ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 3594/1956

Τίτλος: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων
νομοθεσίας

Αρθρο: 1
Ημ/νία: 13.10.1956
Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1956
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΧΟΛΕΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Λήμματα
Επίτευξη σκοπών Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων (Σ.Τ.Ε.)
Κείμενο Αρθρου
1. Προς επίτευξιν των σκοπών της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, ήτις εν τω
παρόντι, θα αναφέρεται εφεξής "Σχολή" θέλουσι λειτουργήσει εις τόπους τουριστικού
ενδιαφέροντος διδακτήρια και παραρτήματα αυτής. Δια την ίδρυσιν τούτων απαιτείται
απόφασις του Δ. Συμβουλίου εγκρινομένη υπό του Υπουργού Προεδρίας της
Κυβερνήσεως.
2. Διδακτήρια και παραρτήματα της Σχολής δύνανται να λειτουργήσωσι και εντός
διδακτηρίων ή καταλλήλων χώρων άλλων Σχολών και ιδρυμάτων, κατόπιν συμβάσεως
της Σχολής μετά των αρμοδίων Διοικήσεων των αντιστοίχων Σχολών και ιδρυμάτων. Δια
των συμβάσεων τούτων θέλουσι καθορισθή πάντα τα σχετικά προς την λειτουργίαν
αυτών ζητήματα. Αι συμβάσεις αύται δύνανται να καταρτίζωνται δι' ιδιωτικού εγγράφου.
3. Η Σχολή δύναται να οικοδομήση, αγοράση, ή ενοικιάση και εκμεταλλευθή ξενοδοχεία,
εστιατόρια και ζαχαροπλαστεία εις διαφόρους τουριστικούς τόπους προς εκπαίδευσιν
προσωπικού τουριστικών επαγγελμάτων. Ταύτα θα λειτουργώσιν ως επιχειρήσεις
ιδιωτικού δικαίου, πάντα δε τα σχετικά προς τα ανωτέρω ως και τα αφορώντα την
οργάνωσιν και λειτουργίαν αυτών ζητήματα και την εν αυτοίς εκπαίδευσιν θα
καθορίζωνται δι' ειδικών κανονισμών, καταρτιζομένων υπό του Δ. Συμβουλίου της
Σχολής και εγκρινομένων δι' αποφάσεων του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως.
Αρθρο: 2
Ημ/νία: 13.10.1956
Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1956
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΧΟΛΕΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Λήμματα
Λειτουργία Τμημάτων εκπαίδευσης Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων (Σ.Τ.Ε.)
Κείμενο Αρθρου
1. Εις τα διδακτήρια και τα παραρτήματα της Σχολής θέλουσι λειτουργήσει τμήματα
εκπαιδεύσεως, εις α θα φοιτήσωσι νέοι προτιθέμενοι να εργασθώσιν εις τουριστικά
επαγγέλματα. Οι εκ τούτων ευδοκίμως αποφοιτώντες και λαμβάνοντες πτυχίον της

