έπαγγέλματα Α' τάξεως καί άνω διά τη
υσεους και
λειτουργίας, παρά τή Σχολή Τουριστικών
ταγγελμάτων
Έπί τού σχεδίου νόμου «περί άπασχολήσεως καί μετεκ(ΣΤΕ), Τμημάτων
Μετεκπαιδεύσεως, τά όποια είναι
παιδεύσεως μισθωτών τουριστικών Επιχειρήσεων».
διάρκειας οκτώ (8) μηνών. Οί άποφοιτώντες έκ τών έν
λόγω τμημάτων απολυόμενοι ύπό τών έργοδοτών των
ΙΙρός ι//)’ Βουλΐ/ι· nor Ελλήνων
λαμβάνουν τήν ηύξημένην άποζημίωσιν, τήν προβλεπομένην ύπό τής κειμένης νομοθεσίας διά τούς ιδιωτικούς
λ! ΓΕ.ΧΙΚΑ
υπαλλήλους.
I.
Ή ύποχρέωσις τών ξενοδοχοϋπαλλήλων προς εφο Αίτημα τών ενδιαφερομένων, αλλά καί διαπίστωσις τών
διασμόν των διά βιβλιαρίου έμφαίνοντος τήν καλήν κατάαρμοδίων ' Υπηρεσιών, ύπήρξεν ή ανάγκη άναμορφώσεως
στασιν υγείας, την έλλειψιν καταδίκης δι’ ώρισμένα άδι- τοϋ τρόπου έφαρμογής τών προγραμμάτων μετεκπαιδεύκήματα και την Οέσιν εις ήν ουτοι άπησχολοϋντο. προεβλέσεως πρός τήν κατεύθυνσιν : άφ’ ενός μεν νά συντομευθή
πετο άπο τοϋ έτους 1036 διά σειράς νομοθετημάτων διά ή διάρκεια τών έν λόγω προγραμμάτων, άφ’ έτερον δέ
νά εξασφαλίζεται, οϋτω, ό έλεγχος τής καταλληλότητας νά συντμηθοϋν περαιτέρω ταϋτα, διά τούς έχοντας άρκετήν
τών άπα σχολουμένων εις εργασίας, διά τάς οποίας ή ελεμπειρίαν οός καί τούς γνωρίζοντας ξένας γλώσσας.
λειψις ώρισμένων προϋποθέσεων Οά είχεν σοβαράς επι
Διά τής άναμορφώσεως ταύτης θά έπιτευχθή ή μετεκπτώσεις επί της δημοσίας τάξεως καί υγείας.
παίδευσις μεγαλυτέρου άριθμοϋ μισθωτών τοϋ τομέως τής
Αί διατάξεις τών ώς άνω νομοθετημάτων προέβλεπον τουριστικής βιομηχανίας, μέ περαιτέρω συνέπειαν τόσον
την δι’ Επιτροπών χορήγησιν τών επαγγελματικών βιβλι τήν αΰξησιν παροχής ύπηρεσιών ύψηλοτέρας στάθμης, όσον
αρίων τών ξενοδοχοϋπαλλήλων.
καί τήν βελτίουσιν τής Οέσεως μεγαλυτέρου άριθμοϋ μι
Μετά την κατάργησιν τών Επιτροπών τούτων (Λ.Ν.
σθωτών καί έξ άπόψεους επαγγελματικής άνελίξεως καί
4/1067, 19/1067 καί 63/1067), διεκόπη ή χορήγησις τών
άμοιβών καί έξ άπόψεως ύψηλοτέρας -έν περιπτώσει
ώς άνω βιβλιαρίων, οπότε καί προεκλήθη άμφισβήτησις άπολύσεώς των- άποζημιώσεως.
περί τοϋ κύρους τών συμβάσεων έργασίας τών ξενοδο/οΉ πραγματοποίησις τών άνωτέρω έπιδιώκεται διά τών
υπαλλήλων, οί όποιοι δεν ήσαν έφωοιασμένοι δι’ επαγγελ διατάξεων τοϋ Κεφαλαίου Β' τοϋ παρόντος νομοσχεδίου
ματικού βιβλιαρίου έργασίας. "Λλλαι μέν άποφάσεις έδέ(άρθρα 9 έως καί 18).
χοντο ακυρότητα τής συμβάσεως έργασίας τών ξενοδοχοΒ' Είδικώτερον, έπί τών έπί μέρους διατάξεων τοϋ
υπαλλήλων, τών στερουμένων επαγγελματικού βιβλιαρίου παρόντος σχεδίου νόμου σημειοϋνται τά ακόλουθα :
(Έφετείου ’Αθηνών 2618/74, Πολ. ΓΤρυτ. ’Αθηνών 3200/
ΚΕΦΑΛΑΙΟ^ Α'
1960), άλλαι δέ έγκυρότητα ταύτης, λόγω καταργήσεως
τών ’Επιτροπών (Έφ. ’Αθηνών 7532/1974).
Άρθρον 1.
"Ηδη, όμως, διά τής ύπ’ άριθμ. 305/1977 άποφάσεως
Προϋποθέσεις
άπασχολήσεως.
τοϋ Άρείου Πάγου έγένετο δεκτόν ότι ή ελλειψις έπαγγελματικοϋ βιβλιαρίου καθιστά άκυρον την σύμβασιν έργασίας
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου παρέχεται ε’ς
τών ξενοδοχοϋπαλλήλων.
πάντας ή δυνατότης άπασχολήσεώς των εις ξενοδοχειακάς
Αί επαγγελματικά! οργανώσεις τών εργαζομένων τοϋ έπιχειρήσεις καί δή εις τάς θέσεις άρχιθαλαμηπ ίλών,
κλάδου τών ξενοδοχοϋπαλλήλων, μετά την διακοπήν της θαλαμηπόλων, άρχιθυρωρών, θυρωρών, νυκτοθυρωρών, τοϋ
χορηγήσεως τών έπαγγελ.ματικών βιβλιαρίων έπεζήτουν έπί τής δεξιούσεως προσωπικού, τών έξωτερικών υπαλλή
έπιμόνως την έπαναχορήγησιν τούτων, με άπώτερον κατ’ λων, τών έποπτών ταχυδρομείου, φροντιστών, άποθηκαάρχήν σκοπόν την δημιουργίαν οίονεί κλειστού επαγγέλ ρίων, τραπεζιέρηδων, μπάρμαν, μπουφετζήδων, άρχιμαγείματος. Μετά τήν ανωτέρω άπόφασιν τοϋ Άρείου Πάγου,
ρων, μαγείρων α' καί β', τών ζαχαροπλαστών, τών μαθητό αίτημα έτέθη πλέον καί έπί άλλης βάσεως, τής άπο-, τευομένων καί βοηθών τοϋ προσωπικού τούτου καί έκ
τροπής τουτέστιν τών, έκ τής άκυρότητος τών (συμβάσεων τών λοιπών ειδικοτήτων, τών έργατών αποσκευών, πλυνέργασίας των, δημιουργουμένων προβλημάτων, όπερ καί τριων, σιδηρωτριών καί τοϋ έπικουρτκοϋ προσωπικού τών
υπό την έννοιαν ταύτην έθεωρήθη εύλογον καί δίκαιον. μαγειρείων καί ζαχαροπλαστείων, έφ’ όσον δέν πάσχουν'
* Η έκδοσις, βεβαίως, βιβλ,ιαρίων έργασίας υπό τήν έκ μεταδοτικής τίνος νόσου ή μολυσματικής τοιαύτης καί
έννοιαν τής κατοχυρώσεως τοϋ έπαγγέλματος ή τής δημι δέν έχουν κατζδικασθή δι’ έν έκ τών άδικημάτων τών
ουργίας κλειστών έπαγγελμάτων, αντιβαίνει προς τάς μνημονευομένων εις τό έν λόγω άρθρον. Ούτω άποτρέπεται
συνταγματικάς περί έλευθερίας τής έργασίας διατάξεις καί διά τών διατάξεων τούτων ή πρόσληψις ώς ξενοδοχοϋπαλδεν Συμπορεύεται προς τήν ύπό τής Κυβερνήσεως άκολου- λήλων προσοόπων, τά όποια, έν ελλείψει τών άνωτέρω
θουμένην πολιτικήν έπί τής άπασχολήσεως, τής άρσεως προϋποθέσεων, θά ήσαν κατά τήν άπασχόλησίν των έπιδηλ.αδή τών κλειστών έπαγγελμάτων. έν όψει μάλιστα κίνδυνα διά τήν δημοσίαν ύγείαν καί τάξιν καί γενικώς
Οά άπέβαινον επιζήμια ε’ς τον τομέα άπασχολήσεως το-.
τής εισόδου τής χώρας μας εις τήν Ε.Ο.Κ.
Παρά ταϋτα, ή ύπαρξις στοιχείων δηλωτικών τής καταλ- σοϋτον εύαίσθητον ώς ό τουρισμός.
ληλότητος τών προσώπων τών άσκούντων ώρισμένα έπαγΆρθρον 2.
γέλματα κρίσιμα διά τήν δημοσίαν τάξιν, υγείαν καί τό
Βιβλιάριον έργασίας.
. :
γενικώτερον δημόσιον συμφέρον, δεν άντίκειται πρός τήν
άκολουθουμένην Κυβερνητικήν πολιτικήν, άντιθέτως μάλ.ιΑί διατάξεις τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου τούτου καθιε- ·
στα ένδείκνυται ή λήψις μέτρων, τά όποια Οά διασφαλ.ίζουν ροϋν ύποχρέωσιν έφοδιασμοϋ, εντός ώρισμένης προθεσμίας
τό δημόσιον συμφέρον.
δυναμένης. νά παραταθή, διά βιβλιαρίων έργασίας, δι’ ών
Έν όψει τών ανωτέρω, διά τών διατάξεων τοϋ πρώτου έλεγχεται άπο πλευράς ήθους καί ύγείας ή καταλληλότης
κεφαλαίου (άρθρα 1 έως καί 8) έπιδιώκεται : άφ’ έτυος τών ένδιαφερομένων προσώπων πρός κατάληψιν τών έν
μέν ή δημιουργία τοϋ νομικού πλαισίου, διά τοϋ όποιου άρθρω 1 άναφερομένων θέσεων.
θά εξασφαλίζεται ό έλεγχος τής καταλληλότητος τών
Έξ άλλου, αί διατάξεις τών παραγρ. 2 καί 4 τοϋ ίδιου
προσούπων τών άπασχολουμένων εις επαγγέλματα, διά τά άρθρου προβλέπουν ώρισμένχς προθεσμίας, διά τήν όλοόποια προέχει ή προάσπισις τής δημοσίας τάξεως καί κλήρωσιν τών διαδικασιών έφοδιασμοϋ τών ένδιαφερομένων
υγείας, άφ’ ετέρου δέ καί ή άντιμετώπισις τοΰ άνακύψαντος,
διά βιβλιαρίων έργασίας.
έκ τής ανωτέρω άποφάσεως τοϋ Άρείου Πάγου, προβλήΠεραιτέρω, αί διατάξεις τής παραγρ. 3 σκοπούν εις τήν
άπλούστευσιν
τής διαδικασίας έκδόσεως καί τηρήσεως τοϋ
μα'Γος·, _ „
II. Έξ άλλ,ου, δι’ άλλων διατάξεων προβλέπεται ή μετεκ- βιβλιαρίου, έφ’ όσον εις έν καί τό αύτό βιβλιάριον θά ένσω-··
παίδευσις τών άπασχολουμένων εις ξενοδοχειακάς έπιχειματοϋται καί τό προβλεπόμενον, ύπό τών έκάστοτε ύγειορήσεις Γ' τάξεως καί άνω ώς καί εις λοιπά τουριστικά νομικών διατάξεων τών έκδνυομένων βάσει τοϋ Α.Ν. 2520/ ■
ΕίΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
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1940 «περί 'Υγειονομικών διατάξεων», βιβλιάριον υγείας,
διά νά αποφεύγεται, οΰτω, ή ταλαιπωρία των ενδιαφερο
μένων έκ των πολλαπλών διατυπώσεων καί διαδικασιών
“καί τής τηρήσεως δύο βιβλιαρίων.
-

■
ΆρΟρον 3.
'Υποχρεώσεις Εργοδοτών.
Αί διατάξεις τών παραγρ. 1 καί 2 άποβλέπουν εις το νά
καταστήσουν υπευθύνους, διά την τήρησή της ύποχρεώσεως τών ξενοδοχοϋπαλλήλων προς εφοδιασμόν των διά
βιβλιαρίων εργασίας καί τούς έργοδότας. καθ’ όσον δεν
ποόκειται περί απλών συμβατικών υποχρεώσεων έπαφιεμένων εις την βούλησιν τών μερών, άλλά περί τοιούτων
άπορρεουσών έκ τής άνάγκης προασπίσεως τής δημοσίας
τάξεως καί υγείας.
Προς τοϋτο προβλέπονται, μάλιστα, διά τής παραγρ. 3
τοϋ παρόντος άρθρου καί κυρώσεις κατά τών εργοδοτών τών
άπάσχολούντων ή προσλαμβανόντων τό περί ού πρόκειται
προσωπικόν, τό μη έφωδιασμένον διά βιβλιαρίου εργασίας.
Αί επιβαλλόμενα’, κυρώσεις είναι αί προβλεπόμεναι υπό
τών διατάξεων τών άναφερομένων εις τήν έν λόγω παρά
γραφον. At διατάξεις αύται προβλέπουν τήν επιβολήν προ
στίμου ίσου προς δέκα (10) ημερομίσθια ανειδικεύτου εργά
του, τό όποιον βεβαιοΰται καί έπιβάλλεται διά πράξεως
τοϋ προϊσταμένου τής οικείας Τοπικής 'Υπηρεσίας τοϋ
Όργανισμοϋ Άπχσ/ο/.ήσει»; Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕ
Δ). ^
---·■
ή ή
Διά τής παραπομπής εις τάς ανωτέρω διατάςεις αρμό
δια όργανα διά τον έλεγχον τής ύπάρξεως βιβλιαρίων έργασίας καί τήν έπιβολήν κυρώσεουν κατά τών παραβατών,
καθίστανται αί τοπικαί Ύπηρεσίαι Άπασχολήσεως τοϋ
ΟΑΕΔ, ήτοι αί αύται ύπηρεσίαι, αί όποια'· είναι άρμόδιαι
διά τήν έκδοσιν τών ανωτέρω βιβλιάριο»; κα. τήν σημείωσιν
έπ’ αυτών πάσης προσλήψεως εις ξενοδοχειακάς έπιχειρήσεις,' έπιτυγχανομένης οΰτω ένότητος καί συνεχείας εις
τον 'χειρισμόν τοϋ όλου θέματος τών βιβλιαρίων έργασίας,
υπό τών αυτών υπηρεσιών.
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σμία, έντός τής οποίας ΰποχρεοϋνται ούτοι νά υποβάλλουν
τά δικαιολογητικά.
Ή προθεσμία αυτή -(τρίμηνος) έτέθη διά νά μήν αμε
λήσουν οι ενδιαφερόμενοι νά προσκομίσουν τά δικαιολογη. τικά, άφοϋ θά έχουν έξυπηρετηθή διά τοϋ ειδικού ύπηρε. σιακοϋ σημειώματος.
“Αρθρον 6.
Τύπος καί περιεχόμενον βιβλιαρίου.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου παρέχεται έξουσιοδότησις διά τήν δι’ 'Υπουργικών ’Αποφάσεων ρύθμισιν
τών θεμάτων τών άναφερομένων εις: τον τύπον, το περιεχόμενον κλπ. τών βιβλιαρίου καί τάς λεπτομέρειας έν γένει τάς αναγκαίας διά τήν έκδοσιν τών έν λόγω βιβλιαρίων*
“Αρθρον 7.

