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Δ.Δ. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 25(Ι)/2014 
Αρ. 4431, 28.2.2014                               

Ο περί ηης Μεηαβίβαζης ηφν Αρμοδιοηήηφν και ηφν Λειηοσργιών ηοσ Σσμβοσλίοσ Αμπελοοινικών 
Προχόνηφν ζηο Τμήμα Γεφργίας Νόμος ηοσ 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Δπίζημη Δθημερίδα ηης 
Κσπριακής Γημοκραηίας ζύμθφνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος. 

 

Αξηζκφο 25(Ι) ηνπ 2014 

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΣΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

ΑΜΠΔΛΟΟΙΝΙΚΧΝ ΠΡΟΨΌΝΣΧΝ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΡΓΙΑ ΝΟΜΟ 
 
       Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
  
πλνπηηθφο ηίηινο. 1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Μεηαβίβαζεο ησλ Αξκνδηνηήησλ θαη 

ησλ Λεηηνπξγηψλ ηνπ πκβνπιίνπ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ ζην Σκήκα Γεσξγίαο Νφκνο 
ηνπ 2014. 
 

Δξκελεία. 
 
 
 

61(Ι) ηνπ 2004 
226(Ι) ηνπ 2004 

53(Ι) ηνπ 2007 
27(Ι) ηνπ 2014. 

 

2. ηνλ παξφληα Νφκν, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα - 

«Γεληθφ Λνγηζηήξην» ζεκαίλεη ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο·  

«πκβνχιην Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ» ή «πκβνχιην» ζεκαίλεη ηνλ Οξγαληζκφ, 
ν νπνίνο ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ηνπ πεξί πκβνπιίνπ Ακπειννηληθψλ 
Πξντφλησλ Νφκνπ· 

«Σκήκα Γεσξγίαο» ζεκαίλεη ην Σκήκα Γεσξγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, 
Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο· 

«Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ» ζεκαίλεη ην Σκήκα Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ· 

«ππάιιεινο» ζεκαίλεη ππάιιειν ηνπ πκβνπιίνπ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ, ν 
νπνίνο ακέζσο πξν ηεο εκεξνκελίαο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ 
θαηείρε ζέζε ζην πκβνχιην Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ είηε κφληκα, είηε 
πξνζσξηλά, είηε κε αλαπιήξσζε· 

«Τπνπξγείν» ζεκαίλεη ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη 
Πεξηβάιινληνο. 
 

Μεηαθνξά ησλ 
αξκνδηνηήησλ θαη ησλ 
ιεηηνπξγηψλ ηνπ 
πκβνπιίνπ. 
 

3. Οη αξκνδηφηεηεο θαη νη ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο ζήκεξα αζθνχληαη απφ ην πκβνχιην, 

δπλάκεη ηνπ πεξί πκβνπιίνπ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ Νφκνπ, κεηαβηβάδνληαη ζην Σκήκα 
Γεσξγίαο. 

Μεηαθνξά πξνζσπηθνχ 
θαη ζέζεσλ ηνπ 
πκβνπιίνπ. 
Παξάξηεκα Ι. 
Παξάξηεκα ΙΙ. 
Παξάξηεκα ΙΙΙ. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

4.-(1) Απφ ηηο ζαξάληα (40) ζέζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην πκβνχιην, νη ηξηάληα ελλέα (39) 

ζέζεηο κε ηνπο θαηφρνπο ηνπο, κεηαθέξνληαη ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη 
Πεξηβάιινληνο - Γηνίθεζε, ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ θαη ζην Γεληθφ 
Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο, φπσο απηέο θαίλνληαη ζηα Παξαξηήκαηα Ι, ΙΙ θαη IΙΙ, 
αληίζηνηρα. 

(2) Οη ζέζεηο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ αλαθέξνληαη ζηα Παξαξηήκαηα Ι, ΙΙ θαη ΙΙΙ δελ 
εληάζζνληαη ζηηο πθηζηάκελεο δνκέο νξγαληθψλ ζέζεσλ ησλ Τπνπξγείσλ ή Σκεκάησλ ή 
Τπεξεζηψλ πνπ κεηαθέξνληαη, αιιά εληάζζνληαη ζε λέα εδάθηα ηνπ θξαηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, παξακέλνπλ σο «κεκνλσκέλεο» ή 
δηαηεξνχλ ηε δηθή ηνπο μερσξηζηή δνκή. 

