άρθρου 22 καλύπτονται αί άνάγκαι των περιφε
ρειακών 'Υπηρεσιών τών υπαγόμενων εις το * Υπουργείο ν
Συντονισμού.
Εις το άρθρον 42 τού Π.Δ. 816/77 ((περί ’Οργανισμού τού
‘Υπουργείου Συντονισμού» προβλέπονται εννέα (9) ύττηρεσίαι Περιφερειακής Άναπτύξεως εις δέ τον Νόμον 770/78,
καί τό Γραφείον Άναπτύξεως Νομού Έβρου.
*II κατά τόπον άρμοδιότης έκάστης έκ τούτων εκτείνεται
εις ώρισμένον άριθμόν Νομών.
Λόγω της εδαφικής έκτάσεως τής άρμοδιότητος τών
‘Υπηρεσιών αύτών, αί όποίαι εκτείνονται εις περισσοτέρους
-νομούς,-δεν είναι άποτελεσματική ή παρακολούΟησις τών
προβλημάτων πού παρουσιάζει κάθε Νομός καί διά τον λόγον
αύτον πρέπει οί υπάλληλοι τών Περιφεριακών ‘Υπηρεσιών νά
μετακινούνται συχνά, έπιβαρυνομένου αντιστοίχους τού προ
ϋπολογισμού με οδοιπορικά έξοδα διά κάθε μετακίνησιν.
Σκοπός τού άρθρου 22 τού νομοσχεδίου είναι, με την
σύστασιν τών προβλεπομένων γραφείων, νά καταστη δυνατή
ή επιτόπια παρακολούθησις καί άντιμετώπισις τών προβλη
μάτων πού κάθε φορά παρουσιάζονται καί ό περιορισμός
τών έκτος έδρας μετακινήσεων τών υπαλλήλων τών Περι
φερειακών ‘Υπηρεσιών. Έξυπακούεται ότι, αί εισηγήσεις
τών υπό σύστασιν Γραφείων, θά τίθενται ύπ’ δψιν τής άρμοδίας διά κάθε περίπτωσιν ‘Υπηρεσίας Περιφερειακής Άνα
πτύξεως ή όποια εις τήν συνέχειαν θά διαβιβάζει αύτάς μέ
σχετικάς προτάσεις εις τήν Κεντρικήν ‘Υπηρεσίαν τού
‘Υπουργείου.
Οί αρμοδιότητες τών υπό σύστασιν Γραφείων θά είναι
συναοείς μέ τάς αρμοδιότητας πού ορίζονται εις τό άρθρον 43
τού Π.Δ. S16/77.
‘Η έπάνδρωσις τών γραφείων αύτών Οά γίνη κυρίως μέ
προσωπικόν επί συμβάσει ’Ιδιωτικού Δικαίου ειδικευμένο
εις θέματα άναπτύξεως περιφέρειας ή μέ άπεσπασμένους
ύπαλλήλους συαοωνα μέ τάς διατάξεις τής παο. 3 τού άρθοου
3 τού Ν. 770/1978.
Διά τού άρθρου 23 δίδονται ορισμοί εννοιών άπαντωμένων
εις τό κείμενον τού νομοσχεδίου, διά τήν άκριβεστέραν διατύπωσιν καί άσφαλεστέραν ερμηνείαν αυτού καί καθορί
ζεται οτι προς άσκησιν τής Κοινής Γεωργικής Πολιτικής
αί αρμοδιότητες τού ‘Υπουργείου Γεωργίας περιλαμβάνουν
έφ’ έξής και τάς κατωτέρω άνχφερομένχς :
α) Τήν εφαρμογήν τών εγγυήσεων καί τον χειρισμόν
εντός τών πλαισίων διαμορφώσεως καί εφαρμογής τής
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής τών θεμάτων τών άνχφερομένων εις τήν παραγωγήν επεξεργασίαν, μετχποίησιν, τυπο
ποίηση, ποιοτικόν καί υγειονομικόν έλεγχον διακίνησιν και
εμπορίαν τών γεωργικών προϊόντων, τάς τιμάς αύτών, τάς
ενισχύσεις, τάς παρεμβάσεις, τά άποθέματα τών γεωργικών
προϊόντων καί τά προγράμματα παροχής βοήθειας πρός
Τρίτας Χώρας.
β) Τήν, συμφώνως πρός τό κοινοτικόν καθεστώς, χορήγησιν αδειών καί πιστοποιητικών εισαγωγών καί εξαγωγών
γεωργικών προϊόντων, ώς καί τήν εφαρμογήν μηχανισμών,
άναφερομένων εις τάς εισφοράς, τά τέλη καί τάς επιδοτήσεις
κατά τάς είσαγωγάς καί έξαγωγάς τών προϊόντων τούτων.
γ) Τον προσανατολισμόν καί εκσυγχρονισμόν τής γεωρ
γίας, τήν πολιτικήν επί τών κοινωνικοοικονομικών διαρθρώ
σεων τού Γεωργικού τομέως, τον καθορισμόν τών ορεινών

καί τών όλιγώτερον εύνοουμένων γεωργικών περιοχών,
ώς καί τήν κατάοτισιν προγραμμάτων καί τήν λήψιν ειδικών
μέτρων διά τήν άνάπτυξιν τών περιοχών αύτών.
δ) Τήν διαχείρισιν τών ’Εθνικών καί Κοινοτικών Κε
φαλαίων διά τήν άσκησιν τής γεωργικής πολιτικής.
ε) Τήν εις τό εξωτερικόν έκπροσώπησιν τού γεωργικού
τομέως.
