
!Επί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί ρυθμισεως θεμάτων πινών 
του προσωπικού του * Ελλάνικου Οργανισμού Τουρισμού».

Προς τήν Βουλήν των *Ελλήνων

Διά τοϋ X. 4377/1929. κυρώσαντος καί τροποποιήσανπος 
τό άττό 23.3.1929 Ν.Λ. «περί Ελληνικού ’Οργανισμού Του
ρισμού». ίδρύθη το πρώτον ο Ε.Ο.Τ. ώς αυτοτελ.ες Χ.Π.Α.Α..

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Ε.Ο.Τ. κατηργήθη ώς Ν.Π.Δ.Α. άπασαι δέ αί αρμοδιό
τητες χύτου ύπήχθησαν εις τό τότε ' Υφυπουργεΐον Τύπου 
καί Τουρισμού. Αιά τοϋ Ν.Α. 19/1941 αί, έπί τοϋ Τουρισμού 
άρμοδιότητες περιήλ.θον καί πάλιν εις τό 'Τπουργεΐον ’ Εθνι
κή ε Οικονομίας. Αιά δέ τοϋ Α.Ν. 58b/1945, δι ου συνε- 
στήθη παρά τώ Προέδρω της Κυβερνήσεως ή Γενική Γραμ
ματεία Τουρισμού, αί άρμοδιότητες αύται άπεσπάσθησαν 
άπό τό 'Τπουργεΐον ’Εθνικής Οικονομίας καί περιηλθον εις 
την συσταθεΐσαν τχύτην Υπηρεσίαν της Γ.Γ.Τ. ύπό τήν 
άμεσον έποπτείαν τοϋ Προέδρου τής Κυβερνήσεως.

Τέλος διά τοϋ Α.Ν. 1565/1950. κυρωθέντος, τροποποιη- 
θέντος καί συμπλ.ηρωθένπος ύπό τοϋ Ν.Α. 1624/51 κατηρ- 

..γήθη .ή- Γενική Γραμματεία. Τουρισμού ώς Δημοσία .'Υπη
ρεσία καί έπχνασυνεστήθη ό Ε.Ο.Τ. ώς αύτοτελές καί πάλιν 
Ν.Π.Δ.Α. τελών ήδη ύπό τήν έποπτείαν τοϋ 'Υπουργού 
Προεδρίας Κυβερνήσεως δυνάμει τοϋ Ν.Α. 201 τής 7/ 
7.12.1974 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τής 
περί 'Ελληνικού ’Οργανισμού Τουρισμού Νομοθεσίας». 'Υπό 
τήν οριστικήν τχύτην νομικήν του μορφήν τοϋ αύτοτελοϋς 
Ν.Π.Δ.Δ. ήν καί διατηρεί μέχρι σήμερον, ό Ε.Ο.Τ. έ'χων 
ώς σκοπόν καί κυρίαν αύτοϋ έκ τοϋ Νόμου άποστολήν τήν 
όργάνωσιν καί προαγωγήν τοϋ Τουρισμού έν Έλλάδι διά 
τής άξιοποιήσεως όλων των προς τούτο υφισταμένων δυνα
τοτήτων τής Χώρας ώς καί τον συντονισμόν άπασών'τών 
ενεργειών των Κρατικών καί των Δημοτικών ’Αρχών, τών 
δημοσίων καί ιδιωτικών οργανώσεων καί επιχειρήσεων τών 
άποβλεπουσών εις τήν έξυπηρέτησιν τών κυρίων σκοπών 
τοϋ Τουρισμού έν Έλλάδι, σχεδιάζουν καταρτίζων καί έφαρ- 
μόζων προς τοΰτο τό έκάστοτε τουριστικόν πρόγραμμα καί 
άποβλέπων, ιδία, εις τήν προσέλκυσιν άλλοδαπών τουρι
στών προς ένίσχυσιν τών εις συνάλλαγμα εθνικών πόρων 
διά τής άναπτύςεως τουριστικών κέντρων καί τόπων καί 
παντός προς τόν Τουρισμόν συνδεομένου στοιχείου έκά- 
λυψεν καί κατηύθυνε τήν κατά τήν τελευταίαν 25ετίαν σημειω- 
θεΐσαν εντυπωσιακήν άνάπτυξιν τής έν Έλλάδι Τουριστι
κής κινήσεως. ι

