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Ετο σχέδιο νόμου «Σύσταση υπουργείου Τουρισμού και Αερομεταφο

ρών»

Προς τη Βουλή ταrv Ελλήνων 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΤ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
1. Η αναγκαιότητα ίδρυσης αυτοτελούς Υπουργείου Τουρισμού και 

Αερομεταφορών υπατορεύεται από το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι 
tollsίς του τουρισμού και των αερομεταφορών στην Εθνική Οικονομία 
και την περιφερειακή ανάπτυξη. Το τουριστικό συνάλλαγμα συμμετέχει 
στο ισοζύγιο των άδηλων πόρων σε ποσοστό 32%» ενώ για το 198/ η 
συμμετοχή του στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν ανήλθε σε ποσοστό 5,8%. 
Αν αάλιστα συνυπολογιστούν και λογαριασμοί που δεν πιστώνονται στο 
τουριστικό συνάλλαγμα (όπως μετατρέψιμες σε δραχμές καταθέσεις 
των ταξιδιωτικών οργανισμών, αγορές προϊόντων με πιστωτικές κάο- 
—e ς συνάλλαγμα από κρουαζιέρες. Ολυμπιακή Αεροπορία κ.λπ.), τα πο
σοστά αυτά εκτιμούνται σε 51% και 9,2% αντίστοιχα.

2. Η Ελλάδα αποτελεί πλέον καθιερωμένο τόπο προορισμού διακο
πών και επομένως υπάρχει ανάγκη χάραξης και εξειδίκευσης μιας πολι
τικής τουριστικής ανάπτυξης μακροχρόνιας και συνεπούς απο κρατικό 
οορέα και υπουργό με αποκλειστική την αρμοδιότητα του τουρισμού. 
Παράλληλα οι αερομεταφορές, που αποτελούν τη δεύτερη κύρια αρμο
διότητα του προτεινόμενου Υπουργείου Τουρισμού και Αερομεταφορών, 
είναι αναγκαίο να ενισχυθούν. να συνδεθούν και να εναρμονισθούν μι την 
πολιτική της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας.

Η σημασία των αερομεταφορών για την τουριστική ανάπτυξη υπο- 
γραμίζεται από το γεγονός ότι αεροπορικά διακινείται το 75% του συ
νόλου των τουριστικών αφίξεων, ενώ οι κύριες ανταγωνίστριες χώρες 
εξαρτώνται από την αερομεταφορά μονάχα κατά 30% έως 40%. Ση
μειώνεται επίσης ότι η χώρα μας βρίσκεται σε μεγαλύτερη χρονοαπό
σταση από όλες τις μεγάλες αγορές προέλευσης τουρισμού σε σχέση με 
τις ανταγωνίστριες χώρες της Μεσογείου, γεγονός που επιδρά αρνητικά 
στην ανταγωνιστικότητά μας από άποψη κόστους αερομεταφοράς.

Ένας άλλος ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθεια βελτίωσης 
της ανταγωνιστικότητάς μας είναι η έλλειψη παρέμβασης στην αγορά 
των ναυλωμένων πτήσεων (charters), ενώ όλες οι ανταγωνίστριες χώ
ρες της περιοχής διαθέτουν τέτοιες εταιρίες.

3. Η κυβέρνηση έχει διακηρύξει τη θέση ότι απαραίτητος όρος επιβί
ωσης του τουρισμού μας είναι η ουσιαστική παρέμβαση στις αερομετα
φορές, ενώ είναι προφανές ότι η στενότερη σύνδεση με τον τουρισμό έχει 
πολλά να ωφελήσει την ανάπτυξη του εθνικού αερομεταφορέα.

Παράλληλα η φιλελευθεροποίηση των αερομεταφορών σε κοινοτικό 
επίπεδο επίσης επιβάλλει υιοθέτηση μέτρων που να ενισχύουν την αντα
γωνιστικότητα της χώρας μας ως προορισμού διακοπών ελκυσηκότε- 
ρου από αυτούς που ήδη προσφέρονται στην τουριστική αγορά.

4. Οι στόχοι της τουριστικής πολππκής που αφορούν την προσέλκυση 
ποιοτικού τουρισμού με τη βελτίωση της υποδομής μας και των υπηρε
σιών, καθώς και ο πάγιος στόχος επέκτασης της τουριστικής περιόδου 
αιχμής ή δημιουργίας νέων τουριστικών ζωνών δεν είναι εφικτό να υλο
ποιηθούν χωρίς το συντονισμό των στρατηγικών στόχων του τουρισμού 
και των αερομεταφορών.