Σχολής εξομοιούνται καθ' όλας τας υποχρεώσεις και τα δικαιώματα προς τους
πτυχιούχους της μετεκπαιδεύσεως.
2. Πάντα τα σχετικά προς την λειτουργίαν των τμημάτων τούτων, το δικαίωμα
εγγραφής, τα δίδακτρα, αι γραμματικαί γνώσεις, ο χρόνος φοιτήσεως κλπ. καθορισθήσον
τα δια κανονισμών καταρτιζομένων υπό του Δ. Συμβουλίου της Σχολής και
εγκρινομένων δι' αποφάσεων του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως.
3. Εις τα διδακτήρια και παραρτήματα της Σχολής δύνανται να λειτουργήσωσιν
οικοτροφεία των εκπαιδευομένων και μετεκπαιδευομένων της Σχολής. Ο τρόπος
λειτουργίας των οικοτροφείων τούτων, οι δικαιούμενοι οικήσεως και σιτίσεως, τα
τροφεια και γενικώς πάσα αναγκαία λεπτομέρεια, καθορισθείσα δια κανονισμών
καταρτιζομένων υπό του Δ. Συμβουλίου της Σχολής και εγκρινομένων δι' αποφάσεων
του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως.
Αρθρο: 3
Ημ/νία: 13.10.1956
Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1956
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΧΟΛΕΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Λήμματα
Φοίτηση ξενοδοχοϋπαλλήλων στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων (Σ.Τ.Ε.), Τμήματα
μετεκπαιδεύσεως στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων
Κείμενο Αρθρου
1. α) Εις ας πόλεις λειτουργεί διδακτήριον ή παράρτημα της Σχολής και εις περιοχήν
αυτών οριζομένην δι' αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, πάντες οι
εργαζόμενοι εις τα επαγγελματικά τμήματα των ξενοδοχείων πολυτελείας α' β' και γ'
τάξεως και εις τα επαγγελματικά τμήματα των λοιπών επιχειρήσεων των ανηκουσών εις
τουριστικά επαγγέλματα από πρώτης τάξεως και άνω οι μη υπερβάντες το 40ον έτος της
ηλικίας των, υποχρεούνται όπως μετεκπαιδευθώσιν εις την Σχολήν ταύτην δια συνεχούς
και ανελλιπούς παρακολουθήσεως των εν αυτή διδασκομένων μαθημάτων. Η διάρκεια
της μετεκπαιδεύσεως ορίζεται δια μεν το προσωπικόν των ξενοδοχείων εις τέσσαρας
μέχρι έξι εβδομάδας, δια δε το προσωπικόν των λοιπών επαγγελμάτων εις τριάκοντα
ημέρας συνεχούς φοιτήσεως. Τον ακριβή χρόνον φοιτήσεως των ξενοδοχοϋπαλλήλων
εντός των ανωτέρω ορίων καθορίζει δι' αποφάσεών του το Δ. Συμβούλιον της Σχολής.
Προς εξασφάλισιν της κανονικής, συνεχούς και ανελλιπούς φοιτήσεως των ανωτέρω εις
την Σχολήν χρεούνται να παρέχωσιν εις τους ονομαστικώς υπό της Σχολής καλουμένους
κανονικήν άδειαν μετά πλήρων αποδοχών, ίσης διαρκείας προς τον χρόνον της
μετεκπαιδεύσεώς των εν τη Σχολή. Εις την ανωτέρω άδειαν συγχωνεύονται 15 ημέραι εκ
της αδείας, την οποίαν βάσει των κειμένων διατάξεων δικαιούται ο μετεκπαιδευόμενος.
Αι υπόλοιποι ημέραι βαρύνουσι τον εργοδότην.
β) Δι' αποφάσεων του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως η υποχρέωσις
μετεκπαιδεύσεως δύναται να επεκταθή και εις εργαζομένους, εις κατωτέρας τάξεως
ξενοδοχεία και επιχειρήσεις ανηκούσας εις τουριστικά επαγγέλματα.
2. Τα ανωτέρω τμήματα μετεκπαιδεύσεως λειτουργούσιν από 1ης Νοεμβρίου μέχρι 31
Μαρτίου. Η περίοδος αύτη δύναται να παραταθή δι' αποφάσεως του Δ. Συμβουλίου της
Σχολής.
3. Η Διοίκησις της Σχολής καθορίζει εν συνεννοήσει με τους εργοδότας την έναρξιν και
λήξιν της φοιτήσεως εκάστου παρ' αυτοίς εργαζομένου. Εν αρνήσει ή κωλυσιεργία του

