
Έπί του σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως τοϋ Ν.Δ.
125/1974 «περί —ροσλήψεως Ειδικού Επιστημονικού
Προσωπικού».

Ποός την Βουλήν των 'Ελλήνων
1. Διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ.125/74 προβλέπεται ή πρόσ- 

ληψις μέχρι τοϋ άριθμοϋ δέκα πέντε (15) ειδικών ’Επιστη
μόνων άνεγνωρισμένου κυρους, δια να πλαισιώσουν Υπη- 
ρεσίας Μελέτης, Επιλογής έγκαταστάσεως καί Συντηρή- 
σεως των 'Οπλικών Συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

2. Διά τοϋ άρθρου 3 τοϋ αύτοϋ ώς άνω Ν. Δ/τος ορίζεται 
ή αμοιβή των προσλαμβανομένων, ήτις δεν υπερβαίνει- τον 
έκάστοτε βασικόν μισθόν του Αντιστράτηγου.

3. "Ηδη, προς άντιμετώπισιν αναγκών τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων διά την άνάπτυςιν έφηρμοσμενών τεχνολογικών 
ερευνών, τάς όποιας καθιστοϋν άπαραιτήτους αί άλματω- 
δεις πρόοδοι ποικίλων οπλικών συστημάτων,, μέσων τηλε
πικοινωνιών καί ηλεκτρονικών αντίμετρων, απαιτείται η 
αύξησις άφ’ ενός τών ανωτέρω θέσεων άπό δέκα πέντε (15) 
εις εξήκοντα (60) καί άφ’ ετέρου της προβλεπομένης άμοι- 
βής διά την προσέλκυσιν τών υψηλής στάθμης καί προσόν
των επιστημόνων ώς τούς απαιτεί ό νόμος.

4. Εις την ρύθμισιν τών άνωτέρω άποσκοπεΐ τό προκει- 
μενον σχέδιον Νόμου τοϋ οποίου την έπιψήφισιν έπιθυμοϋ- 
μεν.

Έν Άθήναις τή , 12 Μαίου 1977
'Ο 'Υπουρ ός ’Εθνικής Άμύνης 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ / , ν ·
Περί τροποποιήσεως τοΰ ΝΑ. 125/1974 «περί προσλήψεως 

Είόικοΰ ’Επιστημονικού προσωπικού». , ·' .
. · . Άρθρον 1.

Ό αριθμός τών προσλαμβανομένων κατά το άρθρον 1 τοΰ 
ΝΑ. 125/74 Ειδικών ’Επιστημόνων ορίζεται κατ’ άνώτατον 
όριον εις εξήκοντα (60).

Άρθρον 2. ’ ■
Τό άρθρον 3 τοΰ Ν.Δ. 124/74 αντικαθίσταται ώς ακο

λούθως: .
αΆρθρον 3.

Ή άμοιβή τών προσλαμβανομένων καθορίζεται υπό τοΰ 
Συμβουλίου τοΰ προηγουμένου άρθρου. Αυτή καταβάλλεται εις 
τόν ϊικαιοΰχον, ανεξαρτήτως υφισταμένων τυχόν περιοριστικών 
διατάξεων, όριζουσών την καταβολήν ποσοστοΰ επί τοΰ μισθού 
ή καί επιδομάτων τής κυρίας τοΰ προσλαμδανομένου δέσεως 
ή καί ετέρων τυχόν ειδικών περιορισμών «πί τών άπολαυών 
τοΰ ίδιου». ; ι , - . ;

Άρθρον 4.
Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 

διά τής Έφημερίδος τής Κυδερνήσεως. . ι ·
Έν Άθήναις τή 12 Μαΐου 1977

‘Ο Υπουργός ’Εθνικής Άμύνης 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΠίΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
’Επί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως τοϋ Ν.Δ. 
125/74 «περί Προσλήψεως Είδικοϋ Έπιστημονικοϋ Προ- 

σωπικοϋ». . *

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν.Δ. 125/74
Άρθρον 1.

( Δι άποφάσεως τοΰ έπί τής ’Εθνικής Άμύνης "Υπουργού 
δυναται νά προσλαμβάνωνται ειδικοί Έττιστήμονες διπλω-

-

ματοϋχοι Άνωτάτων Σχολών έξειδικεύσεως ’Ηλεκτρονι
κών, Μηχανολόγων, ’Ηλεκτρολόγων, ή καί έτέρας παρεμ- 
φεροϋς τοιαύτης μέχρι τοΰ άριθμοϋ δέκα πέντε, άνεγνω ρ ι
σμένου κύρους, ίνα πλαισιώσουν υπηρεσίαν Μελέτης, Επι
λογής, Έγκαταστάσεως καί Συντηρήσεως, τών οπλικών 
συστημάτων τών ’Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρον 3.
Ή άμοιβή τών προσλαμβανομένων θά καθορίζεται υπό 