5. Το πρώτο βήμα για την εξειδίκευση των κυβερνητικών οργάνων 
στον τομέα του τουρισμού υπήρξε η απόφαση του Πρωθυπουργού Τ 
1291/23.9.1987 με την οποία ορίστηκε Υφυπουργός Εθνικής Οικονο
μίας με μοναδική αρμοδιότητα τον τομέα του Τουρισμού.

Στη συνέχεια με την Υ. 574/22.6.1988 συστήθηκε θέση Αναπληρωτή 
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, με αρμοδιότητα την άσκηση εποπτείας 
του «Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού* (EOT), της «Σχολής Τουριστι
κών Επαγγελμάτων» (ΣΤΕ) και του «Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 
της Ελλάδας» (ΞΕΕΙ).

Οι αερομεταφορές εποπτεύονται απο τον Υπουργό Μεταφορών και 
Επικοινωνιών και μέσω της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

6. Πρωταρχικός επιτελικός στόχος του προς σύσταση υπουργείου εί
ναι η χάραξη στους τομείς του τουρισμού και αερομεταφορών μεσοπρό
θεσμης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής που να εντάσσεται στους γε
νικότερους αναπτυξιακούς και κοινωνικούς στόχους της κυβερνητικής 
πολιτικής. Επίσης η παρακολούθηση εφαρμογής της πολιτικής αυτής 
και η λήψη μέτρων προσαρμογής, αλλά και ο συντονισμός των δραστη
ριοτήτων και η υποστήριξη των εποπτευόμενων νομικών προσώ
πων.

Η δυνατότητα συμμετοχής του Υπουργού Τουρισμού και Αερομετα
φορών στα συλλογικά κυβερνητικά όργανα θα είναι σημαντική προκει- 
μένου να εξασφαλισθεί συντονισμός ενεργειών και μέτρων, ώστε να απο

τρέπεται ο αιφνιδιασμός της τουριστικής αγοράς, η οποία παρουσιάζει 
εξαιρετική ευαισθησία. Η δυνατότητα που παρέχεται σε εξειδικευμένο 
Υπουργό Τουρισμού και Αερομεταφορών για τον εκσυγχρονισμό του θε
σμικού πλαισίου του τουρισμού και τις αναπροσαρμογές στις αερομετα
φορές θα είναι επίσης σημαντικό βήμα στη βελτίωση των ορουν λειτουρ
γίας των τομέων αυτών.

7. Η αρμοδιότητα των αερομεταφορών θα ασκηθεί τυπικά ύστερα 
από την πάροδο μεταβατικής περιόδου μέχρι την 31.12.1988. Η ανα
στολή αυτή κοίθηκε χρήσιμη προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια 
της Ελληνικής Προεδρίας στην ΕΟΚ κατά το δεύτερο εξάμηνο 1988 
και να είναι απρόσκοπτη η λειτουργία των κοινοτικών οργάνων χωρίς 
αλλαγές υπευθύνων παραγόντων.

8. Η αρχική στελέχωση του Υπουργείου Τουρισμού και Αερομεταφο
ρών θα γίνει στο μεγαλύτερο ποσοστό της από έμπειρους υπαλλήλους 
του EOT. της ΥΠΑ και άλλων δημόσιων υπηρεσιών.

Επίσης βασικός προγραμματικός στόχος του νέου υπουργείου θα εί
ναι η στήριξη της διαδικασίας ίδρυσης ελληνικού φορέα έκτακτων ναυ
λωμένων πτήσεων. ώστε να είναι δυνατή η παρέμβαση μας στην αγορά 
των ναυλωμένων πτήσεων (Charters) με στόχους, τόσο την ανάπτυξη 
ποιοτικού τουρισμού, όσο και την καθιέρωση νέων ελληνικών προορι
σμών και συνδυασμένων ταξιδίων με άλλες χώρες.

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της «Ολυμπιακής Αεροπορίας» 
αποτελεί επίσης κρίσιμο πεδίο δράσης του νέου υπουργείου, το οποίο 
κατ' αποκλειστικότητα πλέον θα στραφεί στη μέριμνα αυτής της μορφής 
μεταφοράς, που όπως προαναφέρθηκε αποτελεί το σημαντικότερο μέσο 
μεταφοράς για τη χώρα μας.