στ) Τήν έν συνεργασία μετά τής Ε.Σ.Υ.Ε. ή καί τών κατά
περίπτωσιν αρμοδίων φορέων κατάρτισιν προγραμμάτων
διενεργείας άπο γραφών καί δειγματοληπτικών ερευνών,
άφορωσών εις τον τομέα τής γεωργίας καί έν άδυναμία
διενεργείας μέρους τών έργχσιών αύτών παρά τής Ε.Σ.Υ.Ε.,
τήν πραγματοποίησίν των υπό τών άρμοδίων ‘Υπηρεσιών τού
‘Υπουργείου Γεωργίας.
ζ) Τήν συλλογήν, έπεξεργχσίαν καί παροχήν τών πάσης
φύσεως γεωργικών στοιχείων καί πληροφοριών πρός τάς
Εύρωπαϊκάς Κοινότητας καί πάντα τρίτον.
Διά τής παραγράφου 3 τού αύτού άρθρου παρέχεται δυνα
τότης εις τον ‘Υπουργόν Γεωργίας όπως δι* άποφάσεών του
λαμβάνει παν πρόσφορον μέτρον διά τήν ομαλήν καί άπρόσκοπτον εφαρμογήν τών μέτρων τής Κοινής Γεωργικής
Πολιτικής.
Διά τού άρθρου 24, συνιστάται παράτώ‘Υπουργεία) Γεωρ
γίας ειδική 'Υπηρεσία άποκαλουμένη ((‘Υπηρεσία Διαχειρίσεως Αγορών Γεωργικών Προϊόντων » (ΥΔΑΓΕΠ),
ύπαγομένη άπ’ εύθείας εις τον ‘Υπουργόν Γεωργίας, εις τήν
άρμοδιότητα τής οποίας θά άνήκει ή άσ/ησις άπασών τών
άπορρεουσών άρμοδιοτήτων έκ τής έφαρμογής τού συστή
ματος τών έγγυήσεων καί τών μηχανισμοί τών άναφερομέ
νων εις τάς είσαγωγάς-έξαγωγάς, τάς εισφοράς, τά τέλη
καί τάς έπιδοτήσεις τών γεωργικών έν γένει προϊόντων.
Είδικώτερον εις τήν άρμοδιότητα τής άνωτέρω ‘Υπηρεσίας
ανήκουν :
α) ‘Ο συντονισμός τής έφαρμογής τών μέτρων τής πολι
τικής έπί τών έγγυήσεων, ήτοι τής στηρίξεως τών τιμών
καί τών γεωργικών προϊόντων καί τών εισοδημάτων
τών παραγωγών καί συνάμα τής ρυθμίσεως τών άγορών.
β) ‘Η διαχείρισις τών Εθνικών καί Κοινοτικών πόρων
διά τήν έφαρμογήν εις τήν Χώραν μας τών πάσης φύσεως
ρυθμίσεων εις τον τομέα τών έγγυήσεων έπί τών τιμών καί
τών άγορών τών γεωργικών προϊόντων.
γ) Ή ίκδοσις καί χορήγησις τών άδειων καί πιστοποιη
τικών εισαγωγών καί εξαγωγών γεωργικών προϊόντων.
δ) *Η πληροφόρησις καί ένημέρωσις παντός έμδιαφερομενου έπί τών λαμβανομένων μέτρων τής πολιτικής τών έγ
γυήσεων έπί τών τιμών καί άγορών τών γεωργικών προϊ
όντων, πρός έξασφάλισιν τής έγκαιρου,
ομοιομόρφου
και καθολικής έφαρμογής έπί τών μέτρων τούτων.
ε) Ή εφαρμογή τής πολιτικής έπί τών παρεμβάσεων εις
τάς άγοράς γεωργικών προϊόντων ώς καί ή ύλοποίησις τών
διαφόρων προγραμμάτων βοήθειας πρός τάς τρίτας χώρας.
Διά τής παραγράφου 3 τού αύτού άρθρου, ορίζεται ότι
ό Προϊστάμενος τής άνωτέρω υπηρεσίας ή ό νόμιμος άναπληρωτής αύτού είναι άποκλειστικός υπόλογος τής διαχει-.
ρίσεως τών πόρων τής άνωτέρω ‘Υπηρεσίας έναντι τού
‘Ελληνικού Δημοσίου καί τών άρμοδίων ’Οργάνων τών
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Διά τών παραγράφων 4 καί 5 τού ίδιου άρθρου άφ’ ενός
μέν συνισταται παρά τώ ‘Υπουργείο) Γεωργίας Σ’ μβουλευτική ’Επιτροπή διά τήν έφαρμογήν τής πολιτικής έπί τών
παρεμβάσεων εις τάς άγοράς τών γεωργικών προϊόντων,
έφ* έτέοου δέ παρέχεται, άντιστοίχως. έξουσιοδότησις :
α) Εις τούς ‘Υπου γούς Γεωργίας καί ’Εμπορίου διά
τήν έκδοσιν Π.Δ/τος καθορίζοντος τά τής συγκροτήσεως
καί λειτουργίας τού ώς άνω οργάνου.
β) Είς τον ‘Υπουργόν Γεωργίας καί τούς κατά περίπτωσιν
αρμοδίους ‘Υπουργούς, όπως διά κοινών άποφάσεών των
καθορίζου τά τής συνεργασίας καί άναθέσεως συγκεκρι
μένου έργου τής Υ.Δ.Λ.ΓΕ.Π. είς ‘Υπηρεσίας ή φορείς
εποπτευόμενους υπό του I πουργειου I εωργιας η υπο -,ερ ων * Υπουργείων.