Έκφρασιν τής άναπτύςεως αύτής συνιστοϋν τά εις στρογ
γυλούς αριθμούς δεδομένα εις άφίξεις αλλοδαπών Τουρι
στών, αί όποια·, τό έτος 1950 άνήλθον εις 33.000 μέ άντί- 
στοιχον εΐσπραξιν τουριστικού συναλλάγματος έκ 4.730.000 
δολλαρίων Η.Π.Α. καί τό έτος 1973 εις 3.177.000 μέ 
εΐσπραςιν τουριστικού συναλλάγματος έκ 514.870.000 δολ
λαρίων Η.Π.Α., ώς καί ή αύξησις τοϋ άριθμοϋ κλινών τοϋ 
ξενοδοχειακού δυναμικού τής χώρας άπό 53.236 τό 1960 
εις 175.161 τό έτος 1974.

Ή θεαματική αύτή αύςησις τής τουριστικής κινήσεως καί 
ή ές αύτής έπαγομένη μεγέθυνσις. άλλά καί εις προσθέτους 
τομείς άνάπτυςις τών δραστηριοτήτων τοϋ Ε.Ο.Τ., δημι
ουργούσα ώς είναι φυσικόν, μεγαλ.υτέρας συνεχώς άνάγκας 
εις πάσης φύσεως προσωπικόν, άντιμετωπίσθη ύπό τών 
έναλλ.άξ Διοικήσεων τοϋ Ε.Ο.Τ., κατά κανόνα, διά τής έκ 
τών υστέρων καλύψεως τών έκάστοτε υφισταμένων άναγ- 
κών διά υπαλλήλων έχόντων κατά τό δυνατόν τά απαραί
τητα ούσιασττκά καί τυπικά προσόντα. Κατά τήν δικτατο- 
ρικήν όμως έπταετίαν ό Ε.Ο.Τ. περισσότερον ΐσως άπό τούς 
λοιπούς δημοσίους οργανισμούς ύπέστη τήν δοκιμασίαν τής 
Διοικητικής άπειρίμς καί άσυναρτησίας. Άπό τών πρώτων 
μηνών τού πραξικοπήματος διά τών γνωστών συντακτικών 
πράξεων καί Αναγκαστικών Νόμων άπεμακρνύθησαν πλεΐστα

ΖΆ,ώ
έκ τών παλ,αιών στε/.εχών τοϋ Ε.Ο.Τ.. Ές άφορμής δέ τής 
ανάγκης αύςήσεως τοϋ προσωπικού τοϋ Ε.Ο.Τ προς άντι- 
μετώπισιν τής διαρκώς αύξανομένης τουριστικής κινήσεως 
καί μετέπειτα ύπό τήν Νομοθετικήν κάλυψιν τοϋ Β. Α/τος 
683/1971 «περί όργανώσεως τών ' Υπηρεσιών1 καί διαρθρώ- 
σεως τών θέσεων τοϋ Ε.Ο.Τ.» έπεχειρήθη πολυάριθμος καί 
πολυτελής σύνθεσις καί κατηρτίσθησαν πολυετείς συμβάσεις 
έπί ανωτάτοις βαθμοΐς, οΰτω δέ ό ’Οργανισμός έπηνδρώθη 
υπο προσώπων, ή έπιλ.ογή τών οποίων έγένετο μέ τά ϊσχύ- 
σαντα κατά τήν Δικτατορίαν κριτήρια, εις τά όποια ή πείρα, 
η ικανότης, ή κατάρτισις καί τά ούσιχστικά έν γένει προ
σόντα ειχον ώς γνωστόν, τό μικρότερον ποσοστόν άξιο- 
λογικής συνεκτιμήσεως.