τοΰ Συμβουλίου τοϋ προηγουμένου άρθρου. Αΰτη, μη ύπερ- 
βαίνουσα τόν έκάστοτε βασικόν μισθόν τοϋ Άντιστρατή- 
γου, καταβάλλεται εις τόν δικαιοΰχον, άνεξαρτήτως υφι
σταμένων τυχόν περιοριστικών διατάξεων, όριζουσών την 
καταβολήν ποσοστοΰ έπί τοϋ μισθοϋ ή καί επιδομάτων τής 

' κυρίας τοϋ προσλαμβανομένου θέσεως ή καί ετέρων τυχόν 
ειδικών περιορισμών έπί τών άπολαυών τοϋ ίδιου.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Οικονομικής έπιβαρύνσεως, συμφώνως τώ άρθρω 75 παρ. 3

τοϋ Συντάγματος έπί σχεδίου Νόμου «Περί τροποποιή
σεως τοϋ ΝΑ.125/74 «Πεοί προσλήψεως Είδικοϋ Έπι- 

.Λστημονικοϋ - Προσωπικού»._______________  -_______
1. ’Εκ τής ψηφίσεως τοϋ άνωτέρω σχεδίου Νόμου, προ-

καλεΐται έτησία οικονομική έπιβάρυνσις εις τόν Προϋπο
λογισμόν 'Υπουργείου ’Εθνικής Άμύνης Αρχηγείων συν
ολικού ποσού 31.500.000 δραχμ. , -

2. Ή άνωτέρω έπιβάρυνσις, θά άντιμετωπισθή έκ πι
στώσεων τοΰ προϋπολογισμού ΥΕΘΑ 1977.

Έν Άθήναις τή 5 Απριλίου 1977 
Οί 'Υπουργοί

/ Οικονομικών Εθνικής Άμύνης
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Ε. ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ

. Άριθ. 43/8/77
ΕΚΘΕΣΙΣ

Τοΰ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρθρον 75 - 
παράγρ. 1 τοϋ Συντάγματος) έπί τοΰ σχεδίου Νόμου τοΰ 
'Υπουργείου Εθνικής' Άμύνης «περί τροποποιήσεως τοϋ 
Ν.Δ.125/74 «περί -προσλήψεως Είδικοϋ Επιστημονικού 
προσωπικού».

Διά τοϋ Ν.Δ.125/1974 ορίζεται 6τι, δι’ άποφάσεως τοϋ 
'Υπουργού Εθνικής Άμύνης δύναται νά προσλαμβάνωνται 
ειδικοί Επιστήμονες, μέχρι τοϋ άριθμοϋ δέκα πέντε (15), 
ίνα πλαισιώσουν τήν υπηρεσίαν Μελέτης, Επιλογής, Έγκα
ταστάσεως καί Συντηρήσεως τών οπλικών συστημάτων 
τών Ενόπλων Δυνάμεων. 'Η άμοιβή τών προσλαμβανομέ
νων, μή ύπερβαίνουσα τόν έκάστοτε βασικόν μισθόν τοϋ 
Αντιστράτηγου, καταβάλλεται εις τόν δικαιούχον, άνεξαρ
τήτως ύφισταμένων τυχόν περιοριστικών διατάξεων, όρι
ζουσών τήν καταβολήν ποσοστού έπί τοΰ μισθού τής κυρίας 
τοϋ προσλαμβανομένου θέσεως κ.λ,π. *

Ήδη, διά τοϋ έν θέματι σχεδίου Νόμου, τροποποιουμέ- 
νων τών διατάξεων τοΰ Ν.Δ.125/74, όρίζεται 8τι, τό δριον 

• τών προσλαμβανομένων αυξάνεται άπό δέκα πέντε (15) 
εις έξήκοντα (60), ή δέ άμοιβή τών προσλαμβανομένων 
καταβάλλεται εις τόν δικαιούχον άνεξαρτήτως υφισταμέ
νων τυχόν περιοριστικών διατάξεων όριζουσών τήν κατα
βολήν ποσοστοΰ έπί τοΰ μισθοϋ τής κυρίας τοΰ προσλαμβα
νομένου θέσεως κ.λ.π.

Έκ τών προτεινομένων διατάξεων προκαλεΐται δαπάνη 
δραχ. 31.500.000, περίπου, έτησίως, εις βάρος τοϋ Κρατι
κού Προϋπολογισμού διά τήν πλήρωσιν τών συνιστωμένων 
θέσεων καί τήν καταβολήν ύψηλοτέρων άποδοχών τών ήδη 
προβλεπομένων ύπό τών τροποποιουμένων διατάξεων.

Έν Άθήναις τή 28 Φεβρουάριου 1977
* *0 Γενικός Διευθυντής . ν

- Λ ' ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ