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Διά του άρθρου 25 προβλέπεται ή σύστασις είς τδ έζωτερικον μέχρίς οκτώ (8) Γραφείων Γεωργικών Συμβούλων
καί μέχρις επτά (7) Γραφείων Γεωργικών ’Ακολούθων
διά Π.Δ/τος έκδιδομένου τη προτάσει τού Υπουργού Γεωρ
γίας και τών συναρμοδίων 'Υπουργών, καθορίζονται έπίσης
αί βασικαί άρμοδιότητες τών γραφείων αυτών.
'Η σύστασις τών ανωτέρω γραφείων έκρίθη αναγκαία
προκειμένου νά έπιτευχθή ή άμεσος έκπροσώπησις τού τομέως
γεωργίας εις τάς Χώρας-Μέλη τών Ε.Κ. καί τινας άλλας
σημαντικού γεωργικού ενδιαφέροντος καί ή έγκαιρος καί
συνεχής έξασφάλισις τών απαραιτήτων, διά την όλοκλήρωσιν
τού σχεδιασμού καί της εφαρμογής τής Γεωργικής Πολιτικής,
στοιχείων καί πληροφοριών τού γεωργικού τομέως εν εύρεία
έννοια καί είδικώτερον εις οτι άφορά :
α) Τάς συνθήκας άφίξεως τών γεωργικών προϊόντων εις
τάς αγοράς τών χωρών τής άρμοδιότητός των, τόσον άπό
ποιοτικής, όσον καί από υγιεινής πλευράς καί την έκτέλεσιν
πραγματογνωμοσυνών επ’ αυτών.
β) Τας εξελίξεις καί μεταβολάς τάς άναφερομένας εις την
παραγωγήν καί κατανάλωσιν τών γεωργικών προϊόντων τών
χωρών τούτων καί γενικώτερον την διεθνή κατάστασιν τών
αγορών.
γ) Τον σχεδιασμον καί την έφαρμογήν τής γεωργικής
πολιτικής εις τάς αύτάς χώρας.
δ) Τάς εξελίξεις τής τεχνολογίας καί έρεύνης όσον άφορά
τςν-τομέα τής γεωργίας.
-------- -------Διά τού άρθρου 26, ορίζεται ότι άπασαι αί δαπάναι αί
προκαλούμεναι έκ τής έφαρμογής τών διατάξεων τού νομο
σχεδίου, εκτός από τάς δαπάνας τού επομένου άρθρου 27
θά βαρύνουν τον κρατικόν προϋπολογισμόν εις τον όποιον
θά έγγράφωνται ύπό ίδιους φορείς α σχετικαί πιστώσεις.
Διά τού άρθρου 27, συνιστάται ειδικός λογαριασμός ύπό
τον τίτλον, Ειδικός Λογαριασμός Διαχειρίσεως ’Αγορών
Γεωργικών Προϊόντων, έκ τών πιστώσεων τού οποίου θά
καταβαλλωνται άπασαι αί προκαλούμεναι δαπάναι από την
έφαρμογήν τής Γεωργικής Πολιτικής εις τον τομέα τών
Εγγυήσεων (παρ. 1).
Δια τών παραγράφων 2 καί 3 τού αυτού άρθρου, καθορί-

τουργων υικονομικων καί I εωργίας.
Δια τών παραγράφων 4 καί 5 τού αύτού άρθρου, ορίζεται,
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λεσεως έργων καί εργασιών, μισθώσεων καί έκμισθώσεων,
και οτι εις τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος Οά λειτουργήσουν λο
γαριασμοί προς τον σκοπόν διακινήσεως μέσω αυτών των
χρηματικών κεφαλαίων τά όποια θά βαρύνουν τον προϋ
πολογισμόν τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διά τήν εφαρμογήν
εις την Χώραν μας τής Κοινής Γεωργικής Πολιτικής εις τον
τομέα τών ’Εγγυήσεων.
Δια τού άρθρου 2S, ορίζεται ότι, επί τού Λογαριασμού

ςεως των λογαριασμών ώς καλώς έχόντων, ώς καί τά τού
καταλογισμού εις περίπτωσιν παρανόμου πληρωμής εις βάροr
τού υπολόγου, τού άχρεωστήτως λαβόντος και παντός τρίτου
συμπραςαντος εις παράνομον πληρωμήν, εύΟυνομένων, έν
προκειμένω πάντων άλληλεγγύως μετά τού υπολόγου.
Περαιτέρω ορίζεται οτι τά τών καταλογιστικών πράξεων
του Παρέδρου άσκούνται κατά τά ύπό τού ’Οργανισμού τού
’Ελεγκτικού Συνεδρίου ένδικα μέσα (παρ. 1).
Διά τών παραγράφων 2 καί 3 τού αυτού άρθρου, ορίζεται,
αντιστοιχώς, οτι κατ’ έτος συντάσσεται ύπό τής Υ.Δ.Λ.ΓΈ.Π

’Ισολογισμός, καί ’Απολογισμός τού αύτού ώς άνω ειδικού.
Λογαριασμού έγκρινομένου ύπό τών 'Υπουργών Οικονομικών
καί Γεωργίας -καί ότι άχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά
ή πληρωμαί άνοικείως γενόμεναι δι’ οίονδήποτε λόγον, πρό
στιμα, καταλογισμοί, κ.λ.π. μή έπιστρεφόμενα οίκειοθελώς
ύπό τών δικαιούχων, είσπράττονται ύπέρ τού ίδιου ώς άνω'
Λογαριασμού, κατά τάς περί είσπράξεως δημοσίων εσόδων
διατάξεις.