Σημειώσεις είς βιβλιάρια.
’Επειδή σκοπός τής έκδόσεως βιβλιαρίων έργασίας 3έν
είναι μόνον ό έλεγχος τής καταλληλότητος τών άπασχολουμένων ώς ξενοδοχοϋπαλλήλων εις τάς έν άρθρω 1 τοϋ
παρόντος σχεδίου νόμου θέσεις, άλλά καί ή άπεικόνισις τών
υπηρεσιακών μεταβολών τών έν λόγω μισθωτών, διά τήν
έναντι παντός καί κατά τρόπον σαφή άπόδειξιν τής προϋ
πηρεσίας των καί πρός άποφυγήν ταλαιπωρίας τούτων
διά τήν συγκέντρωσιν τών πιστοποιητικών προϋπηρεσίας
έκ τών έκάστοτε έργοδοτών, προβλέπεται ύπό τών διατάξεο)ν τής παραγρ. 1 - τοϋ έν λόγω άρθρου ότι -σημειοϋνται
έπί τών βιβλιαρίων:
α) 'Υπό τής οικείας Τοπικής 'Υπηρεσίας τοϋ ΟΑΕΔ
πάσα τοποθέτησις εις ξενοδοχειακάς έπιχειρήσεις, άφοϋ
έλεγχθή ή συνδρομή τών προϋποθέσεων τοϋ άρθρου 1 τοϋ
παρόντος.
Οΰτω διά τών έν λόγω διατάξεων έπιδιώκεται ό ύπό τής
’Αρχής έλεγχος τής συνδρομής τών προϋποθέσεων άπα
σχολήσεως εις ξενοδοχειακάς έπιχειρήσεις, ούχί μόνον
κατά τήν έκδοσιν τοϋ βιβλιαρίου, άλλά καί κατά πάσαν
τοποθέτησίν εις τάς έν άρθρω 1 τοϋ παρόντος θέσεις, ένώ
διά τήν στατιστικήν παρακολούθησιν τής άπασχολήσεως
ΆοΟρον 4.;
·.
ST'·'
t
1 ’
τών
έν λόγω μισθωτών, ή αναγραφή τής τοποθετήσεως
Ιΐςαι.εσεις.
Επειδή αί άνάγκαι τών τουριστικών έπιχειρήσεων εις' πραγματοποιείται άμα τή προσκομίσει τοϋ έγγράφου τής
προσωπικόν είναι ηύξημέναι κατά τήν περίοδον άπό 1/6 αναγγελία^ προσλήψεως.
β) '1 πό τοϋ έργοδότου αί ύπηρεσιακαί μεταβολαί αί
έως 31/10, ενώ, ές άλλου, ύφίοταται άνάγκη άπροσκόπτου
πρακτικής άσκήσεως τών σπουδαστών έπαγγελματικών ή αναφερόμεναι εις τό είδος, τήν διάρκειαν, τής έργασίας,
τεχνικών Σχολών διά τήν έπαγγελματικήν κατάρτισίν των, τάς ημέρας απουσίας, τήν τυχόν άνευ προειδοποιήσεως άποκαθιερούνται δια τοϋ άρθρου τούτου εξαιρέσεις έκ τής ύπο- χώρησιν τοϋ μισθωτού έκ τής έργασίας κλπ.
Π ρός τον σκοπόν μάλιστα τής συμμορφώσεως τών έργο
χρεώσεως προς έφοδιασμόν διά βιβλιαρίου έργασίας.
δοτών πρός τήν ύποχρέωσιν έγγραφής των υπηρεσιακών
“ΑρΟρον 5.
μεταβολών τών ξενοδοχοϋπαλλήλων έπί τοϋ βιβλιαρίου
“Εκδοσις βιβλιαρίων.
έργασίας, πέραν τών συστάσεων, εις άς προβαίνει ή οικεία
'Υπό τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου προβλέπονται Τοπική Υπηρεσία τοϋ ΟΑΕΔ προς τούς έργοδότας τούς
τά άρ μόδια όργανα διά τήν έκδοσιν τών βιβλιαρίων έργα άρνουμένους την τοιαύτην έγγραφήν, προβλέπεται ύπό τών
σίας καί ό χρόνος έντός τοϋ οποίου δέον νά έκδοθοϋν ταϋτα.
διατάξεων τής παραγρ. 2 τοϋ ίδιου άρθρου καί ή επιβολή
"Ως αρμόδια όργανα ορίζονται αί οΐκεΐαι Τοπικαί Υπηρε διοικητικών κυρώσεων ώς αύται καθορίζονται ύπό τοϋ άρ
σία1. τοϋ ΟΑΕΔ, τά όποια. άλλίνστε, ταϋτα είναι αρμόδια θρου 1 τοϋ Ν.Δ. 763/70 «περί τροποποιήσει»; διατάξεων
διά τάς έν γένει τοποθετήσεις τών μισθωτών εις έργασίας. τ.νών τής νομοθεσίας περί προσλήψεως μισθωτών».
Ή εκδοσις τών βιβλιαρίων γίνεται μετά σύμφωνον γνώ
“Αρθρον 8.
μην τής οικείας Συμβουλευτικής Επιτροπής, εις ήν Επι
Κάλυψις
δαπανών.
τροπήν εκπροσωπούνται τόσον οι έργοδύται όσον καί οί
εργαζόμενοι τοϋ κλάδου καί οΰτω υπάρχουν κατ’ αρχήν
Ιίκλαιότερον ή δαπάνη διά τήν έκδοσιν τών βιβλιαρίων
εχέγγυα αντικειμενικής καί αμερόληπτου κρίσεως.
εβαρυνεν τούς ενδιαφερομένους μισθωτούς, γεγονός όπερ
' 11 προθεσμία έκούτεως τών βιβλιαρίων ορίζεται εις ένα έδημιούργει διάφορα προβλήματα. “11 δη. βάσει τών διαμήνα, άπο τής υποβολής τ/,ς αίτήσεως μετά τών δικαιολο- ταεεων τοϋ άρθρου τούτου, τόσον ή δαπάνη διά τήν έκδοσιν
γητικών τοϋ βιβλιαρίου υγείας καί αποσπάσματος Ποινι τών βιβλιαρίων, όσον καί διά τήν συμμετοχήν τών έκπροκού Μητρώου.
σωπο»/ τών έργοδοτών καί τών μισθωτό»/ είς τάς Συμβου
Δια την διευκόλυνσιν, όμ,ως. τών τοποθετήσεων τών έν- λευτικά: Έπιτροπάς. βαρύνει τον ΟΑΕΔ.
όιαφερομενων εις ξενοδοχειακάς έπιχειρήσεις μέχρι τής
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΙΥ.
εκδοσεω; τών βιβλιαρίων, χορηγείται υπό τής οικείας Το
πικής 1 πηςεσίας τοϋ Ο.'.ΕΔ εις τούτους, έφ’ όσον δηλώ
“Αρθρον 9.
σουν υπευθύνως ότι έχουν ήδη προβή εις τάς άπαραιτήτους
Τμήματα Μετεκπαιδεύσει»; μισθωτών
ενεργειας πρός τάς αρμόδιας Άρχάς, διά τήν χορήγησιν
τουριστικών έπαγγελμάτων
των απαιτουμένων δικαιολογητ ικών. ειδικόν υπηρεσιακόν
ση.·.ειωμα, το όποιον έπίχει Οέσιν προσωρινού βιβλιαρίου
Αί διατάξεις τοϋ άρθρου τούτου παρέχουν έξουσιοδότησιν
και ισχύει όιά τρεις μήνα;. όση δηλαδή είναι καί ή προθε διά τήν. διά κοινής άποφάσεως τών Υπουργών Προεδρίας
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της Κυβέρνησε ως καί Εργασίας (μετά σύμφωνον γνώμην
τοϋ..Διοικητικού Συμβουλίου τή: ΣΤΕ). ϊδρύσιν Τμημά
των Μετεκπαιδεύσεως τής ΣΤΕ εις διαφόρους — όλε·.:. άναλόγως των αναγκών τοϋ τουρισμού. διά την μετεκπαίδευσιν
των εργαζομένων εις τά πεν, δοχεία Γ' τάξεως καί άνω
ώς καί εις τουριστικά επαγγέλματα Λ' τάςεως καί άνω,
ώς ταϋτα καθορίζονται εκάστοτε. δυνάμει των διατάξεων
τοϋ άρθρου 4 τοϋ Λ.Ν. 567/1937 «περί μετατροπής τη:
’Επαγγελματικής Ξενοδοχειακής Σχολής εις Σχολήν Του
ριστικών ’ Επαγγελμάτων».
Ή ανωτέρω διάταξις άποβλέπει εις τήν παροχήν δυνατότητος φοιτησεως εις τά έν λόγω Ί μήματα εργαζομένων
εις Ξενοδοχεία ή έν γένει τουριστικά έπαγ/έλματα, όπου
αί παρεχόμενα·, υπηρεσία·, θά πρέπει νά είναι ΰψηλοτερας
κατά τό δυνατόν στάθμης.
ΆρΟρον 10.
’Οργάνωσες καί Λειτουργία Τμημάτων Μετεκπαιδεύσεως.
’Επειδή τά διά τοϋ παρόντος νομοσχεδίου συνιστώμενα
Τμήματα Μετεκπαιδεϋσεως είναι βραχυτέρας διάρκειας,
ήτοι 5 1/2 μηνών, άντί τής μέχρι τοϋδε δμήνου διάρκειας,
τά της όργανώσεως καί λειτουργίας τούτων Οά πρέπει νά
ρυθμίζωνται δι’ απλών διαδικασιών χάριν ταχύτητος άπλουστεύσεως καί ευελιξίας. Προς τον σκοπόν αύτόν διά τής
παραγρ. 1 τοϋ έν λόγω άρθρου προβλέπεται ότι τά θέματα
τά συναφή προς τήν όργάνωσιν καί λειτουργίαν τών Τμη
μάτων Μετεκπαιδεϋσεως, όπως αί ειδικότητες τών μετεκπαιδευομένων, τά διδακτέα μαθήματα κλπ. ρυθμίζονται δι’
αποφάσεων τοϋ Δ.Σ. τής ΣΤΕ, έγκρινομένων διά πράξεως
τοϋ Υπουργού Προεδρίας τής Κυβερνήσεως.
Διά τον αύτόν σκοπόν, τά τής προσλήψεως τοϋ άναγκαιοϋντος διά τήν λειτουργίαν τών Τμημάτων Μετεκπαιδεϋσεως
διδακτικοΰ, διοικητικού καί ύπηρετικοϋ προσωπικοϋ ρυθ
μίζονται, βάσει τών διατάξεων τών παραγρ. 2 καί 3 τοϋ
έν λόγω άρθρου, κατά τήν αυτήν διαδικασίαν, ενώ διά τον
καθορισμόν τής άντιμισθίας τοϋ προσωπικοϋ τούτου προβλέπεται ότι έχουν έφαρμογήν αί διατάξεις τής εργατικής
.νομοθεσίας, αί όποΐαι εφαρμόζονται εις περιπτοόσεις άδυναμίας υπογραφής ειδικών συλλογικών συμβάσεων εργα
σίας.
Περαιτέρω διά τήν ταχυτέραν όργάνωσιν καί λειτουρ
γίαν τών Τμημάτων Μετεκπαιδεϋσεως, τά τών προσόντων
τών μετεκπαιδευομένων, αί ήμέραι εφαρμογής τών προ
γραμμάτων μετεκπαιδεϋσεως, αί ώραι διδασκαλίας καί
ένάρξεως τών μαθημάτων, ρυθμίζονται, συμφώνως πρός
• τήν παραγρ. 4 τοϋ ίδιου άρθρου, δι’ άποφάσεοις τοϋ Δ.Σ.
τής ΣΤΕ.
·