Φυσικά και οι λοιπές μεταφορές, οδικές, θαλάσσιες, σιδηροδρομικές, 
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την τουριστική ανάπτυξη και στο νέο 
υπουργείο θα καθιερωθεί η παγίωση της συνεργασίας με το αρμόδιο 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Στον τομέα των αεροδρομίων θα επιδιωχθεί η βελτίωση λειτουργίας 
τους, η επέκτασή τους και η δημιουργία νέων με ταχύτερες διαδικασίες 
και ανταποδοτική χρήση των αεροπορικών εσόδων. Έμφαση επίσης θα 
δοθεί στα μέτρα ασφαλείας των αεροδρομίων και στο πρόγραμμα εκ
συγχρονισμού της εναέριας κυκλοφορίας.

9. Ο οργανισμός του προτεινόμενου Υπουργείου Τουρισμού και Αερο
μεταφορών θα σχεδιαστεί με γνώμονα την ευελιξία, την αντιγραφειο- 
κρατική δομή, τις γρήγορες, μέσα στα όρια της νομιμότητας, διαδικα
σίες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες του Τουρισμού που 
διεθνώς είναι ταχύτατα εξελισσόμενες.

Οι κύριοι μέχρι τώρα εκφραστές της πολιτικής τουρισμού και αερομε
ταφορών EOT και YTLA δε θα απωλέσουν την ευελιξία τους και την αυ
τοτέλειά τους. Αντίθετα το νέο υπουργείο στοχεύει να υποβοηθήσει και 
να στηρίξει τις πρωτοβουλίες τους, συντονίζοντας και εναρμονίζοντας τη 
δράση τους προς την ίδια κατεύθυνση που συνολικά έχει ως μοναδικό 
στόχο την ενίσχυση της εθνικής μας οικονομίας και περιφερειακής ανά
πτυξης.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

’Αρθρο 1
Με το άωθρο 1 του προς ψήφιση σχεδίου νόμου συνιστάτται το νέο 

υπουργείο Τουρισμού και Αερομεταφορών. Παρέχεται επίσης η εξουσιο
δότηση στον Πρωθυπουργό, με απόφασή του να καθορίσει τη σειρά τά
ξης του υπουργείου αυτού. Η εξουσιοδότηση αυτή κρίνεται αναγκαία, 
γιατί η σειρά τάξης των υπουργείων της παραγρ. 1 του άρθρου 23 του 
ν. 1558/1985 έχει μεταβληθεί με αποφάσεις του Πρωθυπουργού, οι 
οποίες προβλέπονται με την παραγρ. 2 του ίδιου άρθρου του παραπάνω 
νόμου. Διευκρινίζεται ότι η εξουσιοδοτική διάταξη της παραγρ. 2 του 
άρθρου 23 του ν. 1558/1985. δεν μπορούσε να λύσει το πρόβλημα της 
σειράς τάξης του νέου υπουργείου, γιατί αυτή η διάταξη δίνει εξουσιοδό
τηση στον Πρωθυπουργό να μεταβάλλει τη σειρά τάξης των υπουργείων 
τα οποία απαρριθμούνται στην παραγρ. 1 του ίδιου άρθρου, δηλαδή των 
υπουργείων που η τάξη τους έχει ορισθεί από το νόμο.

Άρθρο 2
1. Με το εδάμκο α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ορίζεται ότι στο 

υπουργείο Τουρισμού και Αερομεταφορών ανήκει ο σχεΟιασμός και η 
άσκηση πολιτικής στον τομέα τουρισμού και αερομεταφορών, η επο- 
πτεία κάθε δραστηριότητας που αφορά τους τομείς αυτούς και η εναρμό
νιση της πολιτικής των αερομεταφορών με την πολιτική τουριστικής 
ανάπτυξης. Η διάταξη αυτή ενσαρκώνει το στόχο της σύστασης του νέου 
υπουργείου, όπως προ εκτέθηκε και επιδιώκει να υπογραμμίσει την απο
στολή του νέου υπουργείου.

2. Στο εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άφθρου 2 προβλέπεται ότι ο'
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xgflqααμός των αρμοδιοτήτων του νέου υχουρπίου λυπομιοώς. γίνι- 
xcu μι τΓ|~^δρ«νό διάταγμα, το οχοίο σύμφωνα μι την παράγραφο 4 του 
άρβρου 24 του ν. 1558/1985. ιχδίδταχι μττά coco πρόταση του Πρω
θυπουργού·

3. Με την ποφάγραοο 2 του άρθρου 2 του σταδίου νόμου, ορίζοντα; τα 
νομιχά πρόσωπα τα οποία εποπτιύευ, συντονίζει και υποστηρίζει το 
υπουργείο Τουρισμού και Αερομεταφορών, τα οποία διακρίνονται σε δυο 
τομείς, δηλαδή στον τομέα τουρισμού και στον τομέα αερομεταφο
ρών.