Διά τού άρθρου 29, παρέχεται έξουσιοδότησις εις τούς
'Υπουργούς Οικονομικών καί Γεωργίας, όπως διά δημοσιευό
μενων εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως άποφάσεών
των καθορίζουν :
α) Τον τρόπον είσπράξεως τών πόρων, άναγνωρίσεως,
έκκαθαρίσεως καί πληρωμής τών δαπανών, έλέγχου τών
εισπράξεων καί πληρωμών.
β ) Τό οικονομικόν έτος, τό τηρητέον Λογιστικόν Σύστημα,
τά χρησιμοποιηθησόμενα λογιστικά βιβλία καί έντυπα,
ώς καί τον χρόνον συντάξεως τού Ισολογισμού καί ’Απολο
γισμού.
γ) Τά τής ονομασίας τών λογαριασμών τής παρ. 5 τού
άρθρου 7 τού νομοσχεδίου καί τά όργανα κινήσεως αύτού.
δ) Αί λεπτομέρεια», άσκήσεως έποπτείας καί έλέγχου ύπό
τών έξουσιοδοτουμένων πρός τούτο οργάνων.
Διά τού άρθρου 30, _|παρ.1), παρέχεται έξουσιοδότησιςεις τον 'Υπουργόν Γεωργίας διά τήν προτάσει αυτού έκδοσιν
Π.Δ/των, διά τών οποίων Οά καθορίζωνται τά τής συστάσεως,
άναγνωρίσεως καί λειτουγίας τών 'Ομάδων Παραγωγών καί
τών 'Ενώσεων αύτών εις τόν γεωργικόν τομέα. Περαιτέρω
καθορίζεται ό σκοπός τών 'Ομάδων τούτων συνιστάμενος.
εις τήν άπό κοινού παραγωγήν, επεξεργασίαν καί διάθεσιν ·
τής παραγωγής το^ν τήν άπό κοινού χρησιμοποίησιν τών
πάσης φύσεως μέσων παραγωγής, ώς καί εις τήν άσκησιν.
παρεμβατικών δραστηριοτήτων προβλεπομένων ύπό τών
οικείων κοινοτικών διατάξεων.
Διά τής παρ. 2 τού αύτού άρθρου, ορίζεται οτι, διά τών Διαταγμάτων τής προηγουμένης παραγράφου θά καθορίζεται
ή βάσει τών κειμένων διατάξεων, παροχή τών πάσης φύσεως
οικονομικών ή άλλων ενισχύσεων διά τήν σύστασιν καί
λειτουργίαν τών 'Ομάδων Παραγωγών καί Ενώσεων αύτών
καί Οά ρυθμίζεται παν έτερον μέτρον άφορών αύτάς.
Διά τών διατάξεων τού παρόντος άρθρου σκοπεΐται ή
δημιουργία εις τήν Χώραν μας τού καθεστώτος τής Όμάδος.
Παραγωγών, προκειμένου νά ένισχυθή ή όμαδοποίησις τών
γεωργικών δραστηριοτήτων καί νά καλυφθή ή ανάγκη τής
δυνατότητος άναγνωρίσεως τής νομικής προσωπικότητος
τών 'Ομάδων αύτών ύπό τούς όρους καί προϋποθέσεις τούς
καθοριζομένους διά τών οικείων διατάξεων τής Ε.Ο.Κ.,
αίτινες έ*/ουν ΟεσπισΟή διά τού ύπ’άριθμ. 1360//8 Κανονισμού
αύτής και δι* ειδικωτέρων ρυθμίσεων δι’ ειδικά προϊόντα.
Έκ τού ώε άνω Κανονισιιοϋ τοβλέπεται ώς κίνητρον
βο
συστάσεως τών 'Ομάδων Παραγωγών, ή χορήγησις βοή
θειας διά τήν κάλυψιν μέρους τών δαπανών συστάσεως καί
λειτουργίας αύτών καί τών Ένώσεών των καί διά τήν προσαρ
μογήν ύφισταμένων οργανώσεων τών παραγωγών πρός
τούς όρους τών κανονισμών αύτών.
Διά τού άρθρου 31, αύξάνονται αί όργανικαί θέσεις τού
'Υπουργείου Γεωργίας κατά 350 έν συνόλω, αίτινες κατανέμονται κατά κλάδους καί βαθμούς.
'Η αύξησις τών οργανικών θέσεων τού 'Υπουργείου είναι
άναγκαία διά τήν έπάνδρωσιν τών συνιστωμένων διά τού
παεόντος νόαου ύπηεεσιακών αονάδων καί τών συσταθεισών
διά τής ύπ’ άριθμ/ 48397/1769/3.8.1979 (ΦΕΚ 769/τ.Β' ;
10.9.1979) άποφάσεως τού 'Υπουργού Γεωργίας τοιούτων,
διά τήν έφαριαογήν εις τήν χώραν τού Δικτύου Γεωργικής
Λογιστικής Πληροφορήσεων. ώς καί διά τήν ένίσχυσιν υφι
σταμένων ύπηρεσιών τής ιδίας αποστολής καί προορισμού.
Διά τού άρθρου 32. συνιστάται εις τό 'Υπουργεί ον Γεωρ-
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ας Κλάδος ΛΤ20 Στατιστικολ.όγων, καί προσδιορίζονται
τυπικά προσόντα διά τον διορισμόν εις τον εισαγωγικόν
αθμόν 8ον του Κλάδου, ώς και τά πρόσθετα τυπικά προσόντα
ά τόν διορισμόν εις τον δεύτερον εισαγωγικόν βαθμόν 7ον
ύ Κλάδου.