μογής τούτων πρός τάς εκάστοτε κοατούσας συνθηκας τής
αγοράς έργασίας εις τά τουριστικά επαγγέλματα τής περι
φέρειας, εΐ: ήν θά λειτουργούν τοιαϋτα Τμήματα.
Αί διατάξεις τής παραγρ. 3 τοϋ έν λόγω-άρθρου προβλέ
πουν ότι αί ώραι τής καθ’ ημέραν διδασκαλίας δεν δύναται
νά είναι όλιγώτεραι τών δύο (2) καί περισσότερα', τών τεσ
σάρων (4). ένώ αί μέχρι τοϋδε ΐσχύουσαι διατάξεις ώριζον
ότι αί καθ’ ημέραν ώραι διδασκαλίας δέν δύναται νά είναι
όλιγώτεραι τών δύο (2). άνευ προσδιορισμού τοϋ άνωτάτου ορίου ωριαίας διδασκαλίας ήμερησίως.
Αί ρυθμίσεις αύται συστηματοποιούν τά ώρολύγια προ
γράμματα. ούτως ώστε έκ τής κατανομής τών ωρών δι
δασκαλίας νά διευκολύνονται οί εργαζόμενοι πρός παρακολούθησιν τών προγραμμάτων μετεκπαιδεϋσεως, άλλα
καί οί έργοδόται τούτων, καθ’ όσον τίθεται φραγμός εις τα
χρ υνικά όρια άπουσίας τών μισθωτών έκ τής εργασίας δια
τήν φοίτησιν εις τά έν λόγιο Τμήματα Μετεκπαιδεϋσεως.
Βάσει τών διατάξεων τής παραγρ. 4 τοϋ ίδιου άρθρου ή
περίοδος λειτουργίας τών Τμημάτων Μετεκπαιδεϋσεως
ορίζεται εις εποχήν, καθ’ ήν δέν υπάρχει μεγάλη τουριστική
κίνησις, ήτοι άπό 16/10 έως 31/3, είτε συνεχώς είτε όιακεκομμένως καί εις δύο τό πολύ περιόδους και διευκολύ
νεται, ούτω, ή φοίτησις εις τά Τμήματα Μετεκπαιδεϋσεως,
τόσον άπό .πλευράς.εργαζομένων όσον καί εργοδοτών.
’Επειδή, όμως, δΤ ώρισμένας τουριστικά; επιχειρήσεις
παρατείνεται ή τουριστική κίνησις, παρέχεται, διά τών
διατάξεων τοϋ β' έδαφ., τής παραγρ. 4 τοϋ άρθρου τούτου,
ή δυνατότης παρατάσεως τής άνωτέρω περιόδου μεχρις
ένός μηνός κατ’ άνώτατον όριον.
-Αρθρον 12.
Προϋποθέσεις φοιτησεως.
Τά προγράμματα μετεκπαιδεϋσεως επιδιώκουν, κατ
αρχήν, τήν έπιμόρφωσιν τών ήδη άπασχολουμένων. μισθω
τών. Λιά την βελτίουσιν, όμως, τής επαγγελματικής θέσεως
τών προσκαίρως άνεργων τοϋ κλάδου καί τήν διευκόλυνσιν τούτων διά τήν έπανένταξίν των εις τήν παραγωγικήν
διαδικασίαν, καθ’ όσον οϋτοι διά τής μετεκπαιδεϋσεως απο
κτούν περισσότερα εφόδια, προβλέπεται (παραγρ.. 1) ότι
υποψήφιοι πρός παρακολούθησιν εις τά προγράμματα μετεκπαιδεύσεως είναι τόσον οί μισθωτοί όσον και οι άνερ
γοι τοϋ κλάδου, οί κεκτημένοι 3ετή προϋπηρεσίαν. .
Διά τήν συγκεκριμένη·; περιπτωσιν τής μετεκπαιδεϋσεως
τών άνεργων τοϋ κλάδου, πέραν τής επαγγελματικής των
βελτιώσεως επιδιώκεται καί ή διευκόλυνα·.; τούτων διά

Άρθρον 11.
Διάρκεια φοιτησεως.
’Επειδή, όπως άνεφέρθη, ό ρυθμός τής μετεκπαιδεϋσεως
ήτο βραδύς, καθ’ όσον ή διάρκεια ταύτης ήτο δμηνος, διά
τοϋ έν λόγω σχεδίου νόμου έπιδιώκεται ή σύντμησις τοϋ
χρόνου τούτου, διά τήν άποφοίτησιν μεγαλυτέρου άριθμοϋ
προσώπων καί πρός άποφυγήν δημιουργίας άντικινήτρων
δια τήν μετεκπαίδευσιν. Πρός τοϋτο ή διάρκεια τών έν
λόγω Τμημάτων Μετεκπαιδεϋσεως όρίζεται διά τής πα
ραγρ. 1 τοϋ άρθρου 11 εις 5 1/2 μήνας καί τό σύνολον τών
ωρών διδασκαλίας εις 380 ώρας.
Τά χρονικά ταϋτα πλαίσια θεωρούνται έπαρκή διά τήν
έπίτευξιν τοϋ έπιδιωκομένου σκοπού, ήτοι τής έμπεδώσεως τών κτηθεισών εις τό επάγγελμα γνώσεων καί δε
ξιοτήτων καί τήν άνοδον έν γένει τοϋ μορφωτικού επιπέδου
τών μετεκπαιδευομένων.
Βάσει τών διατάξεων τοϋ β' έδαφ. τής παραγρ. 1 τοϋ
άρθρου τούτου, εφαρμόζονται προγράμματα περαιτέροι συντετμημένα, διά τούς γνωρίζοντας ξένας γλώσσας ώς καί
διά τούς έχοντας 12ετή υπηρεσίαν εις τό επάγγελμα.
Ές άλλου, διά τών διατάξεων τής παραγρ. 2 τοϋ ίδιου
άρθρου παρέχεται δυνατότης αύξομειώσεως τοϋ χρόνου τής
διάρκειας έκάστης εκπαιδευτικής σειράς, ώς καί τοϋ συνό
λου τών ώρών διδασκαλίας μέχρι ποσοστού 20%, πρός
τόν σκοπόν βελτιώσεως τών προγραμμάτων καί προσαρ

δέ τής άσφαλίσεώς των άδαπάνως δ·.’ αυτούς, εις τό ΙΚΑ
καί λοιπούς τ>οοεΐς. συμφώνως προς τό άρθρον 16 τοϋ περί
ού πρόκειται νομοσχεδίου.
Αί είδικούτεραι προϋποθέσεις καί τά προσόντα τών υπο
ψηφίων πρός φοίτησιν εις τά Τμήματα Μετεκπαιδεϋσεως,
ό χρόνος άνεργίας, ό όποιος απαιτείται διά νά Οεωρηθή τις
ώς άνεργος τοϋ κλάδου και ό αριθμός τών κατά Τμήμα άνερ
γων, ό όποιος δέν δύναται νά ύπερβή τό ποσοστόν 20 % τοϋ
ολικού άριθμοϋ τών σπουδαστών τοϋ Τμήματος, καθορί
ζονται δΤ 'Υπουργικής άποφάσεως μετά γνώμην τοϋ Δ.Σ.
τής ΣΤΕ, τό όποιον, έχων άντίληψιν τών εκάστοτε αναγκών
τοϋ τουριστικού τομέως, 0ά δύναται νά είσηγηται τήν είσο
δον τών ανέργων εις τά προγράμματα μετεκπαιδεϋσεως καί
γενικώς τήν προσαρμογήν τών έν λόγω προγραμμάτων, πρός
τάς άνάγκας ταύτας, διά τήν καλυτέραν άπόδοσιν τοϋ έργου
τής μετεκπαιδεϋσεως.
Άρθρον 13.
’Επιλογή υποψηφίων.
Μέχρι τοϋδε οί υποψήφιοι πρός παρακολούθησιν τών Τμη
μάτων Μετεκπαιδεϋσεως ύπεδεικνύοντο κατά τήν διάταξιν
της παραγρ. 3 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 1150/1972, υπό τών
εργοδοτών. Διά τόν αποκλεισμόν, όμως, ενδεχομένων προ
τιμήσεων καί τήν επιλογήν τών έπαγγελματικώς καταλλη-
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λοτέρων προς μετεκπχίδευσιν, λχμβάνετχι μέριμνα (παράγρ.
1 ), ώστε ή επιλογή των υποψηφίων, εντός τοΰ όριζομένου δι’
άποφάσεως τοΰ Γεν. Γραμματέως τοΰ Ελληνικού Όργανισμοΰ Τουρισμοΰ (Ε.Ο.Τ.) άριθμοΰ νά πρχγμχτοποιήται
ούχί ύπδ τοΰ εργοδότου, άλλ’ ύπό Τριμελούς Επιτροπής,
άποτελουμένης έξ ενός εκπροσώπου τής ΣΤΕ καί εκπροσώ
πων των εργοδοτών κχΐ εργαζομένων, καί επί τή βάσει κρι
τηρίων επιλογής έκ των προτέρων γνωστών, ώστε νά παρέ•/ωντχι έ/έγγυα άμερολήπτου κρίσεως διά την επιλογήν τών
υποψηφίων.
'Η διακρίβεοσις τοΰ βαΟμοΰ γνώσεως τής ξένης γλώσσης
τών υποψηφίων, οί όποιοι γνωρίζουν έπαρκώς τχύτην, προκειμένου ουτοι ν’ άπαλλαγοΰν τής ύποχρεώσεως προς παρα
κολούθησή τής διδασκαλίας ταύτης, ένεργεϊται, βάσει τών
διατάξεων τής παραγρ. 2 τοΰ έν λόγω άρθρου, ύπό Επιτρο
πής συγκροτουμένης δι’ άποφάσεως τοΰ Δ.Σ. τής ΣΤΕ, διά
τόν σχηματισμόν άντικειμενικής καί άμερολήπτου κρίσεως.
Άρθρον 14.
’Αποχή έκ τής Εργασίας.
Διά τήν διευκολυνσιν τών εργαζομένων προς παρακολούθησιν τών προγραμμάτων μετεκπαιδεύσεως καί τήν μή παράτασιν τοΰ ώραριου εργασίας, δι’ όσον χρόνον άπουσιάζουν
ουτοι έκ τής εργασίας, λόγω τής φοιτήσεώς των εις Τμήματα
Μετεκπαιδεύσεως, συνεπεία τής οποίας θά-έπήρχετο κόπωσις
έπιδρώσα δυσμενώς έπί τής δυνατότητος τούτων προς άφομοίωσιν τής διδασκομένης όλης, ορίζεται ύπό τής παραγρ. 1
τοΰ άρθρου τούτου, ότι οί μισθωτοί αυτοί δικαιούνται ν’ απέ
χουν τής ήμερησίας εργασίας, έπί χρόνον ίσον πρός τόν τής
μετεκπαιδεύσει!)ς των, ανεξαρτήτως ωραρίου ημερήσιας
έργασίας.
Ό ανωτέρω χρόνος απουσίας θεωρείται ώς χρόνος έργα
σίας διά πάσαν συνέπειαν έκ τής σχέσεως έργασίας, μή δυνάμενος νά συμψηφισθή πρός τήν κανονικήν κατ’ έτος άδειαν.
Διά τον χρόνον τής αποχής έκ τής έργασίας τών μισθωτών
περικόπτονται, άναλόγως, αί άποδοχαί τούτων (καλυπτό
μενα! βεβαίως ύπό τοΰ έπιδόματος μετεκπαιδεύσεως,
περί ου τό άρθρον 15), συμφώνως πρός τάς διατάξεις τής
παραγρ. 2 τοΰ ίδιου άρθρου, έφ’ όσον κατά τον χρόνον τοΰτον
δέν παρέχεται έργασία. Έκ τής περικοπής, όμως, ταύτης
δεν επέρχεται, βάσει τών διατάξεων τής παραγρ. 3 τοΰ έν
λογω άρθρου, μεταβολή των ασφαλιστικών καί λοιπών ύποχρεωσεων, τόσον τοΰ έργοδότου όσον καί τοΰ μισθωτού.
ΙΙαντα τ’ ανωτέρω αποτελούν ενθαρρυντικά κίνητρα, διά
την παροτρυνσιν τών μισθωτών τών ξενοδοχειακών επιχει
ρήσεων προ; φοίτησιν εις τά
. ων ο παρών νομο; προγράμματα μετεκπαιδεύσεως.
Διά τών διατάξεων τή; παρα
4 άναγνωρίζεται εις τούς
ίας τήςσυμβά.σειυς έργασια; τών μισθωτών των. κατά τήν διάρκειαν τή; παρακολουΟήσεως υπ’ αύτών τών προγραμμάτων μετεκπαιδεύσεω;. έπί
τή καταβολή τή; κατά τον παρόντα νόμον άποζημιώσεως.