(3) Οη ζέζεηο απηέο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζεκεηψλνληαη ζηνλ θξαηηθφ πξνυ-
πνινγηζκφ κε δηπιφ ζηαπξφ (++) ή ζα ζεκεησζνχλ κε δηπιφ ζηαπξφ (++) φηαλ δε ζα είλαη 
δπλαηή ε πιήξσζή ηνπο, απφ θαηφρνπο ησλ θαηψηεξσλ ζέζεσλ ηεο ίδηαο δνκήο ζέζεσλ, 
φπσο πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα Ι, ΙΙ θαη ΙΙΙ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 
 

Γηθαίσκα ππαιιήινπ λα 
αξλεζεί ηε κεηαθνξά θαη 
ζρεηηθέο δηεπζεηήζεηο. 
 
 
 

      
 

24 ηνπ 1967 
     17 ηνπ 1968 

5. Κάζε ππάιιεινο πξηλ ηε κεηαθνξά ηνπ ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη 

Πεξηβάιινληνο – Γηνίθεζε ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ή ζην Γεληθφ 
Λνγηζηήξην, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαη εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε 
απηφλ ησλ φξσλ ππεξεζίαο ηνπ, φπσο θαζνξίδνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν, δχλαηαη λα 
δειψζεη, αλέθθιεηα θαη εγγξάθσο πξνο ην Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, 
Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο φηη δελ επηζπκεί ηε κεηαθνξά ηνπ ζην ελ ιφγσ 
Τπνπξγείν ή Σκήκα ή Τπεξεζία, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα 
Νφκν θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε, ζεσξείηαη φηη νη ππεξεζίεο ηνπ ηεξκαηίδνληαη κε βάζε ηνλ 
πεξί Σεξκαηηζκνχ ηεο Απαζρνιήζεσο Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη. 
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     67 ηνπ 1972 
       6 ηνπ 1973 
       1 ηνπ 1975 
     18 ηνπ 1977 
     30 ηνπ 1979 
     57 ηνπ 1979 
     82 ηνπ 1979 
     92 ηνπ 1979 
     54 ηνπ 1980 
     12 ηνπ 1983 
   167 ηνπ 1987 
     37 ηνπ 1988 
     18 ηνπ 1990 
   203 ηνπ 1990 
  52(Ι) ηνπ 1994 
  61(Ι) ηνπ 1994 
  26(Ι) ηνπ 2001 
111(Ι) ηνπ 2001 
  79(Ι) ηνπ 2002 
  70(Ι) ηνπ 2002 
159(Ι) ηνπ 2002 
212(Ι) ηνπ 2002 
110(Ι) ηνπ 2003 

111(Ι) ηνπ 2003. 
 

 

Όξνη ππεξεζίαο θαη 
δηθαηψκαηα ησλ 
ππαιιήισλ. 

        

1 ηνπ 1990 
     71 ηνπ 1991 
   211 ηνπ 1991 
  27(Ι) ηνπ 1994 
  83(Ι) ηνπ 1995 
  60(Ι) ηνπ 1996 
109(Ι) ηνπ 1996 
  69(Ι) ηνπ 2000 
156(Ι) ηνπ 2000 
    4(Ι) ηνπ 2001 
  94(Ι) ηνπ 2003 
128(Ι) ηνπ 2003 
183(Ι) ηνπ 2003 
  31(Ι) ηνπ 2004 
218(Ι) ηνπ 2004 
  68(Ι) ηνπ 2005 
  79(Ι) ηνπ 2005 
105(Ι) ηνπ 2005 
  96(Ι) ηνπ 2006 
107(Ι) ηνπ 2008 
137(Ι) ηνπ 2009 
194(Ι) ηνπ 2011 
  78(Ι) ηνπ 2013 

7(Ι) ηνπ 2014. 
 

6.-(1) Κάζε ππάιιεινο ε ζέζε ηνπ νπνίνπ κεηαθέξεηαη ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, 

Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο - Γηνίθεζε ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Πξνζσπηθνχ ή ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ ηεξνπκέλσλ νπνησλδήπνηε 
ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, θαη ησλ Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ, 
απνιακβάλεη φισλ ησλ δηθαησκάησλ θαη σθειεκάησλ θαη ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο 
ππνρξεψζεηο θαη ηα θαζήθνληα ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ. 

 
 

 
 
 

97(Ι) ηνπ 1997 
    3(Ι) ηνπ 1998 
  77(Ι) ηνπ 1999 
141(Ι) ηνπ 2001 
  69(Ι) ηνπ 2005 
  37(Ι) ηνπ 2010 
  94(Ι) ηνπ 2010 
  31(Ι) ηνπ 2012 

131(Ι) ηνπ 2012. 