* Η σύστασις τού Κλάδου τούτου είναι απολύτως αναγκαία
d επείγουσα διά τήν άντιμετώπισιν των περιελθουσών εκ τής
τάξεως νέων δραστηριοτήτων εις τό ‘Υπουργείου και τήν
τάνδρωσιν των συνιστωμένων διά τού νομοσχεδίου ύπηρε4

Διά τού άρθρου 33, παρατείνεται επί δύο (2) έτη ή λ.ήξασα

4σμού της γης και μεγεθύνσεως των γεωργικών έκμεταλλεύ:ων καί άλλων τινών διατάξεων» διά τό έργον τού άναδασμού
χί εγγείου άναδιαρΟρώσεως είδικώτερον εις τά πλαίσια της
.αρμογής τού νόμου τούτου.
'Η προτεινομένη παράτασις κατέστη αναγκαία και έπι:3λημένη λ.όγω τού ότι ώς εκ των έπιβληθεισών άπαγορεύ
ω ν βάσει της 77/1078 ΓΙ.Υ.Σ. ούδείς προσελήφθη, εκ
ύ υπό τού ώς άνω νόμου προβλεπομένου προσωπικού.
Διά τού άρθρου 34, παρ. 1 καί 2), ορίζεται ότι έπιτρέ:ται ή άπύσπασις δημοσίων υπαλλήλων, Ν.Π.Δ.Δ. ή
Επιχειρήσεων Κοινής-?Ωφελείας ή Τραπεζών Έλεγχομένων
:ό τού Κράτους εις τό * Υπουργείου Γεωργίας, ακόμη δέ καί
: τάς θέσεις τών Προϊσταμένων τών διά τού άρθρου 18
/ύ νομοσχεδίου συνιστωμένων υπηρεσιών, έφ* όσον αί
: προσωπικόν άνάγκαι τού ‘Υπουργείου Γεοοργίας- δεν
ναται άλλως νά καλυφθούν. Περαιτέρω ορίζεται ότι ή
άρκεια τών αποσπάσεων θά είναι δωδεκάμηνος δυναμένη
t παραταθή δι* ισόχρονον διάστημα καί ρυθμίζονται τά τού
:όπου τών άποσπάσεων, τά δικαιώματα τών άποσπωμένων,
' υποχρεώσεις τών άποσπωμένων καί τών φορέων έξ ών
ποσπώνται.

Διά της παρ. 3 τού αύτού άρθρου, παρέχεται ή δυνατότης
ς τόν ‘Υπουργόν Γεωργίας όπως άπασχολή, κατόπιν άποάσεώς του, έκδιδόμενης μετά σύμφωνον γνώμην τού οικείου
ιοικητικού Συμβουλίου, εις τό ‘Υπουργείου υπαλλήλους
.Π.Ι.Δ. άσκούντων δραστηριότητας γεωργικού χαράκτη
ς. Περαιτέρω ορίζονται τά δικαιώματα τών άπασχοληθη>μένων καί αί υποχρεώσεις τών φορέων εις ούς άνήκουν.
‘Η θέσπισις τών διατάξεων τού άρθρου τούτου καθίσταται ’
. τών πραγμάτων επιβεβλημένη, διά την προσήκουσαν έπάνωσιν, έφ’ όσον φυσικά παραστη ανάγκη, τών συνιστώμένων
ά τού νομοσχεδίου υπηρεσιών, άλλα καί τών καθ’ οίονδή;τε τρόπον έμπ/.εκομένων εις τάς κοινοτικάς υποθέσεις
ιούτων, διά ειδικών καί εμπείρων προσώπων, προκειμένου
ενεργοποιηθούν αύται άμέσως διά τήν όριστικοποίησιν
jv έκ της έντάξεως ωφελημάτων.
Διά τού άρθρου 35, ορίζεται ο τρόπος προαγωγής τών
ιτατασσομένων εις θέσεις τού ΙΟ.άδου ΛΤ5 τού ‘Υπουρ
γού Συντονισμού καί τών μετατασσομένων εις θέσεις
Γ5 υπαλλήλων έξ άλλων Κλάδων AT τού ‘Υπουργείου
υντονισμού.
·
^
Διά τού άρθρου 40, (παρ. 1), παρέχεται έξουσιοδότησις
: τούς ‘Υπουργούς Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών
■-* Γεωργίας διά την εκδοσιν καί εντός διετίας άπό της
μοσιεύσεως τού νόμου τούτου, προτάσει αυτών, Προεδρι
ών Διαταγμάτο>ν διά τών όποιων θά είναι επιτρεπτή ή
αόιοργάνωσις έν ολω ή έν μέρει τών υπηρεσιών τού ‘Υουργείου Γεωργίας διά καταργήσεως περιττών ή συγχο;νσεως όμοειδών υπηρεσιακών μονάδων καί συστάσεως
ων τοιούτων, ό καθορισμός τών αρμοδιοτήτων αυτών,
^γχώνευσις όμοειδών Κλάδων ή ή ένοποίησις καθηκόντων
^τών καί ή ρύθμισις παντός θέματος επιτρέποντας την
~ιαν λειτουργίαν τών ‘Υπηρεσιών τού ‘Υπουργείου.
Διά της παρ. 2 τού αύτού άρθρου, ορίζεται ότι αί εις την
-οηγουμένην- παράγραφον προβλεπόμεναι μεταβολαί Οά
-αγματοποιούνται πάντοτε εντός τών πλαισίων τών έκά“οτε υφισταμένων οργανικών θέσεων, μή έπιτρεπομένης.