Με το εδάφιο α' της παραγράφου 2 ορίζονται τα νομικά πρόσωπα του 
τομέα του τουρισμού, τα οποία εποπτεύει, συντονίζει και υποστηρίζει .ο 
νέο υπουργείο και τα οποία είναι:

α. 0 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (EOT).
0 EOT είναι ΝΠΔΔ και υπάγεται μέχρι σήμερα στην εποπτεία του 

υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, (άρθρο 24 παράγραφος 3 εδάφιο α 
του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137). 0 βαθμός εποπτειαςτου Ε.Ο.Τ. ορίζε
ται στην παράγραφο 9 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 4109/1960 (ΦΕΚ 153) 
Χαι στο Π.Δ. 472/1987 (ΦΕΚ 218).

β. Η Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, η οποία αποτελεί ΝΠΔΔ 
και υπάγεται σήμερα στην εποπτεία του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής 
Οικονομίεις. (Απόφαση Πρωθυπουργού Τ 587/23.6.1988 - ΦΕΚ 
441).

γ. Το ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΞΕΕ). Το ΞΕΕ είναι 
ΝΠΔΔ και ο υπεύθυνος σύμβουλος της Κυβέρνησης σε ξενοδοχειακά θέ
ματα. υπάγεται σήμερα για εποπτεία στον αναπληρωτή υπουργό Εθνι
κής Οικονομίας. (Απόφαση Πρωθυπουργού Τ 587/23.6.1988 - ΦΕΚ 
441).

4. Επίσης το νέο υπουργείο εποτ :εύει_ συντονίζει και υποστηρίζει τις 
εταιρείες στις οποίες ο EOT είναι αποκλειστικός ή κύριος μέτοχος (δη
λαδή κατέχει την πλειοάηφία των μετοχών).

Οι εταιρείες αυτές είναι:
α. η εταιρεία ΞΕΝΙΑ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε με το ν. 376/1976 

(ΦΕΚ 173) και της οποίας ο EOT είναι αποκλειστικός μέτοχος και 
β. η εταιρεία «ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΟΤΡΙΓΠΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.·, 

της οποίας ο EOT είναι μέτοχος κατά ποσοστό 75% xat η ΕΤΒΑ είναι 
μέτοχος κατά το υπόλοιπο 25%.

5. Με το εδάφιο β' ορίζονται τα νομικά πρόσωπα του τομέα των αε
ρομεταφορών που εποπτεύει, συντονίζει και υποστηρίζει το νέο υπουρ
γείο, τα οποία,-είναι:

α. Η ανώνυμη εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.», η 
οποία αποτελεί τον εθνικό αερομεταφορέα.

β. Οι εταιρείες στο κεφάλαιο των οποίων η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟ
ΠΟΡΙΑ Α.Ε. μετέχει κατά ποσοστό 51% τουλάχιστον, όπως η «Ολυ
μπιακή Αερόπλοια·, η «OLYMPIC CATERING» και η «Ολυμπιακή 
Τουριστική».

γ. Η ανώνυμη εταιρεία «ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Α.) Α.Ε.», η 
οποία συστήθηκε με τό ν. 811/1978 (ΦΕΚ 130) και η οποία σήμερα 
υπάγεται στην εποπτεία του υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
/Αρθρο 5 ιδρυτικού νόμου).

6. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 ορίζεηκι ότι η ΥΠΑ.. η οποία 
σήμερα αποτελεί Δημόσια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών και υπάγεται στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινω
νιών (άρθρο 1 του ν. 1340/1983 ΦΕΚ 35) μεταφέρεται στο Υπουρ
γείο Τουρισμού και Αερομεταφορών και υπάγεται στο εξής απευθείας 
στον υπουργό.

Σημειώνεται ότι η ΥΠΑ έχει κάιποια αυτοτέλεια ως δημόσια υπηρε
σία και δεν περιλαμβάνεται στον οργανισμό του Υπουργείου Μεταφορών 
και Επικοινωνιών (Π.Δ. 198/198&-ΦΕΚ 86). αλλά έχει δικό της Ορ
γανισμό (Π.Δ. 647/1981).

Στον οργανισμό της (άρθρο 7 παράγραφο; 2) περιλαμβάνει τμήμα 
Εθνικού Αερομεταφορέα στη Διεύθυνση Αεροπορικής Εκμετάίλελυ- 
στ^ς.

7. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 προβλέπεται χρονική μετάθεση 
των αρμοδιοτήτων που αφορούν τον τομέα των αερομεταφορών.