Οοΰν προγράμματα Τμημάτων Μετεκπαιδεύσεως. Οίκοθεν
βεβαίως νοείται ότι ή άσκησι; τοΰ δικαιώματος τούτου τελεί
ύπό τόν περιορισμόν τοΰ άρθρου 261 Α.Κ.
Παραλλήλους, όμως, λαμβάνεται μέριμνα, ώστε νά άποφευγωνται έκ μέρους τών εργοδοτών άπολύσεις, κατά τήν
διάρκειαν τή; παρακολουθήσει·); τών προγραμμάτων μετεκπαιδευσεως. εν οψει τοΰ γεγονότος ότι. μετά τήν έπιτυχή
αποφοιτησιν εκ τούτων, θά οφείλεται εΐ; τούς άπολυομένους
ηυεημέ'/η άποζημίωσις.
Περαιτέρω, διά τή; παραγρ. 5 τοΰ ίδιου άρθρου παρέχεή7-- η δυνατότη; άποκλεισμοΰ, έπί μίαν διετίαν κατ’ άνώτατον
οριον, τή; παρακολουθήσεως Τμημάτων Μετεκπαιδεύσεως
μισθωτών, οί οποίοι κατά τήν διάρκειαν τής μετεκπαιδεύσεως
απεχώρησαν αύθαιρέτω; έκ τής εργασίας. Τό μέτρον τούτο
κποβλεπει εί; τήν άποθάρρυνσιν αυθαιρέτων αποχωρήσεων
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μισθωτών έκ τή; έργασίας των καί δή κατά τήν διάρκειαν
τής μετεκπαιδεύσεώς των.
Διά τόν κατά τ’ άνωτέρω αποκλεισμόν απαιτείται βεβαί
ως άπόφχσις συλλογικού οργάνου (Δ.Σ. τής ΣΤΕ), πχρέχοντος κατά τό δυνατόν έχέγγυα αντικειμενικής καί άμερο
λήπτου κρίσεως.
’Άρθρον 15.
’Επίδομα Μετεκπαιδεύσεως.
’Επειδή κατά τήν διάρκειαν τής μετεκπαιδεύσεως περι
κόπτονται. ώ; άνεφέρθη, αί άποδοχαί τοΰ μισθωτού, άναλό
γως πρός τόν χρόνον άποχής του έκ τής έργασίας, προβλέπεται ύπό τών παραγρ. 1 καί 2 τοΰ έν λόγω άρθρου ή κατα
βολή έπιδόματος ύπό τοΰ ΟΑΕΔ εις τούς φοιτώντας εις τά
Τμήματα Μετεκπαιδεύσεως μισθωτούς καί άνέργους καί ορί
ζεται τό άνώτατον όριον τοΰ έπιδόματος τούτου, ώς καί τά
λοιπά στοιχεία, τά όποια δέον νά ληφθοΰν ύπ’ οψιν διά τόν
καθορισμόν τοΰ έν.λόγιο έπιδόματος. Διά τών διατάξεων τού
των σκοπείται, προκειμένου μεν περί μισθωτών, ή κατά τό
δυνατόν συμπλήρωσις τών περικοπτομένων άποδοχών των,
διότι άλλως δέν θά έξησφαλίζετο ή δέουσα προθυμία διά τήν
πχρακολούθησιν προγραμμάτων μετεκπαιδεύσεως, έφ’ όσον
τούτο θά είχεν ώς συνέπειαν τήν μείωσιν τών άποδοχών των,
προκειμένου δέ περί άνέργων, ή χορήγησις εις τούτους ένος
_ποσού απαραιτήτου,_διά τήν κατά τόν χρόνον τήφμετεκπαιδεύσεως συντήρησίν των.
Τό καταβαλλόμενο·) εις τούς άνέργους ώς έπίδομα μετεκπαιδεύσεως ποσόν δέν δύναται, κατά τάς διατάξεις τής
παραγρ. 3 τοΰ ίδιου άρθρου, νά είναι κατώτερον τοΰ ποσού,
τό όποιον θά έλάμβανον ουτοι, ώς έπίδομα άνεργίας καί
τό όποιον, βεβαίως, δέν καταβάλλεται δι’ όσον χρόνον ό ά
νεργος λαμβάνει έπίδομα μετεκπαιδεύσεως.
Τά άνωτέρω άποτελοΰν κοινωνικά; παροχάς καί άποβλέπουν
ιδία εις τήν ύποκίνησιν τών έργαζομένων καί τών άνέργων
τοΰ κλάδου τών τουριστικών έπαγγελμάτων, διά τήν περαι
τέρω έπαγγελματικήν των κατάρτισιν, μέ άποτέλεσμα νά
έπιτυγχάνεται καί ή βελτίωσις τής ποιότητος τών παρεχομένων ύπηρεσιών καί ή έπαγγελματική καί κοινωνική άνοδος
τών μετεκπαιδευομένων.
Άρθρον 16.
Άσφάλισις μετεκπαιδευομένων άνέργων.
Έτέρχν άξιόλογον κοινωνικήν παροχήν άποτελεί καί ή
προβλεπομένη ύπό τών διατάξεων τών παραγρ. 1 καί 2 τοΰ
έν λόγω άρθρου άσφάλισις τών άνέργων. Βάσει τών διατάξεων
τούτων οι ανεργ< ’σφαλίζονται, διά τόν χρόνον τής φοιτήσεώς των εις τά
τούς άλλους φορ:
καί είσφοραί βτ.:
νων μάλιστα ώς ημερών έν άσφαλίσει, (ήτοι ώς πλήρης
άπασχόλησίς των) τών ημερών φοιτήσεώς εις ταΰτα. παρά
τό γεγονός ότι ή παροκολούθησις τών προγραμμάτων είναι
2ωρος ή 4ωρος ήμερησίως.
Διά τών έν λόγω διατάξεων άποσκοπείται ή κατά τό δυ
νατόν ύποβοήθησις τών άνέργων, διά τήν έπχνέντχξίν των
εις τήν παραγωγικήν έργασίαν καί ή δημιουργία κινήτρων
προσελκύσεως τούτων πρός φοίτησιν είςτά Τμήματα Μετεκπαιδεύσεως.
Διά τών διατάξεων τής παραγρ. 3 τοΰ ίδιου άρθρου σκοπείται ή κάλυψι; τών μισθωτών καί άνέργων κατά τών άτυχημάτων, τά οποία ήθελον συμβή κατά τόν χρόνον τή; φοιτήσεώς των εις τά Τμήματα Μετεκπαιδεύσεως ή έξ άφορμής
ταύτης. διά τοΰ χαρακτηρισμού τούτων ώ; έργατικών άτυχημάτων, μέ τάς έντεΰθεν συνέπειας.
Άρθρον 17.
Δαπάναι έπιδομάτων καί εισφορών.
Αί διατάξεις τοΰ άρθρου τούτου ορίζουν ότι αί. κατά τόν
χρόνον τή; φοιτήσεώς τών μισθωτών καί άνέργων, δαπάναι,
διά τά επιδόματα μετεκπαιδεύσεως καί τάς άσφαλιστικάς
εισφοράς τών έκ τούτων άνέργων. ώς καί τάς τυχόν τοιαύ-
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ς δ'.’ αποζημιώσεις έξ ατυχημάτων, βαρύνουν τον ΟΑΕΔ
. ρυθμίζονται, κατά τά οριζόμενα διά Κοινών ’Αποφάσεων
ν αρμοδίων Υπουργών Προεδρία; τής Κυβερνήσεως καί
ιγασίας.

Η έπιβάρυνσις χύτη τοϋ ΟΑΕΔ τυγχάνει εύλογος καί
ται έντόε των σκοπών τοΰ έν λόγω ’Οργανισμού, όστις
,τελεί τό κύριον όργανον εφαρμογής τής Κυβερνητικής
-.ιττκής επί τής άπασχολήσεως, εις την όποιαν, βεβαίως,
άσσεται καί ή μέριμνα διά τήν βελτίωσιν τής έπαγγελμαής καί κοινωνικής Οέσεως των εργαζόμενων.
Άρθρον 18.
Καταβαλλόμενη άποζημίωσις.
ύκοπός των Τμημάτων Μετεκπαιδεύσεως δεν είναι μόνον
νοδος τής ποιοτικής στάθμης των υπηρεσιών τών παρεχοων ύπό τών εργαζομένων εις τά τουριστικά έπαγγέλμαάλλά καί ή βελτίωσις τής Οέσεως τούτων έν γένει.
Αναγνώρισιν τής επιδιώξεως ταύτης αποτελούν αί διατά; τού άρθρου τούτου, δι’ ών εξασφαλίζεται ιδιαιτέρα μεταρισις τών μετεκπαιδευομένων έναντι τών λοιπών συνα
φών των.
)ΰτω προβλέπεται ότι οί έπιτυχώς άποφοιτώντες έκ τών
ςμάτων Μ ετεκπαιδεύσεως, εις περίπτωσιν καταγγελίας
, συμβάσεως έργασίας έκ μέρους τού έργοδότου των Οά
ιβάνουν τήν- άποζημίωσιν, τήν προβλ.επομένην~διά τούς
ύτικούς υπαλλήλους ύπό τού Ν. 2112/1920 «περί ύποωττκής καταγγελίας συμβάσεως έργασίας ιδιωτικών ύπαλκυν» καί τοϋ Ν. 3198/1955 «περί τροπο ποιήσεως καί
ιπληρώσεως τών περί καταγγελίας τής σχέσεως έργασίας
τάξεων».
λιά λόγους μάλιστα ίσης μεταχειρίσεως τών ανωτέρω,
ός εκείνους, οί όποιοι έχουν αποφοιτήσει ή έφεξής θά άροιτοϋν έκ τών παρομοίων καί ύπηρετουσών τον αύτον
οπόν Σχολών τοϋ ΟΑΕΔ, τών άναφερομένων εις τήν παγ ρ. 2 τοϋ άρθρου τούτου, προβλέπεται διά τών διατάξεων
ς παραγράφου ταύτης ότι καί οί τελευταίοι θά δικαιούνται
ς αυτής άποζημιώσεως, ήν λαμβάνουν καί οί πρώτοι, δη5ή οί απόφοιτοι τών Τμημάτων Μετεκπαιδεύσεως τής Σ.
Ξ.

Τροποποιούμενα*, διατάξεις
1) Τό διά τοϋ άρθρου 19 τοϋ σχεδίου νόμου άντικαθιστώμενον άρθρον 5 τοΰ Ν. 4032/60 «περί τροποποιήσεως καί
συμπληρώσεως τοϋ Ν.Δ. 3594/56 «περί Σχολής Τουριστι
κών Έπαγγε/.μάτων», έχει ώς άκο/.ούθως :
—«Άρθρον 5.
1. Οί πτυχιοϋχοι τής Άνωτέρας καί Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως τής Σχολής, θεωρούνται εις τάς μετά τών εργο
δοτών έργασιχκάς τής ειδικότςτός των σχέσεις, υπάλληλοι.
'Ωσαύτως θεωρούνται υπάλληλοι πάντες οί μέχρι τοϋδε
πτυχιοϋχοι τών Τμημάτων Μετεκπαιδεύσεως τοϋ Νόμου
567/1937 τής αυτής Σχολής ώς καί όσοι έφεξής φοιτήσωσιν
εύδοκίμως εις Τμήματα Μετεκπαιδεύσεως, διάρκειας οκτώ
τούλ.άχιστον μηνών, καί λάβωσι πτυχίον τοϋ Τμήματος
τούτου.
Κατά τό διάστημα τής Μαθητείας εις τάς Σχολ.άς Μετεκ*
παιδεύσεως ή είς Σχολάς Τεχνικής μαθητείας τοϋ Ύπουο"
γείου ’Εργασίας, οί έργοδόται ύποχρεοϋνται νά παρέχου,
είς τούς παρ’ αύτοϊς έργαζομένους δίωρον τούλάχιστον καθ
ημέραν άδειαν φοιτήσεως εις τάς έν λ,όγω Σχολ.άς.
Κατά τον χρόνον τής φοιτήσεως των δεν δύναται νά
-χωρία-/] καταγγελία συμβάσεως τής έργασίας, διατηρουμένης
έν ίσχύι τής ύπό τών κειμένων διατάξεων προβλ.επομένης
προστασίας.
'II ίδρυσις τών, περί ών τό παρόν άρθρον, τμημάτων
μετεκπαιδεύσεως, τά χρονικά όρια τής λειτουργίας αυτών,
τά πρός έγγραφήν προσόντα, ό χρόνος φοιτήσεως ούς καί
πάσα άναγκαία διά τήν λειτουργίαν αυτών λεπτομέρεια,
καθορίζονται διά Βασιλ.ικών Διαταγμάτων
έκδιδομένων
προτάσει τοϋ 'Υπουργού Προεδρίας τής Κυβερνήσεως καί
’Εργασίας μετά γνώμην τοϋ ’Εκπαιδευτικού Συμβουλίου
τής Σχολής. ,
^
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2. Πάσα διάταξις άντικειμένη εις τό παρόν άρθρον καταργεϊται».
Καταργούμεναι διατάξεις.

Τελικαί Διατάξεις.

2. Καταργοΰνται τά άρθρα 2,3 παραγρ. 1 καί 13 τοϋ
Α.Ν. 394/1936 «περί χαρακτηρισμού καί όρων έργασίας
προσωπικού τών ξενοδοχείων» έχοντα ώς άκολ.ούθως :
«Τρόπος προσλνήψεως προσωπικού.

Άρθρον 19.

Άρθρον 2.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Γ

Τροποποιούμενα', διατάξεις.
ύιά τοϋ άρθρου τούτου άντικαθίσταται τό άρθρον 5 τού
1032/60 διότι εις αυτό περιείχοντο ρυθμίσεις, αί όποΐαι
; περιλαμβάνονται καί εις τον παρόντα νόμον. Παραμένουν
υς εν ίσχύϊ αί διατάξεις, διά τών όποιων δεν θίγονται κε
ίμενα δικαιώματα τών άπασχολουμένων εις ξενοδοχειακάς
χειρήσεις.
Άρθρον 20.

.