αύξήσεως τού αριθμού αυτών.

Διά της παρ. 3 τού αύτού άρθρου, ορίζεται ότι τά διαλαμ
βανόμενα εις τάς προηγουμένας παραγράφους έχουν έφαρμογήν καί επί τών Ν.Π.Δ.Δ. γεωργικού χαρακτηρος.
‘Η θέσπισις τών ώς άνω διατάξεων καθίσταται επιτακτική
καί επείγουσα προκειμένου τό ‘Υπουργείο* Γεωργίας νά
έπιφέρη τάς απαραιτήτους, διαρθρωτικά; μεταβολάς εις τήν
διοικητικήν του δομήν διά νά άνταποκριθή επιτύχω ς εις τήν
αποστολήν του.
Είδικώτερον αί ανωτέρω μεταβολαί καθίστανται επι
βεβλημένα'. διά νά δυνηθή το ‘ Υπουργείο ν νά άνταποκριθή
εις τάς έκ τής έντάξεως υποχρεώσεις, νά έπιφέρη^ τάς άναγκαιούσας θεσμικά; καί διαρθρωτικά; μεταβολάς, νά προβή
εις τάς απαραιτήτους διασυνδέσεις μέ τούς μηχανισμούς
τών Κοινοτικών Χρηματοδοτικών ’Οργανισμών καί λοιπών
Κοινοτικών ’Οργάνων κ.λ.π.
Επειδή αί προσλήψεις προσωπικού, πού έγιναν κατ’
έξουσιοδότησιν τών διατάξεων τού άρθρου 1 τού Ν. 623/1977,
δεν είναι τυπικά νόμιμες επειδή δέν έδημοσιεύθησαν εις
τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, επιτακτική προβάλλει
ή ανάγκη διά τήν κάλυψιν τών μέχρι τώρα γενομένων, δυνάμει
τού X. 623/1977, προσλήψεων άνευ τής δημοσιεύσεως αύτών εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. Τό άρθρον 41
τού ύπ’ όψει νομοσχεδίου αύτό ακριβώς ρυθμίζει.
Διά τών διατάξεων τών άρθρων 35-38 τών άναφερομένων
εις τήν’Εθνικήν Στατιστικήν ‘Υπηρεσίαν τής Ελλάδος ρυ
θμίζονται τά ακόλουθα θέματα :
1. Συνιστώνται 50 νέαι θέσεις εισαγωγικού βαθμού μο
νίμου προσωπικού εις τούς ΙΟ.άδου ς AT. Αί έν λόγω θέσεις
θέλουν κατανεμηθή κατά Κλάδον δι’ άποφάσεως τού ‘Υ
πουργού Συντονισμού καί ‘Υπουργού Προεδρίας, μετά προηγουμένην σύμφωνον γνώμην τού άρμοδίου υπηρεσιακού
συμβουλίου.
‘Η σύστασις τών ώ άνω θέσεων επιστημονικού προσωπικού, είναι τελείως άπαραίρητος ίνα δυνηθή ή ‘Υπηρεσία
νά προσαρμόση πληρέστερου τάς στατιστικά; σειράς προς
εκείνα; τής Ε.Ο.Κ. (άρθρον 35).
2. Παρέχεται ή έξουσιοδότησις, one»; διά Π.Δ/τος
έκδοθησομένου εντός εξαμήνου προθεσμίας άπό τής δημοσιεύ
σεως τού νόμου, πραγματοποιηθή ή άναδιοργάνωσις τής
ΕΣΥΕ, έπί τώ τέλει όπως άνταποκριθή πληρέστερου εις τάς
υποχρεώσεις τή; Χώρα; διά τήν παροχήν στατιστικών
στοιχείων πρό; τού; Διεθνείς ’Οργανισμούς καί ιδία πρός
τήν Ε.Ο.Κ. ‘Η άναδιοργάνωσις αυτή θέλει πραγματοποιηθή
συμφώνως πρός τάς διατάξεις τού Ν. 51/1975 «περί άναδιοργανούσεως τών δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών», (αρθρον 36).
3. Προσδιορίζεται ή άπαιτουμένη νομική βάσις (Προεδρι
κόν Διάταγμα) ή (‘Υπουργική άπόφασις)διά τήν διενέργειαν
τών άπογραφών καί έρευνών, ή δυνατότης προσλήψεως
προσωπικού έπί σχέσει έργου, ή χρησιμοποίησις υπαλλήλων
ετέρων Δημοσίων ‘Υπηρεσιών, ύπα/λ.ήλ.ων Νομικών Προσώ
πων Δημοσίου Δικαίου, Δημοσίων Επιχειρήσεων και
’Οργανισμών, ’Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεων, ώς
καί ιδιωτών διά τήν έκτέλεσιν άπογραφών καί εύρειας εκτασεως έρευνών ό τρόπος αμοιβής αυτών, ώς καί ή καθιέρωσις
ύπερωριακής εργασίας τών υπαλλήλων τής ΕΣΥΕ διά τήν
προπαρασκευήν. έκτέλ.εσιν καί επεξεργασίαν τών άπογρα
φών καί έρευνών.