(2)(α) Οη φξνη ππεξεζίαο ησλ ππαιιήισλ, νη ζέζεηο ησλ νπνίσλ κεηαθέξνληαη ζην 
Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο - Γηνίθεζε ή ζην Σκήκα 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ή ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, είλαη νη φξνη πνπ δηέπνπλ ηνπο δεκφζηνπο 
ππαιιήινπο, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκν θαη ηνπο Καλνληζκνχο πνπ 
εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ, θαζψο επίζεο ηνλ πεξί πληάμεσλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ή νπνηνλδήπνηε λφκν ή θαλνληζκνχο πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο 
θαλφλεο θαηαβνιήο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ σθειεκάησλ ησλ ππαιιήισλ ηεο δεκφζηαο 
ππεξεζίαο. 
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 (β) Κάζε ππάιιεινο, ε ζέζε ηνπ νπνίνπ κεηαθέξεηαη ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ 
Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο - Γηνίθεζε ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ή 
ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, 
δηαηεξεί ηε κηζζνινγηθή ηνπ θιίκαθα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη πξνζσπηθψλ ξπζκίζεσλ. 
 

 (3) Η ππεξεζία ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία ππαιιήινπ ε ζέζε ηνπ νπνίνπ κεηαθέξεηαη ζην 
Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο - Γηνίθεζε ή ζην Σκήκα 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ή ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζεσξείηαη σο άλεπ δηαθνπήο ζπλέρηζε ηεο ππεξεζίαο 
απηνχ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ππεξεζία ηνπ θαη νη απνιαβέο θαη νη ινηπνί φξνη δε δχλαηαη 
λα κεηαβιεζνχλ δπζκελψο θαηά ηελ ππεξεζία ηνπ θαη νη απνιαβέο θαη νη ινηπνί φξνη δε 
δχλαηαη λα κεηαβιεζνχλ δπζκελψο θαηά ηελ ππεξεζία ηνπ ζην Τπνπξγείν ή Σκήκα ή 
Τπεξεζία φπνπ κεηαθέξζεθε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, παξά κφλν ζε πεξίπησζε πνπ 
νη φξνη απηνί κεηαβιεζνχλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο: 

 
 
 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Γεκνθξαηίαο, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 
22.6.1998 
17.2.2000 
20.3.2001 
3.12.2003 
11.8.2005 
6.11.2009. 

 

 Ννείηαη φηη ηπρφλ ζπζζσξεπκέλε άδεηα αλάπαπζεο ζε πίζηε ηνπ ππαιιήινπ, θαηά ηελ 
εκεξνκελία κεηαθνξάο ηνπ δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, κεηαθέξεηαη θαη ε άδεηα 
αλάπαπζήο ηνπ ζα ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία απηή κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί 
Γεκνζίαο Τπεξεζίαο (Υνξήγεζε Αδεηψλ) Καλνληζκψλ, φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο ππεξεζίαο ηνπο ζην 
πκβνχιην. 

  (4) Οη δηαηάμεηο ηνπ πεξί πληάμεσλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη, θαζψο επίζεο θαη νη δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε λφκνπ ή θαλνληζκψλ πνπ 
θαζνξίδνπλ ηνπο θαλφλεο θαηαβνιήο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ σθειεκάησλ ησλ ππαιιήισλ 
ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, εθαξκφδνληαη ζηα ζπληαμηνδνηηθά σθειήκαηα, θάζε ππαιιήινπ ε 
ζέζε ηνπ νπνίνπ κεηαθέξεηαη ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη 
Πεξηβάιινληνο - Γηνίθεζε ή ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ή ζην Γεληθφ 
Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαζψο θαη 
ζηα ζπληαμηνδνηηθά σθειήκαηα θάζε ήδε ζπληαμηνχρνπ ιεηηνπξγνχ ηνπ πκβνπιίνπ. 
 

Δθθξεκείο δηθαζηηθέο 
δηαδηθαζίεο θαη βάζεηο 
αγσγήο. 
 

7. Οπνηαδήπνηε δηθαζηηθή δηαδηθαζία ή βάζε αγσγήο, ε νπνία εθθξεκεί ή είρε 

δεκηνπξγεζεί κεηαμχ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ ππαιιήισλ  ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ζε ζρέζε 
κε ηηο κεηαβηβαδφκελεο αξκνδηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, ζπλερίδεηαη ή 
αζθείηαη, σο εάλ ν παξψλ Νφκνο δελ είρε ζεζπηζηεί. 
 

Παχζε αξκνδηνηήησλ 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ. 