Αυτή η χρονική μετάθεση των αρμοδιοτήτων που αφορούν τον τομέα 
των αερομεταφορών κρίνεται σκόπιμη για να μη επηρεασθεί η εκπρο- 
σώπιση της χώρας χστσ το χρόνο τη; Ελληνική; Προεδρία; τη; Κοινό
τητας. αφού κατά την έναρξή της ο τομέας των αερομεταφορών εκπρο
σωπείται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. Επίσης με 
την ίδια παραγραφο ορίζεται στ. μέχρι την 31.12.1988 το νέο υπουργείο 
θα φέρει τον τίτλο -Υπουργείο Τουρισμού- και τούτο για να υπάρχει 
εναρμόνιση του τίτλου του νέου υπουργείου με τις αρμοδιότητες τις 
οποίες ασκεί από τη σύστασή του μέχρι τις 31.12.1988.

'Αρθρο 3

1. Με το άρθρο 3 του σχεδίου νόμου επιδιώκεται η αντιμετώπιση της 
εξαιρετικής και επείγουσας ανάγκης στιλέχωσης του νέου υπουργείου. 
Η οργάνωση του νέου υπουργείου και η σύσταση οργανικών θέσεων σε 
αυτό θα γίνει με την έκδοση προεδρικού διατάγματος για το οποίο υπάρ
χει εξουσιοδότηση, στην παράγραφο 3 του άρθρου 24 του ν. 1558/ 
1985 και για το περιεχόμενο του διατάγματος αυτού γίνεται αναα>ορά 
στο άρθρο 2 του ν. 51/1975 (ΦΕΚ 125). Επίσης υπάρχει και το άρθρο 
17 του ν. 1320/1983 (ΦΕΚ 6). Όμως, το πρόβλημα του νέου υπουρ
γείου ανάγεται στην αρχική του στελέχωση. δηλαδή στην τοποθέτηση 
προϊσταμένων διευθύνσεων, τμημάτων και γραφείων. Το προσωπικό 
αυτό, όπως είναι εύλογο δεν μπορεί να εξευρεθεί με νέες προσλήψεις, οι 
οποίες προβλέπεται ότι θα γίνουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
αλλά θα αφορούν σε προσωπικό που θα χρειασθεί μερικά χρόνια για να 
ωριμάσει, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί στις παραπάνω θέσεις. Στο 
στάδιο όμως τη; αρχική; στελέχωση; υπάρχει πρόβλημα, το οποίο επι
διώκεται να επιλυθεί με τη μετάταξη και απόσπαση υπαλλήλων από άλ
λου; φορείς του δημόσιου τομέα.

Στόχος λοιπόν των διατάξεων του άρθρου 3 είναι, η οργάνωση και 
στελέχωση του νέου υπουργείου -με προσωπικό που θα προελθεί από 
προσλήψεις, μετατάξεις, μεταφορά και αποσπάσεις. Με τη ρύθμιση 
αυτή επιδιώκεται η επίλυση του προβλήματος τη; στελέχωση; του νέου 
υπουργείου.

2. Με την παραγρ. 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι ο οργανισμό; του 
Υπουργείου Τουρισμού και Αερομεταφορών καταρτίζεται και εγκρίνεται 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι οποίες προεκτέθηκαν {παράγρα- 
φο; 1).

3. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι η στελέχωση 
του νέου υπουργείου γίνεται με πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με τις 
κείμενε; διατάξει;.

4. Με την παραγραφο 3 ορίζεται ότι διατάξει; του άρθρου 20 του Ν. 
1735/1987 για μετατάξεις και μεταφορά προσωπικού, ειδικώς στο 
υπουργείο Τουρισμού και Αερομεταφορών, ισχύουν για μια διετία από 
τη σύσταση του νέου υπουργείου.

Η διάταξη αυτή τέθηκε, γιατί με τη διάταξη της παραγράφου 20 του 
άρθρου 20 του ν. 1735/1987 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 20 
ισχύουν για δύο έτη από τη δημοσίευση του νόμου 1735/1987 στην 
Εφημερίδα τη; Κυβερνήσεως, δηλαδή μέχρι τι; 11 Νοεμβρίου 1989, 
ενδύει του τετονότος ότι ο ν. 1735/1987 δημοσιεύθηκε στις 
11.11.1987 (ΦΕΚ 195).