4. Π εραιτέρω ορίζεται ότι αί διατάξεις τού X. 433/1976
«περί τών δαπανών κινήσεως τών τακτικών υπαλλήλων τού
‘Υπουργείου Γεωργίας» εφαρμόζονται αναλογώ; καί διά
τού; τακτικούς υπαλλήλους τής ΕΣΥΕ. *Η διάταξις αύτή
είναι απαραίτητη, διότι αί διενεργούμε»;:', υπό τής ‘Υπη
ρεσίας αύτής άπογραφαί και έρευναι καλύπτουν όλ.ον τον
ελληνικόν χώρον καί πρέπει οί στατιστικοί ύπά/ληλ.οι να
έχουν τήν δυνατότητα μετακινήσεως καί διανυκτερεύσεως
εις τόν τόπον διεξαγωγής τών άπογραφών καί έρευνών, δεδο
μένου ότι ή φύσις της εργασίας των (λήψις πληροφοριών
άπό ίδιώτας, νοικοκυριά, επιχειρηματίας, άγρότας) άπαιτεί
τήν παραμονήν το>ν εις τόν τρόπον λήψεως τών πλ.ηροφοριών
μέχρι; αργά τό βράδυ καί ή αυθημερόν επιστροφή εις τάς
έδρας των καθίσταται δυσχερής ή αδύνατος.
. ■
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5. Παρέχεται ή δυνατότης καθαρισμού φυλακών εργα
σίας ~έπί 24ωρου βάσεως. λόγω τής φόσεως των στατιστικών
εργασιών καί ιδία τής μηχαν ογ ρ α φ ικ ή ς επεξεργασίας τώ>
παραστατίδων των ερευνών.
6. Ρυθμίζονται τά της κατανομής των δαπανών έκάστης
άπογραφής ή έρεύνης εις βάρος του κρατικού προϋπολο
γισμού καί των προϋπολογισμών τών αρμοδίων Νομικών
Προσκόπων Δημοσίου Δικαίου, Δημοσίων ’Οργανισμών καί
’Οργανισμών Τοπικής Λύτοδικοιήσεως (Άρθρον 37).
7. Παρατείνεται έπί μίαν διετίαν (μέχρι 31 Δεκεμβρίου
1981) ή ισχύς τών ληγουσών την 31 Δεκεμβρίου 1979. συμ
βάσεων 51 υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων (Χειρισταί
’Ηλεκτρονικών fΥπολογιστών, Τεχνίται Γραφικών Τεχνών,
Τυπογράφοι, Τηλεφωνηταί, Όδηγοί αύτοκινήτων, νυχτοφύ
λακες, έργάται, καθαρίστρια».) απαραιτήτων διά την ομαλήν
λειτουργίαν τής ΕΣΥΕ ίνα αυτή άνταποκριθή εις τάς άνωτέρω
ηύζημένας υποχρεώσεις έναντι τής Ε.Ο.Κ. (*Άρθρον 38).
Διά του άρθρου 42 καταργειται πάσα διάταςις άντικειμένη
εις τάς διατάζεις του ύπ* δψιν νομοσχεδίου ή άναφερομένη
είς θέματα ρυθμιζόμενα ύπ’ αύτοϋ.
Εις τά άνωτέρω άποσκοπεί το προτεινόμενον νομοσχέδιον, το όποιον έχομεν την τιμήν νά θέσω μεν ύπ* δψιν υμών
προς ψήφισιν.
’Εν Αθήνα».; τή 22-Νοεμβρίου 1979-— ■---- —
Οι ‘Υπουργοί
Συντονισμού
Προεδρίας Ινυβερνήσεως
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Κ. ΣΤ ΕΦ ΑΝ Ο Π Ο ΥΛΟΣ
Εσωτερικών
Οι. τνομικών
Γ. ΡΑΛΛΗΣ
Α. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Γεωργίας
νΑνευ Χαρτοφυλακίου έπ:
ΠΑΝ. ΜΠΟΥΊΌΣ
τών Σχέσεων μετά τών
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Γ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί οργανώσεως τών διοικητικών υπηρεσιών διά την εφαρ
μογή; τής Συνθήκης Προσχωρήσεως τής ‘Ελλάδος είς
τάς Εύρωπαΐκάς Κοινότητας καί ρυθμίσεως συναφών θε
σμικών καί οργανωτικών θε»μάτων.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
rAp*Spov 1.
Σύστασις δέσεων.
Προς τον σκοπόν τής προσαρμογής τής οργανώσεως τής
διοικήσεως τής Χώρας είς τάς σιτνθήκας που δημιουργούν τα ι
ιάπό την προσχώρησίν μας είς τάς Ευρωπαΐκάς Κοινότητας
καί τής καλύψεως τών αναγκών τών ‘Υπουργείων εις έξειδικευμένον προσωπικόν, συνιστώνται δέσεις γονίμου ή έπί συμ
βατέ ι ιδιωτικού δικαίου προσωπικού, <1>ς είς **α επόμενα άρ
θρα τού παρόντος.
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’Οκτώ (8) θέσεις επί 6αθμ*ίς 3ων—2ψ.
Τριάκοντα (30) θέσεις επί βαθμοις 5φ—4ω.
Εξήκοντα (00) θέσεις επί βαθμώ 6φ.
Ώς ειδικόν τυπικόν προσόν διορισμού διά τον εισαγωγικόν
βαθμόν (6ον) τού άνωτέρω Κλάδου, ορίζεται πτυχίον Σχο
λής ’Ανώτατου Εκπαιδευτικού ‘Ιδρύματος τής ημεδαπής ή
ισότιμον ’Ανώτατης Σχολής τής αλλοδαπής, άρίστη γνώσις
μιά; τουλάχιστον τών γλωσσών αγγλικής, γαλλικής, γερμα
νικής ή ιταλικής προσηκόντως διαπιστουμένη καί είδίκευσις
είς θέματα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, άποδεικνυομένη διά τί
τλου σπουδών ή έξ ετήσιας τουλάχιστον ειδικής επιστημονι
κής ή έπαγγελματικής άπασχολήσεως, δεόντως πιστοποιού
μενης.