Καταργούμεναι διατάξεις.
Α.χ τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου καταργοΰνται αί
ιμίζουσαι τά τών επαγγελματικών βιβλιαρίων τών μισθω) τών εεενοδοχείων, διά νά μην ύπάρξη άμφισβήτησις, περί
παραλλήλου ισχύος διατάξεώς τίνος έκ τών έν άρθρω
τω άναφερομένων.
Άρθρον 21.
Γελ.ος. διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου ορίζεται ή
ρς'.ς ισχύος τοϋ παρόντος νομοσχεδίου.
Έν Άύήνα'.ς τή 17 Λύγούατνυ 1979
Οί 'Τπουργοί
οεδρίας τής Κυβερνήσεως
1. ΣΤΕΦΑΝΟ Π Ο ΓΑΟΣ

Έργασίας
Κ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

Κοινωνικών Ύπηοεσιών
Σ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ

'Η πρόσλ.ηψις τοϋ κατά τά άνωτέρω ύπαλλ.ηλ,τκού προ
σωπικού τών ξενοδοχείων πάσης κατηγορίας γίνεται εφε
ξής μόνον μέσω τών Γραφείων Εύρέσεως ’Εργασίας τόυν
’Επιθεωρήσεων Έργασίας.
Τά γραφεία ταϋτα ύποχρεοϋνται νά τηρώσι α) μητρώα
έργαζομέ'/ων προσωπικού ξενοδοχείων καί β) μητρώα
αϊτούντουν έργασίχν ύπαλλήλ.ων ξενοδοχείων. Έν τώ μητρώω
τών έργαζομένων δέον νά έμφχίνηται κατά κατηγορίας καί
άλ.φαβητικήν σειράν ξενοδοχείων, άπαν τό παρ’ έκάστου
τούτων άπχσχολούμενον ύπαλληλικόν καί έργατικόν προσω
πικόν, μετ’ ένδείξεως τής έθνικότητος, τής κατηγορίας καί
τής κλ.άσεως εις ήν έκαστος ανήκει τής ημερομηνίας προσλήψεος τών προσόντων, καί όρων μισθοδοσίας, ώς καί τής
σωματικής καί ύγιεινής αύτοϋ καταστάσεως καί τής ποι
νικής τοιαύτης.
Εις τά μητρώα αΐτούντων έργασίαν καταχωροΰνται πάσαι
αί αιτήσεις τών ανέργων ύπαλλήλ.ων, άναλόγως τής εϊδικότητος αυτών. Τά Γραφεία Εύρέσεως Έργασίας έπί τη
αιτήσει τών Διευθυντών Ξενοδοχείων ύποχρεοϋνται νά
ύποδείξωσι προς αύτούς πάντας τούς εις τά μητρώα ταϋτα
εγγεγραμμένους ώς αίτοϋντας έργασίαν ύπαλλήλους, τής
άναλόγου είδικότητος, έξ ών οί Διευθυνταί ξενοδοχείων
έχουν άπόλυτον δικαίωμα έπιλογής.
’Απόφοιτοι τής Επαγγελματικής Ξενοδοχειακής Σχολής
προτιμώνται πάντοτε κατά την πρόσλ.ηψιν προσωπικού
ξενοδοχείων. Οί Διευθυνταί ξενοδοχείων δικαιούνται νά
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προσλάβωσι έλευθέρως πρόσωπικόν είς άς περιπτώσεις τά
ανωτέρω γραφεί* δεν παρέχωσι τοιούτον έντός μηνός άπό
της αίτήσεως είτε λόγω έλλείψεως είτε δ1.’ οίονδήποτε
άλλον λόγον καί γ/ωρίσουν τούτο έγγράφως -ρος τους αΐτούντας προτωζιαόν Ξενοδόχους. Οι Ξενοδόχοι ϊ:καιοΰντα·. νά
τιροσλαμβάνωι: έλευύέρως καί άνευ περιορισμού εις τάς ίργα-ίας των Ξενοδοχείων των μέλη τής οικογένειας των ανιόν
τας καί κατιόντας, ανεξαρτήτως βαύμού καί έκ πλαγίου
μέχρι καί τού τρίτου όαόμοϋ συγγένειας ύποχρεοΰμενοι νά
ΰποβάλλωσι την περί τούτου δήλωσιν κατά τό άρ·5ρον 3 τού
παρόντος.
Τά Γραφεία Εύρέσεως Εργασίας έφοδιάζουν άπαν τό
προσωπικόν των ξενοδοχείων δι’ επαγγελματικών βιβλια
ρίων εργασίας.
Ούδείς δύναται νά έργασθή εις ξενοδοχείου άνευ επαγ
γελματικού βιβλιαρίου. Διά Β. Δ/τος έκδιδομένου μετά
γνώμην τής Επιτροπής τού ά.ρθρου 13 προτάσει των
Υφυπουργών Τύπου καί Τουρισμού και ’Εργασίας Οέλουσι
καθορισθή λεπτομερέστερου τά τής χορηγήσεως των βι
βλιαρίων τούτων τά προσόντα έν γένει άτινα δέον νά συγκεντρώνη ό έπιθυμών νά έργασθή εις τό ξενοδοχείου άναλόγως τής τάξεως τού ξενοδοχείου ώς καί αί περιπτώσεις
άπαγορεύσεως έξασκήσεως τού επαγγέλματος τού ξενοδοχοϋπαλλήλου, μέχρι δημοσιεύσεως τού Διατάγματος άπαγορεύεται ή έκδοσις βιβλιαρίων.
Αρθρον 3. ·
Ή πρόσληψις προσωπικού συντελεΐται διά της υπογρα
φής εις διπλοϋν δελτίου έν τω όποίω ορίζονται : α) οί όροι
τής προσλήψεως καί τής μισθοδοσίας, β) τά προσόντα τού
προσλαμβανομένου, γ) ύπόμνησις ότι ό προσλαμβαν· κενός
αναγνωρίζει εαυτόν ΰπόχρεον διά πάσας τάς έκ τού Γόμου
.των Διαταγμάτων καί τού έσωτερικοΰ τού ξενοδοχείουκανονισμού ύποχρεώσεις του.
Διά νά συντελεσθή ή πρόσληψις είναι υποχρεωτική ή
προσαγωγή : .
α) τού έπαγγελματικού βιβλιαρίου,
β) πιστοποιητικού έφ’ απλού χάρτου έμφαίνοντος τό
ξενοδοχείου εις ό εΐργάσΟη ό προσλαμβανόμενος,
γ) πιστοποιητικού τού ποινικού μητρώου έκδιδομένου
έφ’ άπλού,
δ) ειδικώς διά τό άπό τής δημοσιεύσεως τού παρόντος
προσλαμβανόμενου προσωπικόν πιστοποιητικού υγείας καί
σωματικής ευεξίας, έκδιδομένου κατά τά εΐδικώτερον δι’
άποφάσεως τού Υφυπουργού ’Εργασίας κα0ορισ9ησόμενα.
’Λντίγραφον τού ανωτέρω δελτίου προσλήψεως προσωπικού
ή διεύθυνσις τού ξενοδοχείου οφείλει ν’ άποστείλη εις το
αρμόδιον γραφείου Έπιθ. ’Εργασίας, δ'.καιουμένων τούτων
νά ζητήσωσι όπως προσαχθώσι αντίγραφα τέόν διά τού
παρόντος καθοριζόμενων πιστοποιητικών.
"Αρθρου 13.
Καθίσταται παρά τω 'Υπουργείο ’Εργασίας ’Επιτροπή
άποτελουμένη έξ ενός Πρωτοδίκου ’Αθηνών, όριζομένου
•υπό τού έν Άθήναις Προέδρου των Πρωτοδικών ώς Προέ
δρου, έκδύο άνωτέρων υπαλλήλων τού 'Υφυπουργείου ’Εργα
σίας, έξ ενός τμηματάρχου τού 'Υφυπουργείου Τύπου καί
Τουρισμού, τού ΔιευΟυντού Τουριστικής ’Αστυνομίας, έξ
ενός άντιπροσώπου των Τουριστικών ξενοδοχείων ύποδεικνυομένου ΰπο τού Επιμελητηρίου αυτών, ένος αντιπρο
σώπου τών λαϊκών ξενοδοχείων καί δύο άντιπροσώπων
υπαλλήλων ξενοδοχείων ύπνου. Τά μέλη τής ’Επιτροπής
καί οί άναπληρωταί αυτιών, ορίζονται διά πράξεως τού
'Υφυπουργού ’Εργασίας. Ή ανωτέρω ’Επιτροπή άποφαίνεται τελεσιδίκους έπί πάσης διαφοράς έκ τής συμβάσεως
έργασίας τού προσωπικού τών ξενοδοχείων καί έπί ζητη
μάτων έν γένει προκυπτόντων έκ τής εφαρμογής τού παρόν
τος ή τών εις έκτέλεσιν αύτού έκδοθησομένων Διαταγμάτων».
3) Ιναταργούνται τά άρθρα 1 έως 6 τού Α.Ν. 814/1937
«περί συμπληρώσεως τού Α.Ν. 394/1936 «περί χαρακτη
ρισμού καί όρων έργασίας προσωπικού ξενοδοχείων» έχοντα
ώς ακολούθως :
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«"Αρθρον 1.
’Επιτροπή ανάλογος τής έν αρθρω 13 τού ’Αν. Νόμου
394/1936 προβλεπομένης συνίστατχι καί έν Θεσσαλονίκη
καθισταμένη άρμοδία νά άποφαίνηται έπί παντός ζητήματος
άφορώντος τούς υπαλλήλους ξενοδοχείων Μακεδονίας καί
Θράκης, καθ’ ά. έν τώ ανωτέρω άρθρω ορίζεται. 'Η ’Επι
τροπή αυτή άποτελεΐται : 1) έξ ενός Πρωτοδίκου όριζομέ
νου υπό τού Προέδρου τών Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ώς
προέδρου. 2) έκ τού έν τή πόλει ταύτη ΈπιΟεωρητοϋ ’Εργα
σίας, 3) έκ τού Διευθυντού τού Γραφείου Τουρισμού Θεσ
σαλονίκης, 4) ένός άντιπροσώπου τών ξενοδοχείων καί 5)
ένος αντιπροσώπου υπαλλήλων ξενοδοχείων Θεσσαλονίκης,
ώς μελών.
Γραμματεΰς τής ’Επιτροπής ορίζεται εις των έν Θεσ
σαλονίκη Εποπτών ’Εργασίας ή έτερος δημόσιος υπάλ
ληλος. Ό διορισμός πάντων τών μελών καί τού Γραμματέως τής Επιτροπής, ώς καί τών αναπληρωτών αυτών, γί
νεται διά πράξεως τού 'Υφυπουργού ’Εργασίας.
Άρθρου 2.
Αί κατά τά ανωτέρω Έπιτροπαί συνέρχονται τή προσκλήσει τού Προέδρου αυτών, άπαρτίαν δέ τής μέν έν Άθήναις έδρευούσης ’Επιτροπής άποτελεϊ ή παρουσία πέντε
τουλάχιστον μελών, έν οίς άπαραιτήτως ό Πρόεδρος καί ϊύο
δημόσιοι υπάλληλοι, τής δέ.έν Θεσσαλονίκη _το:αύτης_ή
παρουσία τριών μελών, έν οις ό Πρόεδρος καί εις δημόσιος
υπάλληλος.
Αί περί έξαιρέσεως διατάξεις τών άρθρουν 36 καί έπ.
τής Πολιτικής Δικονομίας έχουσιν έφαρμογήν καί έν προ
κειμένη». Εις περίπτωσιν έξαιρέσεως τακτικού μέλους ή έν
άπουσία ή κωλύματι αύτού, μετέχει τών ’Επιτροπών ό
αναπληρωτής αύτού. Αί συνεδριάσεις τών Επιτροπών είναι
δημόσιαι, συντασσομένων δι’ αύτάς πρακτικών έν περίλήψει. Εις τάς συνεδριάσεις τών ’Επιτροπών δύνανται νά
παρίστανται καί άναπτύσσωσι τάς απόψεις των, έγγράφως ή
προφορικώς, οι ένδιαφερόμενοι είτε αυτοπροσώπως, είτε καί
διά πληρεξουσίου δικηγόρου. 'Η πληρεξουσιότης δίδεται
καί δι’ έπιστολής, έφόσον ή ’Επιτροπή βεβαιωθή περί τής
γνησιότητος τής υπογραφής τού έντολέως.
Άρθρου 3.
Αί εις τάς Έπιτροπάς υποβαλλόμενα', αιτήσεις έγκρίσεως κανονισμού καί προσφυγαί έν γένει κατατίθενται εις
τον Γραμματέα αυτής εις διπλούν μετά τών παραβολών έπί
άποδείξει. Ό Πρόεδρος τής ’Επιτροπής ορίζει ήμέρας συζητήσεως. Προκειμένου περί προσφυγής ή ήμερα συζητήσεως σημειούται έπί τού αντιγράφου, όπερ κοινοποιείται
εις τον άντίδικον δύο τουλάχιστον ήμέρας προ τής συζητησεως. Ή κοινοποίησις δύναται νά γίνη καί υπό τού ενδια
φερομένου διά δικαστικού κλητήρος. Τήν ημέραν τής συζητήσεως δημοσιεύεται υπό τού Προέδρου πινάκιον περιεχον
πάσας τάς κατ’ αυτήν συζητητέας υποθέσεις. Κατά τήν
συζήτησιν τών αιτήσεων ή προσφυγών, αί Έπιτροπαί δι
καιούνται νά διατάσσωσι προσαγωγήν έγγραφων, λογιστι
κών βιβλίων καί παντός άλλου στοιχείου, νά προβαίνωσι
εις ένορκον έξέτασιν μαρτύρων, νά ένεργώσιν αυτοψίας και
νά ποιώνται χρήσιν παντός αποδεικτικού μέσου μή δεσμευό
μενα1. υπό τών άντιστοίχων διατάξεων τής Πολιτικής Δι
κονομίας. Αί αποφάσεις τών ’Επίτροπο»/ λαμβάνονται έν
οιασκέψει ήτις είναι μυστική, διά πλειοψηφίας τών παρισταμένων μελών, έν ίσο ψηφία νικώσης τής ψήφου τού Προέ
δρου. Αί άποφάσεις δέον νά είναι ήτιολογημέναι καί να
περιέχουν καί τάς γ/ιό μ ας τής μειοψηφίας.
Άρθρου 4.
Έπί προσφυγών ή γνωστοποίησις τών αποφάσεων ειε
τούς διαδίκους γίνεται μετά τήν άρίθμησιν καί καταχοδρησιν
αυτών εις ειδικόν βιβλίου, τά δέ έννομα αυτής αποτελέσματα
άρχοντα', άπό τής έπιδόσεώς της εις τούς διαδίκους δια
δικαστικού κλητήρος κατά τάς διατάξεις τής Πολιτικής
Δικονομίας. Προκειμένου περί διαφορών οικονομικής <?'-»"
σεω: μεταξύ ξενοδόχων καί προσωπικού αυτών αί έπιτροπα;