Με τη χρονική παρέκταση λοιπόν της ισχύος των διατάξεων του άρ
θρου 20 του ν. 3735/1987 ειδικώς για το νέο υπουργείο, επιδιώκεται να 
δοθεί και στο νέο υπουργείο ο αναγκαίος χρόνο; που δόθηκε και στα 
λοιπά υπουργεία να επωφεληθούν από τις ρυθμίσεις αυτές περί μετατά
ξεων και μεταφοράς προσωπικού, τις οποίες το νέο υπουργείο έχει ανά
γκη για τη στελέχωσή του.

5. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 3, επιδιώκεται η διεύρυνση των 
διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 20 του ν. 1735/1987 ειδι- 
κώς για το υπουργείο Τουρισμού και Αερομεταφορών. Οι διατάξεις της 
παραγράφου 12 περιέχουν ρυθμίσεις για μεταφορά πλεσνάζσντος προ
σωπικού, το οποίο υπηρετεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή 
αορίστου χρόνου.

Μι τις διατάξεις της παραγράφου 12 δεν προβλέπεται μεταφορά πλε- 
σνάζοντος προσωπικού από μονάδες αυτεπιστασίας του Ε.Ο.Τ.. Με την 
προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η μεταφορά πλεσνάζσντος συμβα- 
σιούχου προσωπικού στο νέο υπουργείο, από την Υπηρεσία Τουριστικών 
Εκδηλώσεων (ΥΤΕ) του EOT, η οποία είναι μονάδα αυτεπιστασίας του 
EOT, που έχει ιδρυθεί βάσει του άρθρου 2 του Ν.Δ. 4109/1960 (ΦΕΚ 
153). Σημειώνεται ότι κατά ρητή επιταγή της παραγράφου 3 εδάφιο β’ 
του άρθρου 2 του ΝΑ. 4109/1960, το προσωπυώ των μονάδων αυτεπι
στασίας είναι προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, το 
οποίο δεν αποτελεί προσωπικό του Ε.Ο.Τ., αλλά της μονάδας αυτεπι
στασίας. Η διάταξη κρίνεται αναγκαία για να υπάρχει δυνατότητα με
ταφοράς προσωπικού από την ΥΤΕ στο νέο υπουργείο.

6. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 προβλέπεται η απόσπαση υπαλ
λήλων κάθε κατηγορίας στο νέο υπουργείο, από υπουργεία, δημόσιες 
υπηρεσίες, ΝΠΔΔ. ΟΤΑ και δημόσιους φορείς των περιπτώσεων γ\ t‘, 
στ’ καί Τ της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 
65). δηλαδή από Κρατικές ή Δημόσιες και παραχωρηθείσες επιχειρή
σεις. όπως η ΔΕΗ. ο ΟΤΕ, η ΕΡΤ ΑΕ κ.λπ. Ο*, τραπεζιτικές επιχειρή
σεις. όπως η Τράπεζα της Ελάδας. η Αγροτική Τράπεζα, η Εθνική Τρά
πεζα. η Κτηματική Τράπεζα, η Εμπορική Τράπεζα, η ΕΤΒΑ κ.α. Τα 
κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όπω; ο ΟΣΕ. η ΑΣΟΠ. ο 
ΟΠΕ. ο ΕΟΜΜΕΧ. η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε. κ.άπουχρη-
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αατοδστοόντοα ή επιχορηγούνται.
Ot θυγατρικές εταιρίας του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. των παοαπάνω 

τραπεζών και των Κρατικών ΝΠΔΔ. Η απόσπαση δίνεται με ανάλογη 
εοαομογή των διατάξεων της παραγράφου 3. των δύο τελευταίων εδά
φιων της παοαγοαφου 6 και των παραγραφών 7. 8 και 9 του άρθρου 25
του V. 1586/1986 <ΦΕΚ 37). ‘ *

Σκοπός των αποσπάσεων αυτών είναι η αρχική στελεχωστ του 
υπουργείου σε θέσεις προϊσταμένων διευθύνσεων, τμημάτων γραφείων, 
αλλά και ως συμβούλων και κατώτερου έμπειρου προσωπικού. Η από
σπαση προβλέπεται με αίτηση του ενόιαοεοομενου να εργασθεΐ στο νέο 
υπουργείο και τούτο γιατί επιδιώκεται να αποσπασθούν στο νέο υπουρ
γείο υπάλληλοι που έχουν ζήλο και ενδιαφέρον να πάρουν το έργο του 
υπουργείου στα χέρια τους και να δημιουργήσουν τις σωστές βάσεις 
υποδομής και δράσης.