εργοδότου, τον χρόνον τούτον καθορίζει η Διοίησις της σχολής.
4. Ο κατά τα ανωτέρω καλούμενος προς φοίτησιν και μη προσερχόμενος
αδικαιολογήτως, κατά την κρίσιν της Διοικήσεως της Σχολής, στερείται των προσόντων
εργασίας εις τας εν άρθρω 4 του παρόντος αναφερομένας επιχειρήσεις.
5. Οι εκ των εγγραφέντων εις την Σχολήν απουσιάζοντες εκ τινος μαθήματος
αδικαιολογήτως κατά την κρίσιν της Διοικήσεως της Σχολής, τιμωρούνται δια προστίμου
ίσου προς τας αποδοχάς των μιας ημέρας. Τα πρόστιμα ταύτα κρατούνται, υπ' ευθύνη
των εργοδοτών των, εκ των αποδοχών των τιμωρουμένων, επί τη ειδοποιήσει της
Σχολής και καταβάλλονται εντός του πρώτου 10ημέρου του επομένου από της
ειδοποιήσεως μηνός εις το Ταμείον της Σχολής, ης αποτελούσιν έσοδον. Οι σημειούντες
υπέρ τας 15 αδικαιολογήτους απουσίας υπάγονται εις τας διατάξεις της προηγουμένης
υπ' αριθ. 4 παραγράφου.
6. Ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβερνήσεως δύναται δι' αποφάσεών του προτάσει του Δ.
Συμβουλίου της Σχολής, να υποχρεώση προς μετεκπαίδευσιν κατά τα ανωτέρω τους
θαλαμηπόλους των πλοίων, τους εργαζομένους εις λεωφορεια δημοσίας χρήσεως και
γενικώς τους εργαζομένους εις επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών.
7. α) Πάντες οι κατά τα ανωτέρω μετεκπαιδευόμενοι, μετά το πέρας της φοιτήσεώς των
εις την Σχολήν, υποβάλλονται εις εξετάσεις και εφ' όσον κριθώσιν ικανοί λαμβάνουσι
πτυχίον της Σχολής στοιχειώδους
εκπαιδεύσεως.
β) Οι αποτυγχάνοντες κατά τας εξετάσεις δύναται να επανέλθωσιν το επόμενον έτος υπό
τους αυτούς όρους. Οι εκ τούτων όμως αποτυγχάνοντες κατά τας εξετάσεις και του
δευτέρου έτους, θεωρούνται ακατάλληλοι, εφαρμοζομένης και εν προκειμένω της
διατάξεως της προηγουμένης παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
8. α) Πάντες οι πτυχιούχοι της Σχολής λαμβάνουσι δικαιωματικώς επαγγελματικόν
βιβλιάριον εργασίας και προσλαμβάνονται υπό των επιχειρήσεων της ειδικότητός των
κατ' απόλυτον προτίμησιν εγγραφόμενοι εις τα παρά τοις Γραφείοις ευρέσεως εργασίας
τηρούμενα μητρώα ανέργων εις το δεξιόν των μη πτυχιούχων. Προς τους πτυχιούχους
εξομοιούνται μέχρι της κατά το άρθρο 4 του παρόντος οριζομένης προθεσμίας ως προς
την πρόσληψιν και την χορήγησιν επαγγελματικών βιβλιαρίων εργασίας, οι έχοντες κατά
την δημοσίευσιν του παρόντος υπερδεκαετή πραγματικήν υπηρεσίαν εις τας εν παρ. 1
του παρόντος άρθρου αναφερομένας επιχειρήσεις.
β) Δι' όσα εκ των τουριστικών επαγγελμάτων των αναφερομένων εν τω παρόντι, δεν
προβλέπεται υπό της κειμένης νομοθεσίας η χορήγησις επαγγελματικών βιβλιαρίων
εργασίας συνίσταται το αρμόδιον όργανον, δια την έκδοσιν τοιούτων, δια κοινής
αποφάσεως των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εργασίας.
9. Δια κανονισμού της Σχολής καταρτιζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής
και εγκρινομένου δι' αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού, θέλουσι καθορισθή πάντα τα
αφορώντα εις την λειτουργίαν των ως άνω τμημάτων μετεκπαιδεύσεως, τας εξετάσεις
των μετεκπαιδευομένων, την απονομήν πτυχίων, την έκδοσιν των δια τους πτυχιούχους
ειδικών επαγγελμάτων βιβλιαρίων και παν άλλο σχετικόν ζήτημα.
10. Οι έχοντες αποδεδειγμένως πραγματικήν υπηρεσίαν 15 ετών εις τουριστικά
επαγγέλματα εκ των αναφερομένων εν τη παρ. 1 του παρόντος άρθρου, δύνανται να
υποβληθώσιν εις εξετάσεις δια την απόκτησιν πτυχίου της Σχολής, άνευ φοιτήσεως εις
αυτήν, αφού όμως προηγουμένως παρακολουθήσωσιν αριθμόν μορφωτικών διαλέξεων