-;ό πάσης συζητήσεως πειρώντχι νά συμβιβάσωσιν τούς
ιεστώτας.
Άρθρον 5.
Εις τήν αρμοδιότητα των ανωτέρω Επιτροπών υπάγεται
τχύτως πέραν των υπό τού άρθρ. 13 τού Λ. Νόμου 394
ιζοιχένων και ή εγκρισις των εσωτερικών κανονισμών
τηρεσίας τών πάσης φύσεως ξενοδοχείων ύπνου, ώς καί
jv κανονισμών διανομής τοΰ φιλοδωρήματος, δι’ ών κα
θίζονται οί δικαιούμενοι συμμετοχής εις αυτό υπάλληλοι
ιι τά τής καταβολής αύτοϋ κατά ποσοστόν εις έκαστον
ταλληλον ή κατηγορίαν υπαλλήλων.
“ΑρΟρον 6.
Αί δαπάναι κλήσεων, δημοσιεύσεων, έκτυπώσεως έντύκαι πινάκων διά την εφαρμογήν τοΰ Άνχγκ. Νόμου
‘4/1936, ώς καί αί δαπάναι χορηγήσεως επαγγελματικών
ίλιαρίων εις το προσωπικόν ξενοδοχείων καί αμοιβής
>ν μελιών καί γραμματέων τών Επιτροπών τοΰ Άναγκ.
.μου 394/1936 καί τοΰ παρόντος βαρύνουσι τούς ένδιαιομένους. ΓΙρός άντιμετώπισιν τών δαπανών τούτων αί
ήσεις έγκρίσεως κανονισμών καί πάσα προσφυγή καί
ησις προς τάς ανωτέρω Έπιτροπάς δέον νά συνοδεύωνται
ν παράβολου κατατεθειμένου παρά τώ Γραμματεϊ τής
τείας ’ Επιτροπής επί αποδείξει καί το ποσον τοΰ όποιου
ζεται εις δραχμάς 30 διά την πρώτην άπόφασιν καί
ιχμάς 25 δι’ έκάστην άναΟεώρησιν. Τό αυτό ποσον καταεται καί διά τάς δαπάνας χορηγήσεως επαγγελματικού
λιαρίου καί αμοιβής τών Επιτροπών χορηγήσεως αυτών
. ιατρικής έξετάσεως.
Γά έκ παραβολών υπόλοιπα μετά την άφαίρεσιν πασών
/ ανωτέρω δαπανών λειτουργίας τών Επιτροπών καταονται μεταξύ τών μελών τής Επιτροπής καί τοΰ γρχμτέως κατ’ ίσομο ιρίαν καί άναλόγως τών συνεδριάιν εις άς έκαστος έλαβε μέρος. Ή εις τον Πρόε,ν τών ’Επιτροπών τοΰ άρθρου 13 τοΰ Άν. Νόμου 394/
16 καί τον ’Επιθεωρητήν Επαγγελματικής Υγιεινής,
λογοϋσα αμοιβή ορίζεται διπλάσιά τής τοιαύτης τών
τών μελ.ών τών ’Επιτροπών.'
) Κατχργεΐται τό Β. Δ/μα τής 3/10 ’Απριλίου 1937
ρί χορηγήσεως επαγγελματικών βιβλιαρίων εις τό
τωπικόν τών εεενοδοχείων» έχον ώς άκολούθοις :
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β’
ΒΑΣΙΑΕΤΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ
έχοντες υπ’ οψει : τό άρθρον 2 τοΰ ’Αναγκαστικού Νόμου
1936 «περί χαρακτηρισμού καί όρων εργασίας τού
σωπικού τών Ξενοδοχείων», προτάσει τών ήμετέρων
τής ’Εργασίας καί τού Τύπου καί Τουρισμού Ί'φυ
γών, μετά, γνώμην τής Έπιτροττής τού άρθρου 13 τού
γκαστικού τούτου Νόμου καί γνωμάτευσιν τού Συμίου ’Επικράτειας, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν τάδε :
jv

ΆρΟρον 1.
ύδείς δύναται νά έργχσθή έν ξενοδοχείοις καί νά άπαήται εις τάς έν τώ άρθρω 1 τού ΰπ’ άριθ. 394/1936
γκαστικού Νόμου «περί χαρακτηρισμού καί όρων έργατού προσωπικού τών Ξενοδοχείων» άναφερομένας είδιτχς έφ’ όσον στερείται επαγγελματικού βιβλιαρίου έργα»
χορηγουμένου κατά τάς διατάξεις τού παρόντος.
Άρθοον 2.
ήδη εργαζόμενοι εις Ξενοδοχεία ύποχρ2ούνται όπως
ασθώσι δι’ επαγγελματικών βιβλιαρίων εργασίας τό
ίτερον μέχρι 30 ’Ιουλίου 1937. Ή προθεσμία αΰτη
-χι νά πχρχταθή μέχρι τέλους τού ίδιου έτους δΓ άπους τού Υφυπουργού ’Εργασίας καί τού Υφυπουργού
j καί Τουρισμού, μετά γνώμην τής Επιτροπής τού
υ 13 τού Αναγκαστικού Νόμου 394.
τά παρέλευσιν τής ανωτέρω προθεσμίας οί μή έφοέντες διά βιβλιαρίων στερούνται τού δικαιούματος έργαέν ξενοδοχείοις.
ιό τής δημοσιεύσεως τού παρόντος Διατάγματος άπα-

γορεύεται ή πρόσληψις παρά Ξενοδόχων υπαλλήλων άνευ
προσαγωγής παρ’ αύτών τού επαγγελματικού βιβλιαρίου
εργασίας.
Άρθρον 3.
Τά επαγγελματικά βιβλιάρια εργασίας τού προσωπικού
τών πενοδοχείων έκδίδονται υπό τών Γραφείων Εύεέσεωε
’Εργασίας (Επιθεωρήσεων Εργασίας) κατόπιν αΐτήσεως
τού ενδιαφερομένου.
ΆρΟρον 4.
Προ τής υπο τών Γραφείων Ευρέσεως ’Εργασίας έκδόσεως τών επαγγελματικών βιβλιαρίων δέον ό ένδιαφερόμενος σύν τή αιτήσει νά ύποβάλη τά κάτωθι στοιχειά :
1) Π ιστοποιητικον ιθαγένειας.
2) Πιστοποιητικό'/ τού Ποινικού Μητρώου, έξ ού νά
έμφαίνηται ότι ό αϊτών δεν κατεδικάσθη διά τινα τών κατω
τέρω παραβάσεων :
α) ’Εγκληματικήν ποινήν.
β) Άπανορθωτικήν ποινήν έπί κλοπή, υπεξαιρέσει, ύφαιρέσει, απάτη, πλαστογραφία, συκοφαντία, έμπορία καί χρήσει ναρκωτικών, σωματεμπορία, ψευδορκία, ψευδεΐ καταμηνύσει, λαθρεμπορία, προαγωγή εις πορνείαν, κλοπή στρα
τιωτικών ειδών, προσβολή τών δημοσίων ηθών, παραβάσει
τού ιδιωνύμου καί
3) Ε Πιστοποιητικό·/περί τής σωματικής υγείας καί ευε
ξίας τού υπαλλήλου οπερ άναπληροϋται καί διά βεβαιώσεως
περί τής ίκανότητος τού υπαλλήλου προς εργασίαν γινομένης
έπί τού επαγγελματικού βιβλιαρίου κατόπιν έξετάσεως τού
ύπχλλήλου ΰπό τού Έπιθεωρητού επαγγελματικής υγιεινής
ή τού κατά τό άρθρον 10 τού παρόντος έξετάζοντος τον υπάλ
ληλον ιατρού. Βιβλιάρια εργασίας έπ’ ούδενί λόγω χορηγούν
ται εις πάσχοντας άπό μεταδοτικήν ή μολυσματικήν τινα
νόσον, ή άπό αναπηρίαν εις βαθμόν κχθιστώντχ δυσχερή τήν
έξάσκησιν τού έργου τού ξενοδοχοϋπχλλήλου κατά τήν κρίσιν τού έξετάζοντος ιατρού.
ΆρΟρον 5.
’Επί τών έπαγγελματικών βιβλιαρίων γίνεται αναγραφή
τής εΐδικότητος τού υπαλλήλου ήτοι :
α) Άρχιθυρωρός
β) ’Αρχιθαλαμηπόλος
γ) Θυρωρός
δ) Θαλαμηπόλος
ε) Νυκτοθυρωρός
στ) Βοηθός θυρωρός, βοηθός θαλαμηπόλος καί βοηθοί
έν γένει.
ζ) Σαλονιέρης
η) Τραπεζοκόμος
θ) Κουριέρης
ι) Μάγειρος
ια) Ζαχαροπλάστης
.
”
. '
ιβ) Φροντιστής
.1
ιγ) Άποθηκάριος
ιδ) Τραπεζιέρης
ιε) Μπάρμαν
ιστ) Μπουφετζής
ιζ) Επόπτης Ταχυδρομείου .
ιθ) Επάλληλος Γραφείων
ιη) Εργατικόν προσωπικόν (πλύντρια, σιδερώτρια, κα
θαρίστρια, λαντζέρης κ.λ.π.).
Άρθρον 6.
Δι’ άποφάσεων τών Υφυπουργών ’Εργασίας καί Του
ρισμού δύναται μετά σύμφωνον γνώμην τής ’Επιτροπής τού
άρθρου 13 νά καθορισθώσιν βαθμίδες α,β καί γ τάξεως τών
υπαλλήλων ανάλογοι προς τήν αντίστοιχον τάξιν καί δεάκρισιν τών Ξενοδοχείων δι’ έκάστην κατηγορίαν τών ανω
τέρω ειδικοτήτων.
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’Άρθρο·» 7.
Ή κατάταξις τοϋ προσωπικού Ξενοδοχείων κατά ειδικό
τητας γίνεται βάσει των —ροσκομιζομένων ύπό των ενδια
φερομένων στοιχείων των Μητρώων προσωπικού ύπαλλήλων Ξενοδοχείων των τηρουμένων παρά των Γραφείων
Εύρέσεως Εργασίας των καταστάσεων προσωπικού των
Ξενοδοχείων, πιστοποιητικών φοιτήσεως εις Ξενοδοχειακήν
Σχολήν πιστοποιητικών Διευθυντών .πενοδοχείων καί παν
τός άλλου προσφόρου στοιχείου.
Άρθρον 8.
Τά Γραφεία Εύρέσεως ’Εργασίας (’Επιθεωρήσεις ’Εργα
σίας) ύποχρεοϋνται να χορηγώσι τά επαγγελματικά βιβλιά
ρια εντός μηνός τό πολύ άπό τής υποβολής τών κατά τό
παρόν άπαιτουμένων πιστοποιητικών.
Άρθρον 9.

'