8.  Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηνπ πκβνπιίνπ δελ αζθεί πιένλ θακία αξκνδηφηεηά ηνπ, εθηφο ζηελ έθηαζε πνπ απηφ είλαη 
αλαγθαίν γηα ηελ νξηζηηθή δηάιπζή ηνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

(Άξζξν 4) 

Θέζεηο πνπ κεηαθέξνληαη ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, Γηνίθεζε 

(α) Μία (1) ζέζε Αλψηεξνπ Λεηηνπξγνχ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ (Κιίκαθα Α13(ii)), κεηνλνκάδεηαη ζε Αλψηεξν 
Λεηηνπξγφ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ ΑΠ (Κιίκαθα Α13(ii)) θαη κεηαθέξεηαη, κε ηνλ θάηνρν ηεο, ζε λέν εδάθην ηνπ 
Κεθαιαίνπ «12.01 - Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, Γηνίθεζε» ηνπ θξαηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ. Η ζέζε απηή ζα ζεκεησζεί κε δηπιφ ζηαπξφ (++) φηαλ δελ ζα είλαη δπλαηή ε πιήξσζε ηεο απφ ηνπο 
θάηνρνπο ησλ ζέζεσλ Λεηηνπξγνχ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ Α΄ ΑΠ (Κιίκαθα Α11(ii)) θαη Λεηηνπξγνχ Ακπειννηληθψλ 
Πξντφλησλ ΑΠ (Κιίκαθα Α8, Α10 θαη Α11). 

(β) Μία (1) ζέζε Λεηηνπξγνχ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ Α’(Κιίκαθα Α11(ii)), κεηνλνκάδεηαη ζε Λεηηνπξγφ Ακπειννηληθψλ 
Πξντφλησλ Α’ ΑΠ (Κιίκαθα Α11(ii)) θαη κεηαθέξεηαη, κε ηνλ θάηνρν ηεο, ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «12.01 - 
Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, Γηνίθεζε» ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Η ζέζε απηή ζα 
ζεκεησζεί κε δηπιφ ζηαπξφ (++) φηαλ δελ ζα είλαη δπλαηή ε πιήξσζε ηεο απφ ηνπο θάηνρνπο ησλ ζέζεσλ Λεηηνπξγνχ 
Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ ΑΠ (Κιίκαθα Α8, Α10 θαη Α11). 

(γ) Δλλέα (9) ζέζεηο Λεηηνπξγψλ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ (Κιίκαθα Α8, Α10 θαη Α11), κεηνλνκάδνληαη ζε Λεηηνπξγνχο 
Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ ΑΠ (Κιίκαθα Α8, Α10 θαη Α11) θαη κεηαθέξνληαη, κε ηνπο θαηφρνπο ηνπο, ζε λέν εδάθην ηνπ 
Κεθαιαίνπ «12.01 - Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, Γηνίθεζε» ηνπ θξαηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ. Οη ζέζεηο απηέο ζεκεηψλνληαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 

(δ) Μία (1) ζέζε Πξψηνπ Δπφπηε (Κιίκαθα Α11(ii)),κεηνλνκάδεηαη ζε Πξψην Δπφπηε ΑΠ (Κιίκαθα Α11(ii)) θαη 
κεηαθέξεηαη ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «12.01 - Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, Γηνίθεζε» 
ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Η ζέζε απηή ζα ζεκεησζεί κε δηπιφ ζηαπξφ (++) φηαλ δελ ζα είλαη δπλαηή ε πιήξσζε 
ηεο απφ ηνπο θάηνρνπο ησλ ζέζεσλ Αλψηεξνπ Δπφπηε ΑΠ (Κιίκαθα Α10(i)), Δπφπηε Α΄ ΑΠ (Κιίκαθα Α8 θαη Α9(i)) θαη 
Δπφπηε ΑΠ (Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii)). 

(ε) Γχν (2) ζέζεηο Αλψηεξσλ Δπνπηψλ (Κιίκαθα Α10(i)), κεηνλνκάδνληαη ζε Αλψηεξνπο Δπφπηεο ΑΠ (Κιίκαθα Α10(i)) 
θαη κεηαθέξνληαη, κε ηνπο θαηφρνπο ηνπο, ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «12.01 - Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ 
θαη Πεξηβάιινληνο, Γηνίθεζε» ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  Οη ζέζεηο απηέο ζα ζεκεησζνχλ κε δηπιφ ζηαπξφ (++) 
φηαλ δελ ζα είλαη δπλαηή ε πιήξσζε ηνπο απφ ηνπο θάηνρνπο ησλ ζέζεσλ Δπφπηε Α΄ΑΠ (Κιίκαθα Α8 θαη Α9(i)) θαη 
Δπφπηε ΑΠ (Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii)). 