"Ηδη κατ’ έφαρμογήν τοϋ Ν.Α. 76/74 έπανήλθον οί ύπό 
τής δικτατορικής διοικήσεως άπομακρυνθέντες καί έξαναγ- 
κασθέντες εις παραίτησιν ύπάλ,ληλ.οι καί παλαιά στελέχη 
τοϋ Ε.Ο.Τ.. Παραλλήλως όμως ύφίσταται θέμα έκκαθαρί- 
σεως άπό τά άνω διορισθέντα έπί δικτατορικής έπταετίας 
ίδια εις θέσεις Α/ντών, πρόσωπα, ούτινος ή έπίλυσις έπι- 
διώκεται διά τοϋ προτεινομένου Νομοσχεδίου. ’Εκτός τούτου 
διά τοϋ παρόντος Νομοσχεδίου καί τής ύπ’ αύτοϋ προβλ.ε- 
πομένης νομοθετικής έξουσιοδοτήσεως προς σύνταξιν Κα
νονισμού, σκοπεΐται ή έξάλ,ειψις τών άνω δυσμενών έπι- 
πτώσεων τών προκληθεισών κατά τήν 7ετίαν εις βάρος τοϋ 
Προσωπικού-τού Ε.Ο.Τ., ή έπί όρθολ.ογικωτέρας' βάσεως 
όργάνωσις τών Υπηρεσιών του καί ή ρύθμισις τών 'υφι
σταμένων προβλημάτων τού ύπό διαφόρους μορφάς ύπη- 
ρετοϋντος παρά τώ Ε.Ο.Τ. υπαλληλικού προσωπικού, ίνα 
καταστή έκ νέου εύέλ,ικτος καί ικανός Δημόσιος ’Οργα
νισμός, δυνάμενος νά έκπληρώση έπισυχώς τούς προγραυ- 
ματιζομένους Κυβερνητικούς στόχους εις τόν Τουριστικόν 
τομέα.

Ούτως είδικώτερον :
Διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ ύπό ψήφισιν νομοσχεδίου ορίζεται 

ότι διά Προεδρικού Διατάγματος έφ’ άπαξ έκδιδομένου 
θέλει έπεκταθή ή έφαρμογή τών διατάξεων τοϋ Υπαλληλικού 
Κωδικός καί έπί τών υπαλλήλων τοϋ Ε.Ο.Τ. ρυθμιζομένων 
τών έκ τής φύσεως τοϋ ’Οργανισμού έπιβαλλομένων παρεκ- 
κλ.ίσεων καί Οέλ,ει καταρτισθή ό διέπων τό προσωπικόν 
Κανονισμός. -

Αιά τοϋ άρθρου τούτου ρυθμίζεται όριστικώς τό θέμα 
τής έργασιακής σχέσεως τών εις τόν Ε.Ο.Τ. έργαζομένων 
διά τής καί έπ’ αύτών έπεκτάσεως τών έπί πάντων τών 
ύπαλλήλων Ν.Π.Δ.Α. ΐσχυόντων κανόνων, περαιτέρω δέ 
παρέχεται ή εύχέρεια εις τήν Αιοίκησιν όπως προβή εις 
την σύνταξιν Κανονισμού προς έπιστημονικήν καί όρθο- 
λ.ογισττκήν όργάνωσιν τών υπηρεσιών τοϋ Ε.Ο.Τ.

Αιά τοϋ άρθρου 2 καί έν παραγράφω 1 καθορίζεται ή 
μορφή τής ύπχλληλ.ικής σχέσεως τών έφεξής προσλαμβα- 
νομένων εις τον Ε.Ο.Τ. ύπαλλ.ήλ.ων.

