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‘Αρ-ύρον 1.
'Ορισμός διάκρισις.

1. Τουριστικά Γραφεία κατά τήν έννοιαν τού παρόντος Νό
1. Διά τον προτεινομένου νομοσχεδίου σκοπείται κυρίως ή
μου είναι μονίμως ώργάνωμέναι επιχειρήσεις αί όποια», διά
άναμόρφωσις τής άπό τον έτους 1937 ίσχυούσής νομοίεσίας
τών ΰπ’ αυτών διατι-όεμένων μέσων καί προσφεδομένων υπη
περί συστάσεως καί λειτουργίας τουριστικών γραφείων. ,·
ρεσιών αναλαμβάνουν τήν μεταφοράν ή διακίνησιν ή διαμονήν
Είδ'ικώτερον:
μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων ατόμων, εντός καί έκτος τής
α. Προβλέπεται ή διάκρισις τών τουριστικών γραφείων είς
Χώρας.
μόνον Γενικού ή Εσωτερικού τοιαύτα, χπταργουμένων τών
2. Αΐ περί ών ή προηγουμένη παράγραφος έργασιαι περι
γραφείων ταξεοδίων.
■>
λαμβάνουν ίδια:
Ή κατάογησις τών γραφείων ταξειίίων, άτινα σήμερον δεν
α. Τήν κατάρτισιν καί έκτέλεσιν προγραμάτων εκδρομών
υπερβαίνουν τά είκοσιν, εις ολόκληρον τήν 'Επικράτειαν, έκρί·5η
άναγχαία. δεδομένου ότ! ταύτα ειχον τό δικαίωμα έκδόσεως ει και περιηγήσεων 'έντός ή έκτος τής χώρας, δι’ ιδιοκτήτου, ή
μεμισ-ύωμένου έιπί τούτω μεταφορικού μέσου ή δημοσίας χρήσιτηρίων παντός μεταφορικού μέσου τόσον είς τό εσωτερικόν
σεως -θαλασσίων, αεροπορικών, ή χερσαίων μέσων.
όσον καί είς τό έξωτερικόν.
β. Τήν μεσολάβησιν προς διασφάλισιν ή καί ένοικίασιν κα
Τούτο εύρίσκετο είς άντίίεσιν με τήν διόκρισιν τού έργου
τών Γραφείων Εσωτερικού Τουρισμού άτινα είχον τό δικαίω ταλύματος, σιτισεως, αναψυχής, ψυχαγωγίας καί μέσων διακινήσεως.
μα έκδόσεως εισιτηρίων μόνον διά τό εσωτερικόν.
γ. Τήν μεσολάβησιν πρός έκδοσιν εισιτηρίων παντός μετα
Ή -αϋσις λειτουργίας τών ήδη υφισταμένων Γραφείων Ταξειδίων -πρ©βλέπεται.-νά λάβη χώρα'/ μετά/μεταβατικήν, ~ι- _ φορικού μέσου.
δ. Τήν διαμεσολάβησιν διά τή·/ όργάνωσιν πάσης φύσεως
ρίοδον μιας τριετίας άπό τής δέσεως έν ισχύι τού παρόντος
νομοσχεδίου παρεχόμενης τής εύχερείας είς τους κατόχους συνεδρίων.
τών είρ7£ΐ.ένων άδειών νά ζητήσωσι τήν χορήγησιν άδειας t t. Τή·/ παραλαβήν καί αποστολήν αποσκευών παντός αίτούνΓραφείου Εσωτερικού ή Γενικού Τοΰοισχού συαμορφοΰμενοι είς τος τούτο αλλοδαπού ή ημεδαπού περιηγητοΰ.
τάς υπό τού Νόμου καθοριζομένας προϋποθέσεις.
στ. Τήν διαμεσολάβησιν διά τήν έκδοσιν διαβατηρίων.
ζ. Τήν παροχήν πάσης ίτέρας ΰπηρεσίας έχούσης άμεσο»·/
.δ. Ή δυνατότης ίδρύσεως γραφείων τουρισμού και ύπο φυ
σικών καί υπό νομικών προσώπων. 'Εκ τής ίσχυούσής νσμο-5ε- ·. ή έμμεσον σχέσιν με τον τουρισμόν, ώς ή προβολή τουριστι
κών μονάδων, ή διάόεσις εισιτηρίων καλλιτεχνικών έκδηλώσίας ή χορήγησις άδειας είς νομικά πρόσωπα δεν προείλέπετο.
'
■· „ σεων δ ιενερ γουμένων ΰπό τού Ε.Ο.Τ. ή έτέρων φορέων.
3. Τά Τουριστικά Γραφεία διακρίνονται :
γ. Ή τό πρώτον &εσπιζομένη δυνατότης ίδρύσεως υποκα
α. Είς Τουριστικά Γραφεία Γενικού Τουρισμού. Τούτα δύταστημάτων τόσον είς τήν ημεδαπήν όσον καί είς τήν άλλοίαπήν. "
λ
.. _
'· νανται νά προσφέρουν άπάσας τάς έν irop. 2 τού παρόντος
Ζ. Προς άπλούστευσιν τών γραφειακών διατυπώσεων κα άρ-ύρ-ου άναφερομένας υπηρεσίας έντός καί έκ/τός τής Χώρας
είς ημεδαπούς καί αλλοδαπούς. Ωσαύτως είς τά Γραφεία Γε
ταριούνται:
1·) Ή άπ·θ!ιτουμένη άνά διετίαν άνανέωσις άδειας λειτουρ νικού Τουρισμού επιτρέπεται ή παράλληλος άσκησις εργασιών
μεταναστεύσεων.