καθοριζομένων δι' αποφάσεως του Δ. Συμβουλίου της Σχολής. Πάντα τα προς
εφαρμογήν της διατάξεως ταύτης ζητήματα καθορισθήσονται δι' ειδικού κανονισμού
καταρτιζομένου υπό του Δ. Συμβουλίου της Σχολής και εγκρινομένου δι' αποφάσεως του
Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως.
11. Οι κύριοι και οι διευθυνταί επιχειρήσεων ανηκουσών εις τουριστικά επαγγέλματα, ως
και πάντες οι εργαζόμενοι εις αυτάς, υποχρεούνται να παρέχωσιν εις την Σχολήν και
εντός της τασσομένης υπ' αυτής προθεσμίας, ακριβείς πληροφορίας αφορώσας τον
αριθμόν των εργαζομένων, την ηλικίαν των, τας γραμματικάς των γνώσεις, τα έτη
υπηρεσίας των και εν γένει παν στοιχείον σχετικόν με την υπηρεσιακήν των κατάστασιν.
Αρθρο: 4
Ημ/νία: 13.10.1956
Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1956
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΧΟΛΕΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Λήμματα
Απασχόληση αποφοίτων Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων (Σ.Τ.Ε.)
Σχόλια
Το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 1 Ν.Δ. 1150/1972.
Κείμενο Αρθρου
"1. Τα ξενοδοχεία εν γένει Γ' Τάξεως και άνω, ως και οι λοιπαί επιχειρήσεις, αι ανήκουσαι
εις τουριστικά επαγγέλματα Α' τάξεως και άνω, απάσης της Χώρας, ως ταύτα
καθορίζονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 του Α.Ν. 567/1937 "περί μετατροπής
της επαγγελματικής ξενοδοχειακής Σχολής εις Σχολήν Τουριστικών Επαγγελμάτων",
εξαιρέσει των γραφείων ταξιδίων ή τουριστικών γραφείων, υποχρεούνται όπως τας
κενάς ή κενουμένας θέσεις προσωπικού πληρούν δι' αποφοίτων της Σχολής Τουριστικών
Επαγγελμάτων κατά ποσοστόν οριζόμενον εκάστοτε κατά κατηγορίαν και αριθμόν
κλινών προκειμένου περί ξενοδοχείων και συναφών επιχειρήσεων η τραπεζών
προκειμένου περί εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων και συναφών επιχειρήσεων, δι'
αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)
δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ωσαύτως δι' αποφάσεως του
Γενικού Γραμματέως του Ε.Ο.Τ. δύναται να ορισθούν και έτεραι κατηγορίαι ξενοδοχείων
και τουριστικών επιχειρήσεων, εις ας δύναται να επεκταθούν αι διατάξεις του παρόντος.
2. Οι επιχειρηματίαι ή οι υπεύθυνοι διευθυνταί των περί ων η προηγουμένη παράγραφος
επιχειρήσεων, δέον ν' απευθύνωνται εις τα κατά τόπους αρμόδια Γραφεία Απασχολήσεως
Ο.Α.Ε.Δ., άτινα υποχρεούνται όπως εκ των παρ' αυτοίς εγγεγραμμένων ανέργων
αποφοίτων της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων υποδεικνύουν τούτους προς
πρόσληψιν.
3. Εις ην περίπτωσιν το αρμόδιον κατά τόπον Γραφείον Απασχολήσεως Ο.Α.Ε.Δ. ή τυχόν
αναπληρούσα αυτό Δημοσία Αρχή, δεν δύναται να υποδείξη τον απαιτούμενον αριθμόν
αποφοίτων της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων προς πρόσληψιν, αι επιχειρήσεις
δικαιούνται να συμπληρώσουν τα κενά αυτών δι' ετέρων ανέργων του αντιστοίχου
επαγγέλματος.
Εν τοιαύτη περιπτώσει η έλλειψις ανέργων αποφοίτων της Σχολής Τουριστικών
Επαγγελμάτων αποδεικνύεται αποκλειστικώς και μόνον δια βεβαιώσεως του αρμοδίου
Γραφείου Απασχολήσεως Ο.Α.Ε.Δ. ή της τυχόν αναπληρούσης αυτό ετέρας Δημοσίου
Αρχής.
4. Εις ας πόλεις λειτουργούν τμήματα μετεκπαιδεύσεως της Σχολής Τουριστικών

Επαγγελμάτων, οι Επιχειρηματίαι ή Διευθυνταί των εν τη παρ. 1 του παρόντος άρθρου
αναφερομένων επιχειρήσεων, υποχρεούνται όπως υποδεικνύουν προς φοίτησιν εις τα εν
λόγω τμήματα, ανά εκάστην σχολικήν περίοδον, αριθμόν εκ των παρ' αυταίς
εργαζομένων, καθοριζόμενον εκάστοτε δι' αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως του
Ε.Ο.Τ., τη προτάσει του διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων.
5. Οι απόφοιτοι των αντιστοίχων σχολών της αλλοδαπής, εξομοιούνται ως προς τας
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα προς τους αποφοίτους της Σχολής Τουριστικών
Επαγγελμάτων, μετά προηγουμένην διαπίστωσιν, υπό του διοικητικού συμβουλίου της
Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, της στάθμης εκπαιδεύσεως του προς αναγνώρισιν
τίτλου σπουδών.
6. Τα όργανα των κατά τόπους Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και
λοιπών αρμοδίων Αρχών, υποχρεούνται όπως παρακολουθούν την εφαρμογήν των
διατάξεων του παρόντος".
Αρθρο: 5
Ημ/νία: 13.10.1956
Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1956
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΧΟΛΕΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Λήμματα
Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση φοιτούντων στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων
(Σ.Τ.Ε.)
Σχόλια
Η εντός " " πρώτη περίοδος αντικατεστάθη ως άνω δια του Α.Ν. 601 της 11/11 Νοεμ.
1968 (ΦΕΚ Α' 259).
Κείμενο Αρθρου
"Η Εκπαίδευσις και Μετεκπαίδευσις εν τη Σχολή παρέχεται εις δύο κύκλους α) την
Βασικήν και β) την Ανωτέραν".
Πάντα τα αφορώντα την εις έκαστον των ανωτέρω κύκλων εκπαίδευσιν και
μετεκπαίδευσιν, τα προσόντα προς εγγραφήν των μαθητών, τα δίδακτρα, τον χρόνον
φοιτήσεως, την διδακτέαν ύλην, τους απονεμομένους τίτλους σπουδών, την ειδικότητα
και διαβάθμησιν των πτυχιούχων, την μετεκπαίδευσιν αριστούχων πτυχιούχων της
Σχολής ή πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής εις Ξενοδοχειακάς
Σχολάς της αλλοδαπής, τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις των αποφοίτων εκάστου
κύκλου, τας επιβαλλομένας εις αυτούς ποινάς, τας περιπτώσεις αφαιρέσεως του τίτλου
σπουδών και της απωλείας των εκ τούτων πηγαζόντων δικαιωμάτων και
πλεονεκτημάτων, το όργανον επιβολής των ανωτέρω κυρώσεων και πάντα τα σχετικά
και αναγκαία προς προς την λειτουργίαν των ανωτέρω κύκλων εκπαιδεύσεως και
μετεκπαιδεύσεως ζητήματα καθορισθήσονται δια διαταγμάτων εκδιδομένων μετά γνώμην
του Δ. Συμβουλίου της Σχολής προτάσει του επί της Προεδρίας της Κυβερνήσεως
Υπουργού. Μέχρις εκδόσεως των διαταγμάτων τούτων ισχύουσιν αι κείμεναι διατάξεις.
Αρθρο: 6
Ημ/νία: 13.10.1956
Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1956
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΧΟΛΕΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Λήμματα

Οργάνωση μορφωτικών
Επαγγελμάτων (Σ.Τ.Ε.)

διαλέξεων

και

Ομιλιών

από

την

Σχολή

Τουριστικών

Κείμενο Αρθρου
1. Η Σχολή οργανώνει εις τας αιθούσας αυτής ή εις άλλα κατάλληλα κέντρα σειράν
μορφωτικών διαλέξεων και ομιλιών προοριζομένων δια τους εργοδότας και διευθυντάς
επιχειρήσεων, ανηκουσών εις τουριστικά επαγγέλματα.
2. Ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβερνήσεως δύναται δι' αποφάσεώς του, μετά πρότασιν
του Δ. Συμβουλίου της Σχολής, να καταστήση υποχρεωτικήν δια τους ανωτέρω την
παρακολούθησιν των ομιλιών και διαλέξεων τούτων. Εν τη περιπτώσει ταύτη ο Γενικός
Γραμματεύς του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού καλεί ονομαστικώς ανάλογον
αριθμόν εργοδοτών και διευθυντών, καθορίζων την έναρξιν και λήξιν εκάστης σειράς.
Εις τους μη προσερχομένους ή μη παρακολουθούντας ανελλιπώς τας διαλέξεις και
ομιλίας ταύτας, επιβάλλονται αι ποιναί του άρθρου 15 του παρόντος.
Αρθρο: 7
Ημ/νία: 13.10.1956
Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1956
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΧΟΛΕΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Λήμματα
Ασκηση ξενοδοχειακού
Επαγγελμάτων (Σ.Τ.Ε.)

επαγγέλματος

πτυχιούχου

από

την

Σχολή

Τουριστικών

Κείμενο Αρθρου
Εφεξής ίνα το πρώτον ασκήση τις το ξενοδοχειακόν επάγγελμα ως υπεύθυνος
διευθυντής της επιχειρήσεως, εφ' όσον αύτη ανήκει εις τας κατηγορίας πολυτελείας α, β
και γ τάξεως ή να διευθύνη υπευθύνως επιχείρησιν α' τάξεως και άνω ανήκουσαν εις
άλλο τουριστικόν επάγγελμα εις πόλεις πληθυσμού υπέρ τας 15.000 κατοίκων και εις
λουτροπόλεις, θερινάς διαμονάς και αρχαιολογικούς τόπους, ανεξαρτήτως πληθυσμού,
δέον να τύχη αδείας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, χορηγουμένης μόνον εφ'
όσον ο επιχειρηματίας είναι πτυχιούχος της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων ή
παρακολούθησε κανονικώς μίαν σειράν μορφωτικών διαλέξεων και ομιλιών, εκ των
προβλεπομένων υπό του προηγουμένου άρθρου.
Αρθρο: 8
Ημ/νία: 10.02.2003
Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1956
Κείμενο Αρθρου
[Το παρόν άρθρο καταργήθηκε, με την παράλληλη κατάργηση της παρ. 2 άρθρου 21 Ν.
2919/2001 (με την οποία είχε αντικατασταθεί), με την παρ.
3 άρθρου 48 Ν. 3105/2003, ΦΕΚ Α΄ 29].
Αρθρο: 9
Ημ/νία: 13.10.1956
Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1956
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΧΟΛΕΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Λήμματα
Πόροι - Εισφορές στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων
Σχόλια
Το παρόν άρθρο, αντικατασταθέν με το άρθρο 2 της υπ' αριθ. 1042/1959 Πράξεως Υπ.
Συμβουλίου, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 Ν. 4032/1960. Η εισφορά του
εδαφίου ε της παρ. 1 καταργήθηκε αναδρομικά με το ΝΔ 867/1971. Η εισφορά του
εδαφίου η της παρ. 1 καταργήθηκε με την παρ. 1 άρθρου 29 Ν. 1473/1984.
Κείμενο Αρθρου
"1. Πόροι της Σχολής είναι:
α) Ετησία εισφορά του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού αρχομένη από 1ης Ιουλ. 1956,
ίση προς 20% του εις αυτόν περιερχομένου εσόδου εκ του υπό των ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων καταβαλλομένου ποσοστού συμφώνως τω άρθρ. 8 παρ. 2 του Ν.Δ.
180/1946.
β) Ετησία εισφορά της Εργατικής Εστίας εκ δραχ. 400.000 αρχομένη από της 1ης Ιαν.
1957.
γ) Ετησία εισφορά του Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας εκ δραχ.
400.000 αρχομένη από 1ης Ιουλ. 1957.
δ) Ετησία εισφορά του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος εκ δραχ. 300.000
αρχομένη από 1ης Ιουλ. 1956. Δια του ποσού τούτου εξαντλείται η κατά το εδάφιον β'
του άρθρου 19 του Ν.Δ. 3430/1955
υποχρέωσις του Επιμελητηρίου τούτου.
ε) (Ετησία εισφορά του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών εκ δραχ.
250.000 αρχομένη από 1ης Ιουλ. 1956).
στ) Ετησία εισφορά του Ταμείου Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Υπνου (Τ.Α.Ξ.Υ.)
εκ δραχ. 50.000 αρχομένη από 1ης Ιουλ. 1957.
ζ) Ετησία εισφορά του Επικουρικού Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Εστιατορίων,
Ζαχαροπλαστείων, κλπ. δραχ. 50.000 αρχομένη από 1ης Ιουλ. 1957.
η) Μηνιαία εισφορά πασών των επιχειρήσεων των ανηκουσών εις τουριστικά
επαγγέλματα ως ταύτα έχουσι χαρακτηρισθή δια της υπ' αριθ. 10039/Η υπουργικής
αποφάσεως δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθ. 98/37 Τ.Β' Φ.Ε.Κ. πλην των ξενοδοχείων, εκ
δραχ. 5 δι' έκαστον μισθωτόν εργαζόμενον εις τας επιχειρήσεις ταύτας. Η εισφορά αύτη
βαρύνει τους εργοδότας και κυρίους των επιχειρήσεων τούτων, καταβάλλεται δε υπ'
ευθύνην αυτών συμφώνως προς τας διατάξεις του από 18.11.1937 Δ/τος "περί τρόπου
εισπράξεως των πόρων της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων". Οσαι εκ των υποχρέων
επιχειρήσεων δεν υποβάλλουσι καταστάσεις εβδομαδιαίας
αναπαύσεως προσωπικού προς θεώρησιν εις τα Γραφεία Επιθεωρήσεως Εργασίας,
καταβάλλουσι την κατά το παρόν εδάφιον εισφοράν των απ' ευθείας εις την Σχολήν ή η
Σχολή εισπράττει ταύτην δι' εισπρακτόρων ή υπαλλήλων της.
Η ανωτέρω υπό στοιχείον η' εισφορά άρχεται από 1ης Ιαν. 1959, δύναται δε να αυξηθή
μέχρι του διπλασίου δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Προεδρίας

της Κυβερνήσεως.
θ) Τα δικαιώματα εγγραφής, τα δίδακτρα, τα εξέταστρα, τα τροφεία κλπ. ως ταύτα
καθορίζονται εκάστοτε υπό του Διοικ. Συμβουλίου της Σχολής και εγκρίνονται δι'
αποφάσεων του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως.
ι) Αι δωρεαί, τα πρόστιμα και παν άλλο έσοδον νομίμως περιερχόμενον εις την Σχολήν.
2. Αι ανωτέρω υπό στοιχεία α,β,γ,δ,ε,ς,ζ εισφοραί εγγράφονται υποχρεωτικώς και υπ'
ευθύνην των οικείων διοικήσεων εις τους προϋπολογισμούς των υποχρέων Νομικών
Προσώπων και καταβάλλονται εις την Σχολήν εις ισοπόσους μηνιαίας δόσεις εντός του
πρώτου δεκαημέρου εκάστου μηνός. Τυχόν καθυστερούμενα ποσά καταβάλλονται εντός
τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος".
Αρθρο: 10
Ημ/νία: 13.10.1956
Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1956
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΧΟΛΕΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Λήμματα
Σύναψη δανείων της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων
Κείμενο Αρθρου
1. Η Σχολή δύναται, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως,
προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής να συνάψη δάνεια μετά του ΟΧΟΑ, του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Οργανισμού Τουριστικής Πίστεως ή άλλων
Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου προς τον σκοπόν της αγοράς ή οικοδομήσεως
καταλλήλων κτιρίων δια την εγκατάστασιν των διδακτηρίων αυτής, παρεχομένης άμα δια
του παρότνος εις τους εν λόγω δανειστάς της ευχερείας χορηγήσεως εις την Σχολήν των
δανείων τούτων.
2. Προς ασφάλειαν του κεφαλαίου, των τόκων κλπ. των ούτω συναπτομένων δανείων
επιτρέπεται εις την Σχολήν όπως παράσχη εγγύησιν δια του όλου ή μέρους των πόρων
αυτής και δεχθή την εγγραφήν πρώτης υποθήκης επί των δια του δανείου
εκτελεσθησομένων έργων. Τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα επί των δανειστικών
τούτων συμβολαίων περιορίζονται εις το ήμισυ.
Αρθρο: 11
Ημ/νία: 13.10.1956
Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1956
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΧΟΛΕΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Λήμματα
Παροχή πληροφοριών - ενημέρωση Δημοσίων υπηρεσιών προς την Σχολή Τουριστικών
Επαγγελμάτων (Σ.Τ.Ε.)
Κείμενο Αρθρου
Πάσαι αι δημόσιαι υπηρεσίαι, αι διοικήσεις των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και
γενικώς τα φυσικά και νομικά πρόσωπα υποχρεούνται, όπως παρέχωσι εις την Σχολήν
πάσαν υπ' αυτής αιτουμένην πληροφορίαν σχετικήν με την λειτουργίαν της και την
εκπλήρωσιν των σκοπών της.

Αρθρο: 12
Ημ/νία: 13.10.1956
Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1956
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΧΟΛΕΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Λήμματα
Λειτουργία και Αρμοδιότητα
Επαγγελμάτων (Σ.Τ.Ε.)

Διοικητικού

Συμβουλίου

(Δ.Σ.)

Σχολής

Τουριστικών

Κείμενο Αρθρου
Δια κανονισμών συντασσομένων υπό του Δ. Συμβουλίου της Σχολής και εγκρινομένων
δι' αποφάσεων των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Οικονομικών, θέλουσι
καθορισθή πάντα τα αφορώντα εις την εν γένει λειτουργίαν και αρμοδιότητα του Δ.
Συμβουλίου, την διαχείρισιν των πόρων αυτής, τα έξοδα λειτουργίας, τας αποζημιώσεις
της Διοικήσεως και παν άλλο σχετικόν προς την λειτουργίαν και την εκπλήρωσιν των
σκοπών της Σχολής ζήτημα. Μέχρις εκδόσεως των κανονισμών τούτων ισχύουσιν αι
κείμεναι διατάξεις.
Αρθρο: 13
Ημ/νία: 13.10.1956
Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1956
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΧΟΛΕΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Λήμματα
Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων (Σ.Τ.Ε.) για
την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού
Κείμενο Αρθρου
Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Σχολής προσλαμβάνει δι' αποφάσεών του επί συμβάσει
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, το πέραν του τακτικού αναγκαιούν εις την Σχολήν και τα
διδακτήρια αυτής προσωπικόν, ως και τον Νομικόν Σύμβουλον της Σχολής δικηγόρον
έχοντα υπέρ 15ετή υπηρεσίαν. Ειδικώς προκειμένου περί προσλήψεως καθηγητών η
σχετική απόφασις δέον να ληφθή δια πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου των μελών του
Δ. Συμβουλίου.
Αρθρο: 14
Ημ/νία: 13.10.1956
Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1956
Λήμματα
Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων (Σ.Τ.Ε.), Κατάργηση Α.Ν. 12.6.1935 αρ. 4
Κείμενο Αρθρου
Η διάταξις του άρθρου 4 του από 12.6.1935 Αν.Νόμου "περί συστάσεως Οργανισμού
Πανελληνίου Ενώσεως Τουριστικών Ξενοδοχείων" περί Κυβερνητικού Επιτρόπου ως
ετροποποιήθη μεταγενεστέρως δια της παρ. 4 του άρθρου 4 του υπ' αριθ. 688/1948
Ν.Δ/τος "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της κειμένης νομοθεσίας περί Σχολής
Τουριστικών Επαγγελμάτων και Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος" και της παρ.
3 του άρθρου 18 του Ν.Δ. 3430/1955 "περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και
καταρτήσεως διατάξεων περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και άλλων τινών

διατάξεως ως και αι σχετικαί περί αρμοδιοτήτων αυτού διατάξεις καταργούνται. Ο ασκών
τα καθήκοντα Κυβέρνητικού Επιτρόπου Διευθυντής των ξενοδοχείων του Ε.Ο.Τ. και ο
προϊστάμενος του Τμήματος Ξενοδοχείων της αυτής Διευθύνσεως μετέχουσιν εφεξής ως
τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου τούτου.
Αρθρο: 15
Ημ/νία: 13.10.1956
Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1956
Λήμματα
Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων (Σ.Τ.Ε.)
Κείμενο Αρθρου
1. Πάσα οιαδήποτε παράβασις των διατάξεων του παρόντου νόμου τιμωρείται κατόπιν
εγκλήσεως δια προστίμου μέχρι 5.000 δραχμών, εν υποτροπή δε μέχρι του διπλασίου.
2. Τα δυνάμει του παρόντος επιβαλλόμενα πρόστιμα περιέρχονται εις την Σχολήν, ης
αποτελούσιν έσοδον.
3. Πάντα τα εν τω παρόντι προβλεπόμενα Δ/τα εκδίδονται προτάσει του επί της
Προεδρίας της Κυβερνήσεως Υπουργού πλην των προκαλούντων δαπάνας, άτινα
εκδίδονται προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και των Οικονομικών.
4. Πάσα αντίθετος προς τον παρόντα νόμον γενική ή ειδική διάταξις καταργείται.
Αρθρο: 16
Ημ/νία: 13.10.1956
Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1956
Λήμματα
Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων (Σ.Τ.Ε.)
Κείμενο Αρθρου
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