Η ανάγκη αυτή προβάλλει επιτακτικά, γιατί με τις μετατάξεις δεν 
αναμένεται να επιλυθεί στο σύνολό του το θέμα της στελέχωσης, αφού 
π.χ. από τον EOT δεν αναμένεται να εκδηλωθεί ενδιαφέρον μετάταξης 
στελεχών στο νέο υπουργείο, γιατί οι κείμενες διατάξεις για τις μετατά
ξεις {παραγρ. 9 του άρθρου 20 του ν. 1 735/1987 ΦΕΚ 195) δεν πα
ρέχουν δικαίωιια επιλογής κύριας ασφάλισης όταν φορέας είναι το δη
μόσιο και το θέμα αυτό δεν μπορεί να επιλυθεί με αυτό το νομοσχέδιο, 
γιατί απαιτείται ειδικό νομοσχέδιο, σύμφωνα με το άρθρο 73 παραγρ. 2 
του Συντάγματος. Επειδή δε οι υπάλληλοι του EOT είναι ασφαλιομένοι 
για κύρια ασφάλιση στο ΙΚ_Α. τυχόν μετάταξή τους Θα έθιγε τα κεχτη- 
μένα ασφαλιστικά τους δικαιώματα, ώστε για εναν υπάλληλο του EOT 
με κάποια χρόνια υπηρεσίας, η μετάταξη να είναι ασύμφορη.

Η παραπομπή σε διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1586/1986 
(ΦΕΚ 37) κρίνεται αναγκαία γιατί με αυτές τις διατάξεις έχει ρυθμισθεί 
η απόσπαση υπαλλήλων στο υπουργείο Οικονομικών κατά τρόπο ικανο
ποιητικό και για τους υπαλλήλους και για την υπηρεσία.

Ανάλογη εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων για τις αποσπάσεις 
στο νέο υπουργείο σημαίνει ότι οι αποσπάσεις Θα γίνουν με κοινές απο
φάσεις των υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως. Τουρισμού και Αε
ρομεταφορών και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού, που εκδίδο- 
νται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου υπαλλήλου που υποβάλλε
ται στο υπουργείο Τουρισμού και Αερομεταφορών και σύμφωνη γνώμη 
του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου του νέου υπουργείου, που δεν δη
μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με την ανάλογη εφαρμογή των επικαλουμένων διατάξεων προ βλέ
πεται επίσης ότι ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια 
ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση που ο αποσπασμένος υπάλ
ληλος κατέχει οργανικά. Κατά τη διάρκεια της απόσπασης ο υπάλληλος 
έχει γενικό όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες 
που απορρέουν από τη Θέση στην οποία αποσπάται.

Με τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 25 του ν. 
1586/1986 αναλογικά εφαρμοζόμενες, δηλαδή προσαρμοσμένες για 
τις αποσπάσεις που προβλέπσνται στο νέο υπουργείο θα ισχύουν τα εξής:

Στους αποσπασμένους καταβάλλεται το σύνολο των αποδοχών της 
θέσης από την οποία αποσπώνται. Σε περίπτωση που οι αποδοχές αυτές 
είναι μικρότερες από το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία 
αποσπώνται. καταβάλλεται στους αποσπώ μένους η επι πλέον διαφορά.

Η μισθοδοσία του αποσπώμενου υπάλληλου βαρύνει τον προϋπολογι
σμό της υπηρεσίας από την οποία αποσπάσθηκε. μόνο δε στην περί
πτωση του προηγούμενου εδάφιου βαρύνεται ο προϋπολογισμός του 
υπουργείου Τουρισμού και Αερομεταφορών για την επιπλέον καταβλη
τέα διαφορά.

Με απόφαση των Τπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Τουρι
σμού χα: Αερομεταφορών ρυθμίζονται οι διαδικασίες και γενικά κάθε 
θέμα, που αφορά στην εφαρμογή και υλοποίηση των αποσπάσεων αυ
τών.

Αρμόδιος υπουργός προ κειμένου για υπάλληλους νομικού προσώπου 
του δημόσιου τομέα είναι ο εποπτεύων αυτό.

Με το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου 5 του άρθρου 3 ορίζεται 
ότι κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων η απόσπαση των υπαλ

λήλων ισχύει για μια τριετία, η οποία μπορεί να παρατεένεται για μια 
ακόμη τριετία. Όπως είναι γνωστό με τις κείμενες διατάξεις η από
σπαση ισχύει για μια διετία. Όμως η διετία κρίνεται ανεπαρκής για τις 
ανάγκες του νέου υπουργείου, γιατί θα απαιτηθεί χρόνος για τη δη
μιουργία στελεχών ικανών να αναλάβουν ηγετικές θέσεις.