(ζη) Έμη (6) ζέζεηο Δπνπηψλ Α’ (Κιίκαθα Α8, θαη Α9(i)),κεηνλνκάδνληαη ζε Δπφπηεο Α’ ΑΠ(Κιίκαθα Α8, θαη Α9(i)) θαη 
κεηαθέξνληαη, κε ηνπο θαηφρνπο ηνπο, ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «12.01 - Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη 
Πεξηβάιινληνο, Γηνίθεζε» ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  Οη ζέζεηο απηέο ζα ζεκεησζνχλ κε δηπιφ ζηαπξφ (++) φηαλ 
δελ ζα είλαη δπλαηή ε πιήξσζε ηνπο απφ ηνπο θάηνρνπο ησλ ζέζεσλ Δπφπηε ΑΠ (Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii)). 

(δ) Γψδεθα (12) ζέζεηο Δπνπηψλ (Κιίκαθα Α2, Α5 θαηΑ7(ii)),κεηνλνκάδνληαη ζε Δπφπηεο ΑΠ(Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii)) 
θαη κεηαθέξνληαη, κε ηνπο θαηφρνπο ηνπο, ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «12.01 - Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ 
θαη Πεξηβάιινληνο, Γηνίθεζε» ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Οη ζέζεηο απηέο ζεκεηψλνληαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

Θέζεηο πνπ κεηαθέξνληαη Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ 

(Άξζξν 4(1)(2)(3)) 

(α) Μία (1) ζέζε Αλψηεξνπ Γξακκαηεηαθνχ Λεηηνπξγνχ (Κιίκαθα Α10(i)),κεηνλνκάδεηαη ζε Αλψηεξν Γξακκαηεηαθφ 
Λεηηνπξγφ ΑΠ (Κιίκαθα Α10(i))θαη κεηαθέξεηαη, κε ηνλ θάηνρν ηεο, ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.07 - Σκήκα 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ» ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Η ζέζε απηή ζα ζεκεησζεί κε δηπιφ ζηαπξφ (++) 
φηαλ δελ ζα είλαη δπλαηή ε πιήξσζε ηεο απφ ηνπο θάηνρνπο ησλ ζέζεσλ Γξακκαηεηαθνχ Λεηηνπξγνχ ΑΠ (Κιίκαθα Α8 
θαη Α9(i)) θαη Γξαθέσλ ΑΠ (Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii)). 

(β) Μία (1) ζέζε Γξακκαηεηαθνχ Λεηηνπξγνχ (Κιίκαθα Α8, θαηΑ9(i)), κεηνλνκάδεηαη ζε Γξακκαηεηαθφ Λεηηνπξγφ ΑΠ 
(Κιίκαθα Α8 θαη Α9(i)) θαη κεηαθέξεηαη ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.07 - Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Πξνζσπηθνχ» ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Η ζέζε απηή ζα ζεκεησζεί κε δηπιφ ζηαπξφ (++) φηαλ δελ ζα είλαη δπλαηή 
ε πιήξσζε ηεο απφ ηνπο θάηνρνπο ησλ ζέζεσλ Γξαθέα ΑΠ (Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii)). 
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(γ) Πέληε (5) ζέζεηο Γξαθέσλ (Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii)), κεηνλνκάδνληαη ζε Γξαθείο ΑΠ (Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii))θαη 
κεηαθέξνληαη, κε ηνπο θαηφρνπο ηνπο, ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.07 - Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Πξνζσπηθνχ» ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Οη ζέζεηο απηέο ζεκεηψλνληαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 

(δ) Μία (1) ππάιιεινο πνπ ππεξεηεί ζε ππεξάξηζκε βάζε ζηε ζέζε Γξαθέα (Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii)), κεηαθέξεηαη σο 
ππεξάξηζκε ζηε κεηνλνκαζζείζα ζέζε Γξαθέα ΑΠ (Κιίκαθα Α2, Α5 θαη Α7(ii)), ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «18.07 - 
Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ» ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 

(Άξζξν 4) 

Θέζεηο πνπ κεηαθέξνληαη ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο 

(α) Μία (1) ζέζε Λνγηζηή 1
εο

 Σάμεσο (Κιίκαθα Α11 θαηΑ12(ii)), κεηνλνκάδεηαη ζε Λνγηζηή 1
εο

 Σάμεο ΑΠ (Κιίκαθα Α11 
θαη Α12(ii)) θαη κεηαθέξεηαη, κε ηνλ θάηνρν ηεο, ζε λέν εδάθην ηνπ Κεθαιαίνπ «19.02 - Γεληθφ Λνγηζηήξην». Η ζέζε απηή 
ζεκεηψλεηαη κε δηπιφ ζηαπξφ (++). 

 