Ή κχθοριζομένη διάκρισις εις μονίμους, έπί θητεία καί 
σχέσει ιδιωτικού δικαίου ύπαλλήλ,ους ένέχει θεωρητικήν 
σημασίαν διότι τό 85-90 % τού προσωπικού θά άποτελήται 
άπό μονίμους ύπαλλήλους, οί όποιοι θά σταδιοδρομούν μέ 
ενιαία κριτήρια τοϋ 'Υπχλληλ.τκοϋ Κώδικος. Τό ύπόλ.οι- 
πον 10-15 % τοϋ προσωπικού θά άποτελήται άπό ’υπαλλή
λους έπί θητεία καί άπό υπαλλήλους καί έργατοτεχνίτας, 
οί όποιοι θά προσλαμβάνωνται έπί σχέσει έργασίας ιδιω
τικού δικαίου, εις τρόπον ώστε νά κχλ.ύπτωνται αί ΐδιά- 
ζουσαι ύπηρεσιακαί άναγκαι εις προγραμματιστάς, ειδικούς 
διαφημιστάς, στελ.έχη δημοσίων σχέσεων καί έργατοτεχνί- 
τας.

Έν παραγράφοις 2 καί 3 διαγράφονται οί γενικοί κανόνες 
διαρθρώσεως τών υπηρεσιών καί τυπικά καί ειδικά προ
σόντα τοϋ πάσης φύσεως προσωπικού. 'Ωσαύτως ή έπα- 
νένταξις όλ,ων τών τακτικών υπαλλήλων καί ή ενταξις τών 
κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ νόμου ύπηρετούντων έφ’ οίχδή- 
ποτε έργασιακή σχέσει (έπί θητεία, έπί συμβάσει) μέ ενιαία
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κριτήρια. Τέλος ή ένταξις καί των έπι σχεσει εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου τακτικών 'υπάλληλων των εττανελθοντων 
βάσει των διατάξεων του Ν.Δ. >6/19_/4._/Η_ διαδικασία 
έπανεντάξεως καί έντάξεως θά γίνη με έν-αΐα κριτήρια άπδ 
τδ 'Υπηρεσιακόν Συμβούλιον.

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί ρυύμίσεως ύεμάτων τινών τοϋ^ προσωπικού τού 'Ελλη
νικού ’Οργανισμού Τουρισμού.

’Λούρον 1.
Άναγκαίαν παρέκκλισιν τοϋ γενικού τουτου κανονος 

αποτελεί ή διάταςις, καθ’ ήν έπιτρέπεται ή κατάληψή 
θέσεων 2ου ή 3ου βαθμού τής υπαλληλικής ιεραρχίας ύπδ 
υπαλλήλων έπανελθόντων βάσει των διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 
76/74 καί άνευ τυπικών προσόντων, ίνα μή καταστή χείρων 
ή θέσις των έν βψει καί τής έπικειμένης άποχωρήσεως έκ 
τής υπηρεσίας, ύπδ την δέσμευσήν οτι ή τοιαύτη ρύθμισις 
δεν θά άποτελέση έμπόδιον διά την κανονικήν υπηρεσιακήν 
έξέλιξιν τοϋ μονίμου προσωπικού.

Διά τοϋ άρθρου 3, καθιεροϋται ή διαδικασία τής παροχής 
επιδομάτων πρδς τδν Γενικόν Γραμματέα καί τδ προσω
πικόν διά Προεδρικών Διαταγμάτων, έκδιδομένων προτάσει 
τών Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως καί Οικονομικών 
άντί τών μέχρι τοϋδε προβλεπομένων Κοινών 'Υπουργικών 
’Αποφάσεων.

Διά τοϋ άρθρου 4 ρυθμίζονται τά θέματα τής επί άπο- 
ζημιώσει λύσεως τής σχέσεως, τών κατά τήν έπταετίαν 
προσληφθέντων επί θητεία ή διατηρηθέντων, κατά τάς 
διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 169/1969 ως έπι σχέσει ιδιωτικού 
δικαίου, υπαλλήλων, άπ’ ευθείας έπι άνωτάτοις βαθμοΐς 
3ω καί 2ω, ως καί τής επί τή βάσει αντικειμενικών κριτή- 
ρίων έντάξεως εις μονίμους τακτικάς θέσεις τών κατά τήν 
αυτήν περίοδον προσληφθέντων έπι κατωτέροις τοϋ 3ου 
βαθμοΐς. Έκ τών έπι θητεία, κατά τά άνω, εις κατωτέρους 
τοϋ 3ου βαθμούς προσληφθέντων, οί μή έχοντες τά πρδς 
ένταξιν προσόντα ή μή έπιθυμοϋντες τήν ένταξίν των, παρα
μένουν μέχρι ληξεως τής θητείας των, μετατρεπομένης 
τής σχέσεως εις τοιαύτην ιδιωτικού δικαίου, έκ δέ τών 
κατά τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 169/1969 διατηρηθέντων, οί 
μή έχοντες τά πρδς ένταξιν προσόντα, απολύονται μετά 
γνώμην του 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου άποζηιχιούμενοι κατά 
τάς διατάξεις τοϋ Ν. 2112/1920.