*0 Τύπος τών βιβλιαρίων εργασίας τοϋ προσωπικού τών
Ξενοδοχείων είναι ανάλογος με τά ΰπό τοϋ νόμου ΔΚΘ'
προβλεπόμενα βιβλιάρια εργασίας γυναικών καί ανηλίκων,
ορίζεται δέ λεπτομερέστερον δΓ άποφάσεως τοϋ Υφυ
πουργού Εργασίας.
Άρθρον 10.
Ή ιατρική βεβαίωσις επί τών βιβλιαρίων εργασίας περί
τής σωματικής υγείας τών υπαλλήλων Ξενοδοχείων δέον
ν’ άνανεοϋται κατ’ έτος. 'Υπάλληλος μή εύρεθείς υγιής, ή
μή προσερχόμενος κατ’ έτος προς Οεώρησιν κατά τ’ άνωτέρω τοϋ βιβλιαρίου του ή καταδικασθείς διά τά εν άρθρω 4
τοϋ παρόντος αδικήματα στερείται τοϋ δικαιώματος εργα
σίας καί τό βιβλιάριον αύτοΰ άφαιρεΐτχι ΰπό τών επιθεω
ρητών ’Εργασίας καί των εντεταλμένων τήν εφαρμογήν τοϋ
,;
παρόντος αστυνομικών οργάνων.
Άρθρον 11.
Τά βιβλιάρια εργασίας τών ξενοδοχοϋπαλλήλων χορη
γούνται ύπό τών Γραφείων Εύρέσεως ’Εργασίας (’Επιθεω
ρήσεων καί Έποπτείων ’Εργασίας) καί υπογράφονται ύπό
προϊσταμένων των Γραφείων τούτων, ’Επιθεωρητών καί
’Εποπτών ’Εργασίας καί τοϋ έξετάσαντος τον ύπάλληλον
ιατρού. Είδικώτερον τά βιβλιάρια τών έν Άθήναις καί Περιχώροις τών ’Αθηνών ώς καί τών Λουτροπόλεων Λουτρα
κιού, Υπάτης καί Αιδηψού υπαλλήλων Ξενοδοχείων, χο
ρηγούνται ύπό τής Λης Ιίεριφερείχς ΈπιΟ/σεως ’Εργασίας
καί ύπογράφονται ύπό τοϋ προϊσταμένου τής Έπιθεωρήσεως ταύτης, τοϋ Έπιθεωρητοϋ ’Επαγγελματικής Υγιει
νής, ένός ύπαϋλ.ήλου τοϋ Υφυπουργείου ’Εργασίας καί ένος
τοϋ Υφυπουργείου Τύπου καί Τουρισμού έκ τών μετεχοντων τής ’Επιτροπής τοϋ άρθρου 13 τοϋ ’Αναγκαστικού
Νόμου 394/36.
'Ομοίως τά βιβλιάρια ύπαλλήλων Ξενοδοχείων Πειραιώς,
ΜεΟάνων, Σπετσών, Αιγίνης χορηγούνται ύπό τής Έπιθεωρήσεως ’Εργασίας Πειραιώς καί υπογράφονται ύπό τοϋ
προϊσταμένου ταύτης, τοϋ Έπιθεωρητοϋ ’Επαγγελματικής
'Υγιεινής καί τών ώς ίνω μελών τής ’Επιτροπής ύπαλλήλων τών 'Υφυπουργείων ’Εργασίας καί Τύπου καί Τουρι
σμού. Τήν ιατρικήν έξέτασιν τών ύπαλλήλων Ξενοδοχείων
άρμοδιότητος ’Επιθεωρήσεων Εργασίας ’Αθηνών καί Πει
ραιώς ενεργεί ό ’Επιθεωρητής ’Επαγγελματικής 'Υγιεινής
τοϋ 'Υφυπουργείου ’Εργασίας, τών δέ ύπαλλήλων τών λοι
πών Περιφερειών ό έκάστοτε οριζόμενος ύπό τοϋ 'Υφυπουρ
γού ’Εργασίας ιατρός έκ τών ύπηρετούντων παρά τώ Δη
μοσίου ή Δήμω ή Κοινότητι ή Νομικώ Προσώπω Δημοσίου
Δικαίου.
Αί δαπάναι έκτυπώσεως έκδόσεως καί χορηγήσεως βι
βλιαρίων καθοριζόμενα', δι’ άποφάσεως τοϋ Υφυπουργού
’Εργασίας μέχρι 25 δρχ. κατά βιβλιάριου, βαρύνουσι τούς
ενδιαφερομένους 'υπαλλήλους Ξενοδοχείο/».
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Είς τον 'Ημέτερον επί τής ’Εργασίας Υφυπουργών άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτελεσιν τοϋ παρόντος.'
Έν Άθήναις τή 3 ’Απριλίου' 1937
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'
Οί 'Υφυπουργοί
’Επί τής ’Εργασίας
’Επί τοϋ Τύπου καί Τουοισαοϋ
ΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ
Θ. ΝΤΚΟΑΟΥΛΗΣ».
5). Καταργεΐται τό Β.Δ/μα τής 28 ’Απριλίου/ο Μαίου 1939
«περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ άπό 3 ’Απρι
λίου 1937 Β.Διατάγματος «περί χορηγήσεως επαγγελματι
κών βιβλιαρίων είς τό προσωπικόν τών ξενοδοχείων»
έ'χον ώς άκολούθως :
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες ύπ’ δψει τό άρθρον 2 τοϋ ’Αναγκαστικού
Νόμου 394/1936 «περί χαρακτηρισμού τών δρων εργασίας
προσωπικού Ξενοδοχείων», προτάσει τών Ήμετέρων επί
τής Εργασίας καί Ρύπου καί Τουρισμού 'Υφυπουργών,
μετά γνώμην τής Επιτροπής τοϋ άρθρου 13 τοϋ ώς άνω
’Αναγκαστικού Νόμου καί σύμφωνον γνωμοδότησιν τοϋ
Συμβουλίου ’Επικράτειας, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν :
Άρθρον 1
’Εντός τριών μηνών άπό τής δημοσιεύσει»; τοϋ παρόντος
καί εντός τοϋ πρώτου τριμήνου έκάστου έτους θά χορηγώντας
συμφώνως καί κατά τάς διατάξεις τοϋ Β.Δ/τος τής 3 ’Απρι
λίου 1937 «περί χορηγήσεως επαγγελματικών βιβλιαρίων
είς τό προσωπικόν τών Ξενοδοχείων», ώς έτροποποιήθη
διά τοϋ μετχγενεετέρου τοιούτου τής 27 ’Ιουνίου 1937
ό άν ,γκαϊος άριθμός τών νέων επαγγελματικών βιβλιαρίων
προσωπικού Ξενοδοχείων "Υπνου, προτιμωμένων έν τή
χορηγήσει τών βιβλιαρίων τών αποφοίτων τής Σχολής
Τουριστικών Επαγγελμάτων.
"Οπου έλλείπουσι Γραφεία Εύρέσεως ’Εργασίας, ή χορή-γησις τών βιβλιαρίων θά γίνηται ύπό τής άρμοδίας,
κατά τό άρθρον 11 τοϋ Β.Δ/τος τής 3 ’Απριλίου 1937,
διά τήν χορήγησιν τών βιβλιαρίων ’Αθηνών καί Λουτροπό
λεων Επιτροπής, προς ήν διαβιβάζονται διά τοϋ 'Υφυπουρ
γείου Εργασίας ύπό τών οικείων ’Αστυνομικών ’Αρχών
πάντα τά σχετικά δικαιολογητικά καί άπαραίτητχ προς
έκδοσιν τών βιβλιαρίων πιστοποιητικά καί άλλα στοιχεία.
Άρθρον 2.
ΔΓ άποφάσεως τοϋ Υφυπουργού ’Εργασίας, δύναται νά
επιτρέπεται, μ,ετά γνώμην τοϋ οικείου Γραφείου Εύρέσεως
’Εργασίας, ή ελλείψει τοιούτου, τής οικείας ’Αστυνομικής
’Αρχής, ή άλλαγή τοϋ τόπου εργασία; τών ύπαλλήλων
εεενοδοχείων "Γπνου τών έφωδιασμένων δΓ επαγγελματικού
βιβλιαρίου, έφ’ όσον ούτοι δεν εύρίσκουσιν εργασίαν εις τον
τόπον δΓ όν έξεόύΟη τό βιβλιάριον αυτών, καί ύπάρχη
ζήτησις προσωπικού είς τον τόπον εις όν έπιθυμυϋσι νά
έργασθώσι.
Άρθρον 3.
Εις τό άρθρον 4 έδάφιον 2 τοϋ Διατάγματος τής 3 ’Απρι
λίου 1937 «περί χορηγήσεως επαγγελματικών βιβλιαρίων
καί μετά τάς λέξεως «πιστοποιητικό'» ποινικού μητρώου
έξ οϋ νά έμφαίνηται ότι ό αϊτών δέν κατεδικάσθη», προ
στίθενται αί λέξεις «άπό 1ης ’Ιανουάριου 1937 καί εντεύθεν».
Εις τόν 'Ημέτερον επί τής Εργασίας 'Γφυπουργόν
άνατίΟειιεν τήν δηνιοσίευσιν καί έκτελεσιν τοϋ παεόντοε.
Έν Άθήναις τή 28 Άπειλίυυ 1939.'
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β*
Οί ' Υφυπουργοί
’Επί τοϋ Τύπου καί Τουεισαοϋ
’Επί τής ’Εργασίας
ΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ’ '
Θ. ΝΙΚΟΑΟΥΔΗΣ».
6). Καταργοϋνται αί διατάξεις τοϋ έδαφ. β τής παραγρ. 1
τοϋ άρθρου 22 τοϋ Ν.Δ. 3430/1955 «περί τροποποιήσεως.
συμπληρώσεως καί καταργήσεως διατάξεων περί Ελληνικού
’Οργανισμού Τουρισμού καί άλλων τινών διατάξεων».
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ου τής Ελλάδος καί ενός εκπροσώπου τών Ξενοδοχοϋπαλλήλων.όριζομένου ΰπό τής Πανελλην. 'Ομοσπονδίας ’Εργα
• *)
τών ’Επισιτισμού καί Τουριστικών Έπαγ*,'ελμάτων.
β) ’Εντός έξ μηνών άπό της ισχύος τοϋ παρόντος πάντα
Γραμματέα τής Επιτροπής ταύτης όρίζομεν τόν έκτετά έκδοθέντα έπαγγελματικά βιβλιάρια ξενοδοχοϋπαλλήλων δέον νά άντικατασταΟώσι διά νέων βάσει των διατά λοϋντα χρέη γραμματέως εις τήν ’Επιτροπήν τήν συσταξεων τοϋ παεόντος. * Η άνωτερω ιτροΟεσμία δύναται κατόπιν θεΐσαν διά τής ΰπ’ άριΟ. / 6424 55 άποφάσεώς μας. Ή Επιτροπή αύτή. έχουσα γενικήν αρμοδιότητα, δύναται
κοινής άποφάσεως των ’ 1 πουργών Προεδρίας Κυβερνήσεων
και Εργασίας νά παραταθή δΓ άλλους εξ μήνας. Βιβλιάρια νά έκδίδη καί νά άναΟεωρή βιβλιάρια διά τούς εργαζομένους
μή άντικατασταΟέντα εντός της ανωτέρω προθεσμίας εις ξενοδοχεία τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης καί τών
Λουτροπόλεων ΜεΟάνων. Αιδηψού. Λουτρακιού. Λΐγίνηε:
θεωρούνται άκυρα.
Σπετσών. Απάτης ώς καί εις Δελφούς καί πάσαν άλλη
7)
Καταργοϋνται τά άρθρα 1 καί 2 τής ΰπ’ άριΟ. 41052 56 περιφέρειαν, έφ’ όσον συντρέχο>σιν ειδικοί λόγοι καθιστώντες
κοινής άποφάσεως των Υπουργών Προεδρίας Ινυβερνή- δυσχερή τήν έκδοσιν βιβλιαρίου παρά τών τοπικών ’ Επιτρο
σεως καί Εργασίας «περί έγκρίσεως κανονισμού λειτουρ
πών.
γίας Ξενοδοχείων» έχοντα ώς ακολούθως : Άπόφ. 41052 56
Διά τάς λοιπάς πόλεις τής χώρας συνιστώνται. δι’ όμοιων
Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως καί Εργασίας «περί ΰπουργ. αποφάσεων. Έπιτροπαί ειδικής άρμοδιότητος,
έγκρίσεως κανονισμού λειτουργίας -ξενοδοχείων».
συντιθέμενα1, έκ τοϋ Επόπτου ή τοϋ άσκοϋντος χρέη έπόπτου
Έχοντες ΰπ’ όψει :
Εργασίας, toς Προέδρου, τοϋ ΰπαλλήλου 'Υπηρεσίας Του
1. Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 22 τοϋ Ν.Δ. 3430/55.
ρισμού. ενός ιατρού τοϋ οικείου ' Υ γειονομικού Κέντρου
2. Την κειμένην νομοθεσίαν «περί προσωπικού Ξενο όριζομένου παρ’ αυτού, όπου ΰπάρχη τοιοϋτος. άλλως,
δοχείων».
ΰπό ενός δημοσίου ΰπαλλήλου. όριζομένου ΰπό τοϋ Γεν.
3. Τήν ΰπ’ άριΟ. / 6424/20,125/55 χπόφασιν ημών.
Διοικητοϋ ή τοϋ Νομάρχου καί ενός αξιωματικού τής.
4. Τήν γνώμην τής διά τής αυτής άποφάσεως συσταθείσης Χωροφυλακής, όριζομένου ΰπό τής οικείας Διοικήσεως
’Επιτροπής ’Επεξεργασίας Κανονισμών Εσωτερικής Λει
ενός έκπροσώπου τών έργοδοτών καί ενός τών εργαζομένων,
τουργίας—Ξενοδοχείων. ------ ----------- ------ —. ___________ __ όριζομένων ΰπό τών έπαγγε>.ματικών αυτών οργανώσεων.
5.
Σύμφωνον γνώμην τοϋ Εθνικού Γνωμοδοτικοϋ Συμ Χρέη γραμματέως τών ’Επιτροπών τούτων έκτελεί εις
βοηθός έπόπτης. όπου ΰπάρχει τοιοϋτος. άλλως, εις δημόσιος
βουλίου Κοινωνικής Πολιτικής, άποφασίζομεν :
ΰπάλληλος οριζόμενος ΰπό τοϋ Γεν. Διοικητοϋ ή τοϋ Νομάρ
Έγκρίνομεν τον κάτωθι Κανονισμόν, όστις, εντός μηνός
χου. "Η τε έκδοσις καί αναθεώρησές τών βιβλιαρίων διεαπό τής κοινοποιήσεώς του εις τούς ένδιαερομένους θέλει
νεργεΐται άνά. παν έτος καί κατά το πρώτον τρίμηνον
άναρτηθή καί θέλει ισχύει δι’ άπαντα τά ξενοδοχεία τής.
αυτού.
χώρας :
Κατά τό 2ον δεκαπενθήμερον Ιουλίου έκάστου έτους,
Άρθρον Ιον : ’Από τής ΰπογραφής τοϋ παρόντος Κανονι προς τόν σκοπό καλύψεως τών-αναγκών τής θερινής περιόδου,
σμού καί μετά τρεις μήνας άπό ταύτης, ούδείς δύναται ν.ά ή Έπιτροττή δύναται νά έκδίδη έφ’ όσον κρίνη ότι συντρεέργαζηται εις οίονδήποτε ξενοδοχεϊον, έφ’ όσον δεν είναι χουσιν άνάγκχι, νέα έπχγγελμχτικά βιβλιάρια.
. ’Εφ’ έκαστου έκδιδομένου ή άναθειυρουμένου βιβλιαρίου,
έφωδιασμένος μέ επαγγελματικόν βιβλιάριου, έκδοθέν ΰπό
τής αρμόδιας ’Επιτροπής άπό τούς έτους 1952 καί εφεξής τίθεται σφρχγίς φέρουσα. γύρωθεν μεν τάς λέξεις : «Έπιτροπή
καί,θεωρηθέν υπό τής Επιτροπής τοϋ άρθρου 2 τοϋ παρόν Χορηγήσεως καί Άναθεωρήσεως Βιβλιαρίων Ξενοδοχοϋπαλ
λήλων». εις τό αέσον δέ τάς λεξεις : «Βασ. τής Ελλάδος
τος' Κανονισμού ή έκδιδόμενον ΰπό τής ’Επιτροπής ταύτης
:
κατά τά οριζόμενα έν άρθρω 2 τοϋ παρόντος Κανονισμού’ X. 3430/55»), ‘
Παράβολον ορίζεται, διά μέν έκάστην έκδοσιν, δραχμαί
-.'"Αρθρον 2ον : Τά βιβλιάρια ξενοδοχοϋπαλλήλων παραυέ25, δΓ έκάστην δέ άναθεώρησιν, δραχμαί 10.
χουν του αυτού τύπου προς τά έκδοθέντα ΰπό τής αρμόδιας
Τά ανωτέρω'ποσά δύνανται νά αύξομειωθοϋν διά κοινής
Επιτροπής κατά τό έτος 1952, προστιθέμενης μετά τήν
άποφάσεως τών αρμοδίων * Γπουργών.
σελίδα 16 τοϋ παλαιού βιβλιαρίου, σελίδος 17, έν ή Οά
Μετά τήν λήξιν τών ώς άνω οριζόμενων προθεσμιών,
αναγράφονται καί αί διατάξεις τοϋ Λ'.Λ/τος 3430/55, αί
ούδείς δύναται νά έργάζηται, εις οίονδήποτε ξενοδοχεϊον,
ά^ορώσαι τά τής συστάσειυς ’Επιτροπής έκδόσεως βιβλιά
άνευ βιβλιαρίου δεόντως τεθεωρημένου ή σημειώματος τής
ριων καί τά τής άσκήσεως τής πειθαρχικής έξουσίας έπί
Επιτροπής, κατά τά κατωτέρω οριζόμενα.
τών εεενοδοχοϋπαλλήλων
Τά όργανα Έπιθεωρήσεως Εργασίας δέον νά πρ’οβαίνωσιν
’Επίσης προστίθενται δύο σελίδες, 1S καί 19, εις άς κατά τών παραβατών εις τάς ένδεδειγμένας ένεργείχς διά
αναγράφονται αί έπιβαλλόμεναι εις τόν κάτοχον τοϋ βι τήν έπιβολήν τών κατά νόμον κυρώσεων.
βλιαρίου ποιναί, συμφώνως τώ παρόντι Κανονισμοί.
Κατά τήν πρώτην έφαρμογήν τοϋ παρόντος δεδομένου ότι
ή
έκδοσις καί άνχθεώρησις Οά συμπέση μέ το τέλος τοϋ
Τά παλαιά βιβλιάρια (έτους 1952) Οέλουσιν άναθεωρηθή
τρέχοντος
έτους, αΰτη ισχύει καί διά τό έτος 1957, κατά
έντός δύο μηνών άπό τής κατά τό άρθρο 1 ισχύος τοϋ
παρόντος κανονισμού έντός δέ τριών μηνών, θέλουσιν έκδοθή τό όποιον, εις οΰδεμίαν έκδοσιν ή άναθεώρησιν θά προβή ή
τά νέα τοιαϋτα. Τά πιστοποιητικά άτινα· απαιτούνται διά -Επιτροπή, πλήν τής κατά τά άνωτέρώ οριζόμενη κατά
··
την έκδοσιν τών νέων βιβλιαρίων, είναι τά αυτά, άτινα μήνα ’Ιούλιον.
ΓΙάς φοιτών εις τήν Σχολήν Τουριστικών Επαγγελμάτων
προβλέπονται ΰπό τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν.Δ/τος 1937, ώς τούτο
έτροποποιήθη μεταγενεστέρους. Τά πιστοποιητικά Ποιν. καί μή έργαζόμενος δικαιούται νά έγγραφή εις τό Γραφεΐον
Μητρώου τών Ξενοδοχοϋπαλλήλο)ν δέον νά άνανεώνται άνά Εΰρέσεως Εργασίας. Οΰτος δύναται νά- προσληφθή ΰπό
3ετίαν, τιθεμένης εις εφαρμογήν τής διατάξεως ταύτης, εργοδότου ξενοδόχου εις κενήν θέσιν καί αν έτι στερήται
βιβλιαρίου άσκήσεως επαγγέλματος ξενοδοχοϋπαλλήλου.
διά τά ήδη έκδοθέντα βιβλιάρια, άπό τοϋ 1958.
Ύποχρεοϋται όμο,ις νά φοιτά ανελλιπώς εις τήν Σχολήν καί
Κατά τήν έκδοσιν καί άναθεώρησιν τών βιβλιαρίων τών νά αποφοίτηση εύδοκίμως καί κανονικώς- έξ αυτής. Έν
ξενοδοχοϋπαλλήλων συνιστάται κεντρική έπιτροπή, άποτε- εναντία περιπτωσει, απο/.υεται υποχρεωτικως εκ της
λομμένη έκ τών : 1. Διευθυντοΰ τής -'Υπηρεσίας Τουρισμού Οέσεώς του.
.
ς
τοϋ μετέχοντας εις τήν ’Επιτροπήν, τήν συσταθεΐσαν διά
Εις ήν περίπτωσιν ΰποβάλη τις αίτησιν εγγραφής εις τήν
της ΰπ’ άρ. 76424/6633/55 άποφάσεως ήμών 2. τοϋ Εΐση- Σχολήν Τουριστικών Έπαγγελμάτιον, δεν δυνηθή όμως νά
γητοϋ τής ’Επιτροπής ταύτης 3. τοϋ Έπιθεωρητοϋ ’Επαγ φοίτηση αμέσως εις αυτήν οΰχί έξ ΰπαιτιότητος αυτού,
γελματικής Υγιεινής. 4. τοϋ προϊσταμένου τής Έπιθεω- αποκτά μέν τό δικαίωμα ,έργασίας εις ξενοδοχειακήν έπιρήσεως ’Εργασίας’Αθηνών 5. ενός εκπροσώπου τών ξενοδό χείρησιν, ύποχρεοϋται όμως,νά φοίτηση κανονικώς εις τήν
χων, υποδεικνυομένου ΰπό τοϋ Ξενοδοχειακού’Επιμελητηρί Σχολήν, εΰθΰς ώς ήθελε κληθή πρός τούτο, α/λως, απολύεται
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lx τής έχ*.χ6·.ρήισεως ύποχρέωτικώς. Οί οϋτω προσλαμβανό
μενοι εις ξενοδοχειακά; άστοχε·,ρήσεις, θεωρούνται προσωρινοί
υπάλληλοι, δικαιούνται όμως νά λάβωσε κανονικόν βιβλιά
ριων εργασίας, άμα τή άποφοιτήσει των έκ ταύτης. Έγοδότης, προσλαμβάνων προσωρινόν ύ—άλληλον έκ της άνωτέρω, ΰποχρεοϋται νά ύποβάλη, εντός 15 ήμερων άπό της
προσλήψεώς του, αίτησιν προς την Επιτροπήν τοϋ άρθρου 2
τοϋ παρόντος, μετά βεβαιώσεως της Σχολής Τουριστικών
Επαγγελμάτων, ότι ουτος φοίτα κανονικώς εις αυτήν ή
ότι ύπέβαλεν αίτησιν έγγραφης, άλλ’ έξ άνωτέρας βίας,
δεν καθίσταται δυνατή ήδμεσος φοίτησίς του καί ότι ουτος
θά κληθή έν καιρω ΰπό τής Σχολής προς φοίτησιν, μετά
παντός άλλου στοιχείου δυναμένου νά δποβοηθήση την
Επιτροπήν εΐς -την κρίσιν της περί τής καταλληλότατος
τοϋ προσληφθέντος.

ΣΧΈΛΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί άπασχολήσεως -/.α! μετεκπαιδεύσεως
μισ-όωτών τουριστικών επιχειρήσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
"Απασχόλησις Προσωπικού Ξενοδοχείων.
Άρ-όρον 1.

Ή Επιτροπή έξετάζουσα τα στοιχεία ταΰτα, εάν μέν
κρίνη τον αίτοϋντα. κατάλληλον, χορηγεί εΐς αυτόν άδειαν
έργασίας, διά προσωρινού σημειώματος έάν δέ κρίνη αυτόν
άκατάλληλον, ειδοποιεί σχετικώς τον έργοδότην του, όστις
ΰποχρεοϋται νά άπομακρίνη τούτον άμέσως έκ τοϋ ξένο-;
δοχείου του.
Οί προϊστάμενοι υπηρεσιών τών ξενοδοχείων πολυτελείας,
ήτοι οί θυρωροί Α' καί νυκτοθυρωροί Α', οί άρχιθαλαμηπόλοι
(γν.ουβερνάντες) καί οί άρχιτραπεζιέρηδες, προσλαμβάνονται
έλευθέρως ΰπό τών έργοδοτών βάσει προσωρινού σημειώματος
τής ’Επιτροπής, έφ’ όσον συγκεντρώσι τά διά τήν έκδοσιν
τοϋ βιβλιαρίου άπαιτούμενα υπό τοϋ παρόντος Κανονισμού
προσόντα.

μ,ενον ύπο τών έκδιδομένων έκάστοτε υγειονομικών διατάξεων,
δυνάμει τών διατάξεων τοϋ Α.Ν. 2520/1940 «περί υγειονο
μικών διατάξεων».
4. ΔΓ άποφάσεως τοϋ Υπουργού Έργασίας, έκδιδομένης
μετά γνώμην τοϋ Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, δυναται
νά παρατείνωνται αί κατά τάς παρ. 1 καί 2 τοϋ παρόντος
άρ-όρου προ·5εσμίαι έπί «ξ (6) εΐσέτι μήνας κατ’ άνώτατον

ψτ
ορ ίον.

-

*·""· ;-------

Προϋποθέσεις Άπασχολήσεως.
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Άρ·5ρον 3.
'Υποχρεώσεις Έργοδοτών.

1. Ή πρόσληψις ή άπασχόλησις μισ-όωτοϋ εΐς ξενοδοχειακάς επιχειρήσεις, εΐς -όέσιν τοΰ κυρίως ξενοδοχειακού προ
σωπικού, κατά τήν έννοιαν τοΰ άρ-όρου 1 τοΰ Α.Ν. 394/
1936 «περί χαρακτηρισμού καί όρων έργασίας προσωπικού
ξενοδοχείων», ή ώς βοη-όοϋ ή μα·$ητευομένου τού κυρίως ξε
νοδοχειακού προσωπικού ή βοη-όοϋ μαγείρων καί ζαχαροπλα
στών, ή ώς εργάτου αποσκευών ή πλύντου ή σιδερωτού ή εΐς
-όέσιν τοϋ επικουρικού προσωπικού τοϋ μαγειρείου ή ζαχαρο
πλαστείου τού ξενοδοχείου, επιτρέπεται έφ’ όσον;
α) Δεν πάσχει έκ μεταδοτικής ή μολυσματικής νόσου καί
β) δέν έχει καταί:κασ·ό!ή άμετακλήτως έ'πί άπατη, κλο~Τι·. υπεξαιρέσει, ΰφαιρέσει, πλαστογραφία, έμπορία, κατοχή,
χρήσει ναρκωτικών, σωματεμπορία, λαθρεμπορία ή έγκλήματι κατά τών ή-όών.
2. Αί διατάξεις τών παραγράφων 1, 2 καί 3 τοϋ άρ-όρου
4 τοϋ Ν.Δ. 3594/1956 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώ
σεις τής «περί Σχολής Τουριστικών ’Επαγγελμάτων νομο
θεσίας». ώς τούτο άντικατεστά-όη υπό τού άρ-όρου 1 τοϋ Ν.Δ.
1150/1972, «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ
Ν.Δ. 3594/1956», δέν -όίγονται.

1. Προκειμένου περί τών κατά τό άρ-όρον 1 τοϋ παρόντος
•όέσεων ό έρ-οδότης ΰποχρεοϋται, όπως προσλαμβάνη ή άπασχολή ώς μι. όωτοΰς μόνον τούς έφωδιασμένους διά τοϋ ανω
τέρω βιβλιαρίου έργασίας.
1
2. Ή ανωτέρω ΰποχρέωσις άρχεται μετά παρέλευσιν εξ
(6) μηνών άπό τής ένάρξεως ισχύος τοϋ παρόντος νόμου.
Ή διάταξις τής παραγράφου 4 τού" άρ-όρΟυ 2 τοϋ παρόντος
εφαρμόζεται άναλόγως καί έν προκειμένω.
Α_
3. Κατά τών έργοδοτών τών προσλαμβανόντων ή άπασχόλούντων μισθωτούς, κατά παράβασιν τών διατάξεων τών
προηγουμένων παραγράφων, έπιβάλλονται α! κυρώσεις α! προβλεπόμεναι ΰπό τών διατάξεων τής παρ. 2 τοϋ άρ-όρου 5
τοϋ Ν.Δ. 2656/1953 «περί έργανώσεως καί έλέγχου αγο
ράς έργασίας», ώς αΰται, τροποποιη-όείσαι διά τής παρ. 1 τοϋ
άρ-όρου 2 πού ΝΑ. 4504/1966 «.περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεών τινων τής έργατικής νομοθεσίας καί
περί έτέρων τινών διατάξεων», άντικατεστά-όησαν διά τοΰ
άρ-ό-ρου 1 τού Ν.Δ. 763/1970 «περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων περί προσλήψεώς μισθωτών».

Άρ-όρον 2.

Άρ-όρον 4.

Βιβλιάριον Έργασίας.

Εξαιρέσεις.

1. Μετά παρέλευσιν έξ

(6) μηνών άπό τής ένάρξεως

Τής ΰποχρεώσεως
έξαιροϋνται:

έφοδιασμοϋ

διά

·*·

βιβλιαρίου

έργασίας

α) Φοιτηταί καί σπουδασταί Άνωτάτων ή Άνωτέρων
σχολών, άπασχολούμενοι κατά τήν περίοδον άπό 1ης Ιου
νίου μέχρι 31ης Οκτωβρίου έκάστου έτους καί
β) σπουδασταί Επαγγελματικών ή Τεχνικών Σχολών, διά
τους όποιους άπαιτείται ή διά πρακτικήν έξάσκησιν άπασχόλησις εις ξενοδοχειακάς έπιχειρήσεις.
εναρςεως ισχύος του παρόντος.
Άρ-όρον 5.
3.
Διά κοινής άποφάσεως τών ’Υπουργών Έργασίας καί
’Εκδοσις Βιβλιαρίου.
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών δύναται νά καθορίζεται ένιαίον βι£
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1. Τά περί ών τό άρ-όρον 2 τού παρόντος νόμου βιβλιάβιβλιάριον έργασίας καί τό βιβλιάριον ΰγείας, τό προβλεπόr α έκδίδονται ΰπό τής οικείας Τοπικής Υπηρεσίας τοϋ Όρ-

