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ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση-Πρόσκληση για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του ΕΟΤ με μετάταξη ή με 

απόσπαση υπαλλήλων. 
 

Α. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού ( ΕΟΤ) , προτίθεται να καλύψει 28 οργανικές θέσεις προσωπικού 

της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και αδειοδότησης τουριστικών επενδύσεων , με μετάταξη 

υπαλλήλων.  

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν υπάλληλοι μόνιμοι ή αορίστου χρόνου  από το δημόσιο, από 

ΝΠΔΔ ή και από ΟΤΑ, καθώς και από ΝΠΙΔ του ευρύτερου δημόσιου τομέα το μετοχικό κεφάλαιο των 

οποίων ανήκει εξ ολοκλήρου ή κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο με αντίστοιχη κατάργηση της 

οργανικής τους θέσης. (Επισημαίνεται ότι οι Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 1892/90, είναι εκτός Δημοσίου Τομέα.)    

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στον ΕΟΤ , Διεύθυνση Διοικητικού-

Τμήμα Προσωπικού (ταχ. Δ/νση:Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, ΤΚ11521). 

 Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 4070/2012, ΦΕΚ 

82/Α/10-4-2012.  Εν συνεχεία και αφού ο φορέα υποδοχής ΕΟΤ θα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία 

επιλογής και πάντως πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης , θα αποσταλεί στη Δ/νση 

Προσλήψεων προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

αίτημα για την έγκριση της πλήρωσης των ζητούμενων θέσεων με μετάταξη από την Τετραμελή Επιτροπή 

της ΠΥΣ 33/06 , σύμφωνα με το άρ. 68, του ν. 4002/2011. 

 Έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη μετάταξη των υπαλλήλων στον τακτικό 

προϋπολογισμό του ΕΟΤ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ 252/29-6-2012 βεβαίωση των Οικονομικών 

Υπηρεσιών του ΕΟΤ. 

Οι οργανικές θέσεις προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και αδειοδότησης τουριστικών 

επενδύσεων του ΕΟΤ, που θα καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, 

έχουν ως ακολούθως: 

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΕ 

α)ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

 Κλάδος ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών:  πέντε ( 5 ) θέσεις 

 Κλάδος ΠΕ Χωροτακτών Μηχανικών: μία (1) θέση  

 Κλάδος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών: δύο ( 2 ) θέσεις 

 Κλάδος ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων 

Μηχανολόγων Μηχανικών:  μία ( 1 ) θέση  

 Κλάδος Τοπογράφων Μηχανικών ή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών: μία (1) θέση 
Οι υποψήφιοι ΠΕ Μηχανικοί θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης της υποψηφιότητας, να 

κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου/ειδικότητας στην οποία επιθυμούν να μεταταγούν, όπως αυτά 

ορίζονται με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 

(ΦΕΚ 315 Α΄), το Π.Δ.44/2005 (ΦΕΚ 63 Α΄) και το ΠΔ 116/2006 (ΦΕΚ 115 Α΄) και ειδικότερα να είναι 

κάτοχοι του ομώνυμου με την ειδικότητα Πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ ή  ισότιμου τίτλου σχολών της 



αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, καθώς επίσης και άδειας άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού 

αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 

β) ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ Περιβάλλοντος: δύο (2) θέσεις 

γ) ΚΛΑΔΟΣ  ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού:τέσσερις (4) θέσεις 

δ) ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ Πληροφορικής: δύο (2) θέσεις  

Οι υποψήφιοι για τους ανωτέρω τρεις κλάδους θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης της 

υποψηφιότητας, να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίον επιθυμούν να μεταταγούν, όπως 

αυτά ορίζονται με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 

347/2003 (ΦΕΚ 315 Α΄), το Π.Δ.44/2005 (ΦΕΚ 63 Α΄) και το ΠΔ 116/2006 (ΦΕΚ 115 Α΄). 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΤΕ 

α) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής: δύο ( 2 ) θέσεις   

Οι υποψήφιοι για τον ανωτέρω κλάδο θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης της 

υποψηφιότητας, να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίον επιθυμούν να μεταταγούν, όπως 

αυτά ορίζονται με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 

347/2003 (ΦΕΚ 315 Α΄), το Π.Δ.44/2005 (ΦΕΚ 63 Α΄) και το ΠΔ 116/2006 (ΦΕΚ 115 Α΄). 