Διά τοϋ άρθρου 5, έχοντος μεταβατικόν χαρακτήρα, παρέ
χεται εις τήν Διοίκησιν ή ευχέρεια καλύψεως τών βάσει 
τών ίσχυουσών διατάξεων υφισταμένων κενών εις θέσεις 
έπι θητεία 6ου μέχρι καί 2ου βαθμών, διά προσλήψεις 
προσώπων ειδικών προσόντων, έπι διετεΐ κατ’ άνώτατον 
όριον θητεία. Διά τής άνω διατάξεως σκοπεΐται ή διευκό- 
λυνσις τής λειτουργίας τοϋ ’Οργανισμού, μέχρις όλοκλη- 
ρώσεως τής ύπδ τοϋ ύπδ ψήφισιν σχεδίου νόμου σκοπου- 
μένης διαρθρώσεως καί στελεχώσεως τών ύπηρεσιών αύτοϋ.

Διά τοϋ άρθρου 6, έπαλαμβάνεται ή διάταξις τοϋ άρθρου 
2 τοϋ Ν.Δ. 4109/1960 σχετικώς μέ τούς ύπαλλήλους τών 
Μονάδων Αύτεπιστασίας, οΐτινες δέον όπως έξαιρεθοϋν τής 
έντάξεως εις όργανικάς θέσεις τής κεντρικής ύπηρεσίας 
τοϋ ’Οργανισμού διότι είναι πρόσωπα ειδικών προσόντων 
μή δυνάμενα νά ένταχθοϋν εις τήν δημοσιοϋπαλληλικήν 
ιεραρχίαν (Προϊστάμενοι καί Διαχειριστεί αυτεπιστασιών, 
ξενοδοχείων, ειδικοί Καζίνων, Φεστιβάλ, κ.λ.π.).

Άρθρον 7ον. Ή ισχύς τοϋ νόμου άρχεται άπδ τής δημο- 
σιεύσεως εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως π/.ήν τών 
άρθρων 1 καί 2 άτινα θά ίσχύσουν άπδ τής έκδύσεως τοϋ 
προβ/.επομένου έν προοιμίω τοϋ άρθρου 1 Προεδρικού Δια
τάγματος.

Έν Άθήναις τή 8 Σεπτεμβρίου 1975

'Ο 'Υπουργός 
Προεδρίας Κυβερνήσεως
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΑΛΗΣ

Διά Προεδρικού Διατάγματος έ-φ’ άπαξ έκδιδομένου προ- 
τάσει τών ’Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως καί Οικονομι
κών μέχρι 34.12.1975:

α) έπεκτείνεται ή έφαρμογή τών διατάξεων τού άπδ 23/ 
24.12.55 Β. Δ/το; «περί έφ αρμογής τοϋ 'Υπαλληλικού Κω
δικός έπι τών υπαλλήλων τών Ν.Π.Δ.Δ.» ώς αύτα: συμπλη- 
ρωύείσαι καί τροποποιηύεΐσχι ισχύουν καί έπι τού προσωπι
κού τοϋ Ελληνικού 'Οργανισμού Τουρισμού.

β) Ρυθμίζονται αί πρδς εφαρμογήν τοϋ άνω διατάγματος 
έπι τού προσωπικού τοϋ Ε.Ο.Τ. άναγτ/.αϊα: παρεκκλίσεις " .
άφορά εις ι) τδν κατά Κατηγορίας εισαγωγικόν £αύ· ιι) 
τά διά τδν* διορισμόν εις έκάστην Κατηγορίαν ά,ταιτούμενα 
προσόντα, ιιι) τήν σύνύεσιν τών υπηρεσιακών συμβουλίων καί 
ιυ) τδν κατ’ επιλογήν καί άνευ περιορισμού όριου ηλικίας 
διορισμόν υπαλλήλων επί ύητεία καί σχέσει ιδιωτικού δι
καίου.