Επειδή όμως βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 1586/ 
1986. η τοποθέτηση των επιλεγόμενων ως ποοϊστααένων γίνεται *ηα 
τρία έτη. η προτεινόιιενη ρύθμιση επιδιώκει την εναρμόνιση της από
σπασης με τις κείμενες διατάξεις.

Για τον ίδιο λόγο και η παραταστ της απόσπασης προτείνεται για 
τρία έτη.

Για να εξυπηρετηθούν οι στελεχειακές ανάγκες του νέου υπουργείου, 
κατά παρέκκλιση από τις κείμενες δίδτάξεις, οι αποσπώμενοι υπάλλη
λοι. με εξαίρεση εκείνους που υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτι
κού δικαίου, μποοεί να τοποθετούνται προϊστάμενοι διευθύνσεων τμη
μάτων και αυτοτελών γραφείων. Επίσης η αρχική τοποθέτηση γίνεται 
με αποφάσεις του υπουργού Τουρισμού και Αερομεταφορών, ύστερα 
από ■'■'νώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Στη συνέχεια όμως, θα ισχύ
ουν οι κείμενες διατάξεις.

7. Στην παοάγοαφο 6 ορίζεται ότι μέχρι τη σύσταση υπηρεσιακού 
συμβουλίου στο νέο υπουργείο, τις αρμοδιότητες αυτού ασκεί πενταμε
λές προσωρινό υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με από
φαση του υπουργού Τουρισμού και Αερομεταφορών και αποτελειται 
κατά τα 2/3 από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους, όπως απαιτεί η διά
ταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 103 του Συντάγματος.

Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η επιτάχυνση της διαδικασίας στε
λέχωσης του νέου υπουργείου, η οποία θα συντομεύσει και τη σύσταση 
του υπηρεσιακού συμβουλίου.

’Αρθρο 4
Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 επιδιώκει να ρυθμίσει μεταβατικά για 

το τρέχον έτος 1988. τις λειτουργικές δαπάνες του νέου υπουργείου και 
για το λόγο αυτό ζητείται η κανονιστική αρμοδιότητα του υπουργού Οι
κονομικών ως καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού.

Η παράγραφος 2 ρυθμίζει το θέμα της μισθοδοσίας του μετατασσόμε
νου και μεταφερόμενου προσωπικού και ορίζει ότι η δαπάνη αυτού θα 
πληρώνεται σε βάρος του προϋπολογισμού του φορέα από τον οποίο 
προέρχεται.

Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία γιατί η μετάταξη ή μεταφορά 
προσωπικού μέσα στο έτος, δεν αντιμετωπίζεται από τον προϋπολογι
σμό του νέου υπουργείου, ενώ έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 
φορέα από τον οποίο προέρχεται και έτσι δεν δημιουργοΰνται δημοσιο
νομικά προβλήματα. Η φράση του -οικείου οικονομικού έτους» υπήρξε 
αναγκαία, γιατί οι διατάξεις για μετατάξεις και η μεταφορά-προσωπι
κού ισχύουν για δύο έτη από τη σύσταση του νέου υπουργείου.

Άρθρο 5
Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 ορίζει ότι από την έναρξη των διατά

ξεων του προς ιύήφιση σχεδίου νόμου καταργείτα: κάθε διάταξη που 
αντίκειται στις διατάξεις του.

Η παράγραφος 2 ορίζει ότι η ισχύς του νόμου αρχίζει από τη δημο
σίευσή του, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις.

Αθήνα, 29 Αυγοΰστου 1988

0 Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης 
και Υπουργός Δικαιοσύνης 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΤΤΣΟΠΩΡΓΑΙ
Οι Υπουργοί
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ 

Αναπληρωτής Εθνικής Οικονομίας 
ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΤΛΑΣ



ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο Σχέδιό Νόμου ."Σύσπαση. Jnovpytiον Τουρισμού "

Με την τροπολογία αυτή δίνεται η δυνατότητα στον 
Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης να επιχορηγεί ύστερα 
από πρόταση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των 
φύλων γυναικείες οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα 
των οποίων σκοπός είναι η ενασχόληση με τα γυναικεία 
προβλήματα και η ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα ισοτή
των δύο φύλων.

Μέχρι σήμερα το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης 
δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.

Οι επιχορηγήσεις υπόκεινται σε διαχειριστικό έλεγχο 
τα δε επιχορηγούμενα πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να 
υποβάλουν απολογισμό για τα ποσά που θα εισπράττουν.

Αθήνα ^Φεβρουάριου 1989

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ


