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      1. Ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (ΕΟΤ), προτίθεται να καλύψει τρεις ( 3 ) κενές οργανικές 
θέσεις µονίµου προσωπικού µε µετάταξη υπαλλήλων στην Κεντρική του Υπηρεσία. Για το λόγο αυτό 
καλούνται οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην ∆/νση ∆ιοικητικού – Τµήµα 
Προσωπικού του ΕΟΤ (ταχ. ∆ιεύθυνση :Τσόχα 7, Αµπελόκηποι Τ.Κ. 115 21). 
    2. Η µετάταξη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 71,73, και 74 του Κώδικα Κατάστασης 
∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. , που κυρώθηκε µε το 
Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 ( ΦΕΚ 
263/τ.Α΄/23-11-2007) και του άρθρου 19 του Ν.3801/2009(ΦΕΚ 163/Α’ /4-9-2009) , ύστερα από γνώµη του 
αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου του φορέα υποδοχής .  
     3. Έχουν προβλεφθεί οι απαιτούµενες πιστώσεις για τη µετάταξη των υπαλλήλων στον τακτικό 
προϋπολογισµό του ΕΟΤ  έτους 2010  , σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 516/15-9-2010 βεβαίωση των 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΕΟΤ.   
    4. Για τις κενές θέσεις του ζητούµενου κλάδου-ειδικότητας οι υποψήφιοι θα πρέπει, κατά την 
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του ζητούµενου 
κλάδου, όπως αυτά ορίζονται µε το Π.∆. 50/2001           ( ΦΕΚ 39 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µε το Π.∆. 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α΄), το Π.∆. 44/2005 (ΦΕΚ 63 Α΄) και το Π.∆. 116/2006 
(ΦΕΚ 115 Α ΄) και όπως συµπληρωµατικά καθορίσθηκαν από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο του ΕΟΤ 
στην απόφασή του ( απόσπασµα πρακτικού της 23ης Συνεδρίασης της 20-10-2010 µε α.π. 264/25-10-
2010 ). 
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΟΤ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 
Κλάδος ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητα : Λογιστές, θέσεις 3 
α/α Απαραίτητα προσόντα 
1 Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Λογιστικής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα προγραµµάτων 

σπουδών επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή 
ΠΣΕ ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης 
ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος 
τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

2 Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα (α) επεξεργασίας κειµένων , (β) υπολογιστικών φύλλων και 
(γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

3 Καλή γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας 
Γίνονται επίσης δεκτοί µε τα παραπάνω υπόλοιπα προσόντα: 
α) Κάτοχοι πτυχίων ή διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες µέλη της Ε.Ε, , 
στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοτιµίας από το Συµβούλιο του άρ. 10, 
του π.δ. 165/2000 ( ΦΕΚ 149/Α) , όπως ισχύει κάθε φορά και 
β) Κάτοχοι τίτλων µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες µέλη της Ε.Ε. , στους 
οποίους έχει αναγνωριστεί το δικαίωµα άσκησης νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος , σύµφωνα µε 
σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρµόδια αρχή του άρ. 
13 του π.δ. 231/1998 ( ΦΕΚ 178/Α) 
 
5. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν στην ∆/νση ∆ιοικητικού – Τµήµα Προσωπικού µέσω του 
γενικού πρωτοκόλλου του ΕΟΤ ( πρώτος όροφος ) από 10-11-2010 έως και 9-12-2010 τα   παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

� Αίτηση µετάταξης 
� Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα µε υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχοµένου του 



� Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας  
� Επικυρωµένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών 
� Πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών στο  οποίο να φαίνεται ότι δεν τους έχει επιβληθεί 

πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεµεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη καθώς και ότι ο υπάλληλος δεν 
έχει οποιοδήποτε κώλυµα µετάταξης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραµονής 
στην υπηρεσία για ορισµένο χρονικό διάστηµα  λόγω παραµεθορίου ή για άλλους λόγους). Για τους 
µόνιµους υπαλλήλους το πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την 
υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου σύµφωνα µε την ΚΥΑ αριθ. ∆ΙΑ∆Π/Α/17854/10-7-2009 
(ΦΕΚ 11/71/Τ.Β/11-7-2007 ). 

6. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν : 
Α) Όλοι οι µόνιµοι υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων ∆ηµοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.∆.∆.  σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 71, παρ.1 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. , που κυρώθηκε µε το Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α ΄). Επισηµαίνεται ότι στην 
εφαρµογή των διατάξεων του άρ. 71 του ν. 3528/2007  δεν εµπίπτουν οι υπάλληλοι των Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης , οι υπάλληλοι ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων δεδοµένου ότι είναι εκτός 
δηµοσίου τοµέα και συνεπώς δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του άρ. 6, του ν. 3613/2007,  οι δικαστικοί 
υπάλληλοι, οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισµένου ή αορίστου χρόνου Υπουργείων , ∆ηµοσίων 
Υπηρεσιών ή Ν.Π.∆.∆.  και γενικώς οι υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα. Επίσης 
επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ163/τ.Α’) δεν 
επιτρέπεται µετάταξη υπαλλήλου στις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 
όπως ισχύει, πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισµό ή από προηγούµενη µετάταξη. 
Β) οι υπάλληλοι κρατικών Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου και ∆ΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι 
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και στις οποίες το ∆ηµόσιο κατέχει την πλειοψηφία του µετοχικού τους 
κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 6 του Ν. 3613/07(ΦΕΚ 263/τ.Α’/23-11-2007) εφόσον 
έχουν συµπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3801/2009(ΦΕΚ 
163/τ.Α΄).Επισηµαίνεται ότι οι ∆ηµοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.1892/90,είναι εκτός ∆ηµοσίου Τοµέα και συνεπώς δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του 
Ν.3613/2007.Ειδικότερα στην περίπτωση µετάταξης βάσει του αρθ. 6 του ν.3613/07 α) υπαλλήλων 
κρατικών Ν.Π.Ι.∆. θα πρέπει να προσκοµιστεί βεβαίωση του νοµικού προσώπου, σχετικά µε το νοµικό 
καθεστώς που το διέπει και β) υπαλλήλων ∆ΕΚΟ, θα πρέπει να προσκοµιστεί βεβαίωση από την οικεία 
υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο και ότι το ∆ηµόσιο 
κατέχει την πλειοψηφία του µετοχικού της κεφαλαίου. 
-Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία ∆ιοικητικού στην οποία υπάγονται 
οι ενδιαφερόµενοι και προκειµένου για υπαλλήλους Ν.Π.∆.∆. και στο εποπτεύον το νοµικό πρόσωπο 
Υπουργείο . Επί της αιτήσεως υποψηφιότητας θα γίνεται σχετική µνεία για τις ανωτέρω κοινοποιήσεις. 
-Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
-Η αίτηση και τα συνηµµένα δικαιολογητικά µπορούν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς επ΄ αποδείξει στην 
ανωτέρω αναγραφόµενη διεύθυνση εντός της οριζόµενης προθεσµίας. 
-Η παρούσα ανακοίνωση θα σταλεί σε όλα τα Υπουργεία  προκειµένου να την κοινοποιήσουν σε όλες τις 
εποπτευόµενες από αυτά Υπηρεσίες και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου καθώς και 
∆ΕΚΟ που εποπτεύουν, καθώς και στις ανεξάρτητες αρχές και στο  Υπουργείο Εσωτερικών (Γεν. Γραµ. 
∆ηµ. ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης), προκειµένου να εισαχθεί στο δικτυακό του τόπο ( 
www.gspa.gr) και θα εισαχθεί και στο δικτυακό τόπο του ΕΟΤ         ( www.eot.gr) . 
                                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. 

                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

                                                                            ακριβές αντίγραφο 

                                                                                Μ. Παπαγιάννη 

                                                                              
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:                                 
1.Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής  ∆ιακυβέρνησης – ∆/νση ∆ιοίκησης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού ( για την εισαγωγή της ανακοίνωσης στη σελίδα του δικτυακού τόπου ) 
2. Όλα τα Υπουργεία – ∆/νσεις ∆ιοικητικού 
( µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα στα Νοµικά Πρόσωπα και τις Υπηρεσίες που εποπτεύουν) 

� Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
Β. Σοφίας 15, 106 74 ΑΘΗΝΑ 



� Υπουργείο Οικονοµικών 
Νίκης 5-7 , 10563 ΑΘΗΝΑ 

� Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 
Λ. Μεσογείων 119, 101 92 ΑΘΗΝΑ 

� Υπουργείο Εξωτερικών 
Β. Σοφίας 5, 106 71 ΑΘΗΝΑ 

� Υπουργείο Εθνικής  Άµυνας 
Λ. Μεσογείων 151, 115 26 ΑΘΗΝΑ 

� Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
Αµαλιάδος 17, 115 23 ΑΘΗΝΑ 

� Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 
Ανδ. Παπανδρέου 37, 151 22 ΜΑΡΟΥΣΙ 

� Υπουργείο Υποδοµών,  Μεταφορών, και ∆ικτύων 
Χ. Τρικούπη 182, 101 78 ΑΘΗΝΑ 

� Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Αριστοτέλους 17, 101 85 ΑΘΗΝΑ 

� Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
Αχαρνών 241, 112 53 ΑΘΗΝΑ 

� Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
Λ. Μεσογείων 96, 115 27 ΑΘΗΝΑ 

� Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού 
Μπουµπουλίνας  20-22, 106 82 ΑΘΗΝΑ & Αµαλίας 12, 10557 

� Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
Πειραιώς 40, 185 40 ΑΘΗΝΑ 

� Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
Π. Καννελοπούλου 4, 101 87 ΑΘΗΝΑ 

� Υπουργείο Επικρατείας παρά τω Πρωθυπουργώ 
Ζαλοκώστα 10, 106 71 ΑΘΗΝΑ 

� Υπουργείο Θαλασσίων υποθέσεων Νήσων και Αλιείας 
Γρ. Λαµπράκη 150 , 18518 Πειραιάς 

3. Όλες τις Περιφέρειες – ∆/νσεις ∆ιοικητικού 
4. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