Δεύτερος εισαγωγικός βαθμός ορίζεται ό 5ος.
Ώς πρόσθετον τυπικόν προσόν διά τον δεύτερον εισαγωγι
κόν βαθμόν (5ον) ορίζετα»., πλήν τών προσόντων τού πρώτου
εισαγωγικού βαθμού καί διδακτορικό ή MASTER ή έτερος
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας δύο τουλάχιστον
ετών, εις θέματα συναφή μέ τό άντικείμενον.
2. Αι κατά τά άνωτέρω θέσεις επί βαθμοις ίω καί Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού τού ώς άνω συνιστωμένου Κλά
δου ΛΤ5 συνιστώνται έπί αντιστοιχώ μετατροπή δύο (2) θέ
σεων έπί_ βαθμώ Άναπληρωτού Γενικού. Διευθυντού τού Κλά
δου ΑΤΙ Ειδικών Οικονομολόγων τού ‘Υπουργείου Συντονι
σμού, είς προσωρινάς, μεταφερομένας άμα τή καθ’ οίονδή-ποτε τρόπον κενώσει των είς προσαύξησαν τών θέσεων έπ; βαθμοϊς 7ω—6ω τού αυτού Κλάδου.
3. Ωσαύτως, συνιστώνται ειδικώς προς κάλυψιν τών άναγκών τής παρά τφ Ύπουργείω Συντονισμού Γενικής Διευθύνσεως Σχέσεων ‘Ελλάδος καί Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πεντήκοντα (50) θέσεις ειδικού περί τά θέματα Ευρωπαϊκών Κοι
νοτήτων επιστημονικού προσωπικού έπί σχέσει ιδιωτικού δι
καίου τριετούς διαρκείας, δυναμένης ν’ άνανεούται.
Διά τό προσωπικόν τούτο έχουν έφαρμογήν α! διατάξεις
τών παρ. 2, 4, 5 καί 6 τού άρθρου 4 τού παρόντος Νόμου.
4. Ή πλήρωσις τών ανωτέρω συνιστωμένων θέσεων μονί
μου προσωπικού ένεργεϊται δι’ άποφάσεως τών ‘Υπουργών
Συντονισμού, Προεδρίας Κυβερνήσεως και τού άσκούντος τάς
αρμοδιότητας έπί τών Σχέσεων ‘Ελλάδος μετά τών Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων ‘Υπουργού, συμφώνως πρός τάς ίσχυούσας γενικά; διατάξεις περί τού τρόπου πληρώ τε ως τών θέ
σεων μονίμων υπαλλήλων.
Ή πρόσληψις τού ·πι σχέσει ιδιωτικού δικαίου προσωπι
κού εις τάς άνωτέρω συνιστωμένας θέσεις διενε-ργεϊται κατό
πιν επιλογής, δι’ άποφάσεως τού ‘Υπουργού Συντονισμού και
τού άσκούντος τάς αρμοδιότητας έπί τών Σχέσεων ‘Ελλάδος
μετά τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ‘Υπουργού, μετά σύμφω
νον γνώμην τριμελούς Επιτροπής ’Επιλογής, συγκροτούμενη;
δι’ άποφάσεως τών ‘Υπουργών Συντονισμού. Προεδρίας Κυ
βερνήσεως καί τού άσκούντος τάς αρμοδιότητας έπί τών Σχέ
σεων ‘Ελλάδος μετά τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ο! οποίο:
καί κυρώνουν τον σχετικόν πίνακα τών συγκεντρούντων πρ!>;
τούτο τά άπα:τουαενα ειδικά επιστημονικά προσόντα.
Άρθρον 3.

1.
Προς τόν σκοπόν τής καλύψεως τών αναγκών τών λοι
πών ‘Υπουργείων είς έξειί ικευμένον προσωπικόν διά την έφ αρ
1.
Εις τό ‘ΥπουργεΤον Συντονισμού, διά τάς άνάγκας τής μογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως τής ‘Ελλάδος είς τά;
Γενικής Διευθυνσεως Σχέσεων ‘Ελλάδος και Ευρωπαϊκών
Ευρωπαϊκά; Κοινότητας καί διά την έναρμόνισιν τής διοιΚοινοτήτων συνιστάτα: νέος Κλάδος ΑΤ5 Ειδικών ‘Υπαλληκήσεως τής Χώρας πρός τό κοινοτικόν καθεστώς δύναται.
λων έπί θεμάτων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
διά Π. Διαταγμάτων έκδιδομένων προτάσει τών ‘Υπουργών
Ό άνωτέρω κλάδος περιλαμβάνει εκατό (100; θέσεις, διαΠροεδρίας Κυβερνήσεως. Οικονομικών. "Ανευ Χαρτοφυλα
κρινομένας κατά βαθμούς, ώς επεται:
κίου αρμοδίου έπί τών Σχέσεων μετά τών Ευρωπαϊκών Κοι
Μία (1) θέσις επί βαθμφ 1φ.
νοτήτων καί τού κατά περίπτωσιν αρμοδίου ‘Υπουργού, νά ορί
Μια (1) θέσις έπί βαθμφ Άναπληρωτεύ Γενικού Δ:ευζεται δι’ ώρισμένας κενά; οργανικά; θέσεις εισαγωγικού βα
θυντού.
θμού εις υφισταμένους Κλάδους AT τών ‘Υπουργείων έτ;ώ9 A p#S ρ ον 2.