γ) Καταρτίζεται ό διέπων τό προσωπικόν τού Ε.Ο.Τ. Κα
νονισμός.

Άρύρον-2,------ ---------- -_______
Διά τοϋ κατά τά άνω Κανονισμού καθορίζονται:

1. Ή σύνύεσις τοϋ προσωπικού τού Ε.Ο.Τ.:

α) έκ μονίμων υπαλλήλων

β) εξ ύπαλ/.ήλων έπι ύητι α

γ) έξ ύπαλλήλων καί έργατοτεχν.τών. προσλχμβανομένων 
έπι σχέσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου άορίστου χρόνου.

2. Ή διάρύρωσις τών 'Υπηρεσιών τοϋ Ε.Ο.Τ., ή κατά 
Κατηγορίας, Κλάδους καί όαύμούς διάκρισις τοϋ προσωπικού, 
έπιτοεπομέγης καί τής έπι ύητεία προσλήύεως προσωπικού, 
ο άριύμος τών οργανικών ύέσεων καί τά τυπικά καί ειδικά 
προσόντα τοϋ τακτικού έπι ύητεία καί σχέσει εργασίας ιδιω
τικού δικαίου προσλαμβανόμενου υπαλληλικού καί έργατοτε- 
χνικοϋ προσωπικού.

3. α) Τά τής έπανεντάςεως. μετά σύμφωνον γνώμην τοϋ 
αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τώ.ν κατά τήν δημοσίευ- 
σιν τοϋ παρόντος νομού ύπηρετούντων τακτικών ύπαλ/.ήλων 
εις όργανικάς ύέσεις. Κατά τήν έπχ/ένταξιν ούδείς δΰναται 
νά ένταχύή εις κατώτερον τού όν κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ 
παρόντος κατέχει βαύμδν, οΰδέ είς άνώτερον τού έπομένου 
τοϋ κατά τδν χρόνον έπανεντάςεως κατεχομένου ή έν πάση 
περιπτώσει άνώτερον τού 2ου βαύμοϋ.

β) Τα τής ενταξεως, τή αιτήσει των καί μετά σύμφωνον 
γνώμην τού αρμοδίου 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τών κατά τήν 
δημοσίευσιν τού παρόντος νόμου ύπηρετούτων πάσης φύσεως 
έπι ύητεία ή έπι σχέσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλή
λων καί έργατοτεχνιτών εις ϋπό τοϋ Κανονισμού σ.υσταύησο- 
μένας όργανικάς ύέσεις, τής έντάςεως τούτης μή δυναμένης 
νά γίνη ·έν πάση περιπτώσει εις βαύμδν άνώτερον τού 4ου, 
δ:’ υπαλλήλους τής Α' Κατηγορίας, 6ου δι’ ύπαλλήλους
τής Β' Κατηγορίας καί 8ου δι’ ύπαλλήλους τής Γ' Κατη
γορίας. Ο! ούτως ένσασσόμενο: τίύεντα: είς τδ άριστερδν τών 
είς τδν αύτδν βαύμδν έπανεντσσσομένων κατά τδ προηγούμε
νου έδάφιον τακτικών υπαλλήλων οί δέ μή εντασσόμενο: παρα
μένουν μέχρι λήςεως πής ύητείας των.

γ) Τά τής έντάςεως, μετά σύμφωνον γνώμην τού αρμοδίου 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τών κατά τάς διατάξεις τού Ν. 
Δ. 76/1974 «περί έπαναφοράς άπολυύέντων ή έξχ<αγκασύέν- 
των εις .παραίτησιν υπαλλήλων, άποκαταστάσεως ύποβιβα- 
σύέντων καί ρυύμίσεως συναφών ύεμάτων» έπαναφερύέντων