γίας Τουριστικού γραφείου καί άντ’ αυτής -ύεσπίζεται ή έφ'
β. Είς τά Τουριστικά Γραφεία 'Εσωτερικού Τουρισμού.,Ταΰ
άπαξ χορήγησις τής άδειας, ήτις ·8ά άνακαλήται ή #ά άφαιτα δ’ύναγται νά προσφέρουν εις ημεδαπούς μόνον υπηρεσίας συρήται είς^ τάς περιπτώσεις τάς κα-$οριζομένας ύπό τού υπό
νισταμένας :
ψήφισιν νομοσχεδίου.
.1) Εις τήν κατάρτισιν καί 'έκτέλεσιν προγραμμάτων εκδρο
2) Ή μέχρι σήμερον άπαιτουμένη -όεώρηοις υπό τού Ε.Ο.Τ.,
τών προγραμμάτων τών εκδρομών τών κοταρτιζομένων ύπό μών καί περιηγήσεων έντός τής Χώρας δι’ ιδιοκτήτου ή μεμισ-ίΙωμένου έπί τούτω μεταφορικού μέσου ή τοιούτου θαλασσίων,
τών Τουριστικών Γρ,αφείων.
αεροπορικών ή χερσαίων μέσων.
ε. Λόγω τού ότι αί μέχρι σήμερον άπαιτόυμεναι εγγυήσεις,
■όεσπισόείσαι άπό τού έτους 1954, ανέρχονται είς δραχμάς . - Κατ’ έξαίρεσιν εις τά οΰτω καταρτιζόμενα προγράμματα
.80.000 διά τά Γραφεία Γενικού Τουρισμού καί 30.000 δοα- δίνονται νά συμμετέχωσιν ατομικός καί αλλοδαποί έν οΰδεμιά
δε περιπτώσει ώργανωμέναι όμόδες αλλοδαπών καί έφ’ όσον
χμ-άς διά τά ’Εσωτερικού τοιαύτα καί δεδομένου ότ;'-ΰπό τάς
σημερινός συν-$ήκας τά ποσά ταΰτα άπεδείχ·5ησαν 'ανεπαρκή ούτοι παρεπιδημούν είς τήν πόλιν είς ήν ή έδρα’τού Γρα
προς κάλυψιν τών δημιουργουμένων έκ τής δραστηριότητος φείου ’Εσωτερικού Τουρισμού.
2) Εις τήν 21 αμεσολαβησιν πρός διασφάλισιν καταλύματος,
τών Γραφείων καί τών συναλλαγών αυτών απαιτήσεων τρί
των, έκρί·3η σκόπιμον όπως αί εγγυήσεις κα-3ορισ-5οϋν είς τά σιτισεως, αναψυχής, ψυχαγωγίας καί ’μέσων διακινήσεως μό
\r> ■
ποσά τών 300.000 διά τά Γραφεία Γενικού Τουρισμού καί νον έντός τής χώραςί
3) Εις τήν μεσολάβησιν πρός έκδοσιν εισιτηρίων παντός δη
100.000 διά τά Εξωτερικού τοιαύτα.
*
μοσίας χρήσεως μεταφορικού μέσου έντός τής χώρας. "
στ. Άπηλείφ-ύη ή μέχρι σήμερον ΰφισταμένη άπαγόρευσις
'Αρίρον 2.
λ°?γ«7ήϊϊω?_ώδείας λειτουργίας τουριστικού γραφείου εις ξε
νοδόχους, ξεναγούς, έπαγγελματίας οδηγούς, ξενοδσχοϋπαλ: Τίτλος. . '·
* λήλους κλπ.
1. Τά Τουριστικά Γραφεία δύνα/ται νά χρησημοποτοά/ διά
ζ.
Πρός τον 'σκοπόν παροχής δυνατοτήτων έπαυξήσεως τάς συνολλαγάς. αυτών διακριτικόν τίτλον.
·
τής δραστηριότητος τών Γραφείων Γενικού Τουρισμού προ-,
2. Ό διακριτικός τίτλος τί-λεται ΰπό τήν έγκρισιν τού
βλέπεται, έν περιπτώσει ίδρύσεως ΰπ’ αυτών υποκαταστημά Ε.Ο.Τ. Ό Ε.Ο.Τ. δύναται νά απόρριψη διακριτικόν τίτλον ώς
των: εις τήν αλλοδαπήν ή εξαγωγή συναλλάγματος μέχρι 2% . ακατάλληλον ή ά·/άφμοστον ή προσομοιάζο/τα ·μ» έτερον τοιοΰεπι τού ΰπ’ αυτών είσαχ-$έντος κατά .τό τελευταίον έτος τής
τον εις βα-ύμόν ίυνάμενον νά προκαλέση σύγχυσ.ν. Άπαγορεύε·
λειτουργίας τού Γραφείου καί 1% πρός κάλυψιν.τών δαπανών
ται απολύτως ή χρησιμοποίησις ή ή παρεμβολή τού όοου
διαφήμίσεως εις τήν αλλοδαπήν πρός προσέλκυση» πελατείας, - «εθνικός». ;
'
:
Έν Ά·$ήναις τή 6 ’Ιουλίου 1976
^
3. Παρά τώ ΕΟ.Τ. τηρείται μητρώο/ καταχωρήσεως τών
_ /
Οί Υπουργοί
' " ·.
διακριτικών τίτλων.
r
Προεδρίας Κυίερνήσεως
Δικαιοσύνης
4. Ή ΰπό τού ΕΟ.Τ. έγκρισις καί ή κατά τήν προηγουμέ-,
1\ ΡΑΛΛΗΣ
;. Κ. ΣΤΕΦΑΝΛΚΗΣ νην παράγραφον καταχώρησις, δημιουργούν ΰπέρ τού έχοντος