β) Κλάδος ΤΕ Λογιστικής:  μία (1 ) θέση  

γ) Κλάδος ΤΕ Δομικών Έργων ή Τοπογραφικών Εφαρμογών: μία (1 ) θέση 

Οι υποψήφιοι για τους ανωτέρω δύο κλάδους θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης της 

υποψηφιότητας, να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου/ειδικότητας στην οποία επιθυμούν να 

μεταταγούν, όπως αυτά ορίζονται με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α΄), το Π.Δ.44/2005 (ΦΕΚ 63 Α΄) και το ΠΔ 116/2006 

(ΦΕΚ 115 Α΄) και ειδικότερα να είναι κάτοχοι του ομώνυμου με την ειδικότητα Πτυχίου ή διπλώματος ΤΕΙ 

ή  ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΔΕ  
Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού : τέσσερις ( 4 ) θέσεις  

Οι υποψήφιοι για τον ανωτέρω κλάδο θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης της 

υποψηφιότητας, να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίον επιθυμούν να μεταταγούν, όπως 

αυτά ορίζονται με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 

347/2003 (ΦΕΚ 315 Α΄), το Π.Δ.44/2005 (ΦΕΚ 63 Α΄) και το ΠΔ 116/2006 (ΦΕΚ 115 Α΄). 

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΥΕ 
Κλάδος ΥΕ βοηθητικού προσωπικού: δύο ( 2 ) θέσεις   

Οι υποψήφιοι θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης της υποψηφιότητας, να κατέχουν τα 

τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυμούν να μεταταγούν, όπως αυτά ορίζονται με το Π.Δ. 

50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α΄), το 

Π.Δ.44/2005 (ΦΕΚ 63 Α΄) και το ΠΔ 116/2006 (ΦΕΚ 115 Α΄) . 

Β. Οι θέσεις αυτές μπορεί να καλυφθούν και με απόσπαση προσωπικού από Υπηρεσίες του Δημοσίου, 

ΝΠΔΔ και από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα , κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. 

Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται τρία έτη με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα. 

Γ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στον ΕΟΤ μέσω του γενικού πρωτοκόλλου              ( πρώτος 

όροφος) από 15/11/2012 μέχρι  17/12/2012 τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 Αίτηση μετάταξης ή απόσπασης, κατά περίπτωση 

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του. 

 Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλου σπουδών. 

 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας. 

 Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να φαίνεται οτι δεν τους έχει επιβληθεί 

πειθαρχική δίωξη καθώς και οτι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης ή απόσπασης  

από άλλη γενική ή ειδική διάταξη.  

Για τους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα η αναζήτηση του 

ανωτέρω πιστοποιητικού θα γίνει αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας. 

Ειδικότερα στην περίπτωση μετάταξης ή απόσπασης  υπαλλήλων ΝΠΙΔ του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση του νομικού προσώπου σχετικά με το νομικό καθεστώς που το 

διέπει και βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι το μετοχικό κεφάλαιο του ΝΠΙΔ ανήκει εξ ολοκλήρου 

ή κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο. 

 Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία Διοικητικού στην οποία 

υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι. Προκειμένου για υπαλλήλους ΝΠΔΔ ή κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ η 

αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά στο εποπτεύον το νομικό πρόσωπο Υπουργείο. Η εν λόγω κοινοποίηση 

πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του/της υπαλλήλου. 



 Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η αίτηση και τα 

συνημμένα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην ανωτέρω 

αναγραφόμενη διεύθυνση εντός της οριζομένης προθεσμίας. 

 Η ανακοίνωση αυτή θα σταλεί σε όλα τα Υπουργεία προκειμένου να την κοινοποιήσουν σε όλους 

τους υπαλλήλους που εποπτεύουν καθώς και στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και στο δικτυακό τόπο του ΕΟΤ (www.eot.gr)  . 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΟΤ, τηλέφωνο 

επικοινωνίας 210-8707368,  αρμόδια κ. Μ. Παπαγιάννη. 

                                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

                                                                       ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 

                                                                                        α.α. 

                                          Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΟΤ 

                                                                           Α. ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΟΣ 

                                                                              ακριβές αντίγραφο 

                                                                                 Μ. Παπαγιάννη 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:  

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των παρακάτω Υπηρεσιών, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα στους 

υπαλλήλους και τις εποπτευόμενες από αυτές υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα . 

1. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

-Βασιλίσσης Σοφίας 15 106 74  

2. Υπουργείο Οικονομικών – Κ. Σερβίας 10,105 62 Αθήνα 

3. Υπουργείο Εξωτερικών – Βασ. Σοφίας 1, 106 71 Αθήνα 

4. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Μεσογείων 227-231, 154 51 Χολαργός 

5. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών Δικτύων 

– Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα 

6.  Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  

– Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα 

7. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού – Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 

80 Μαρούσι 

8. Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας – Πειραιώς 40, 101 82 Αθήνα 

9. Υπουργείο Υγείας– Αριστοτέλους 17, 101 87 Αθήνα 

10. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Αχαρνών 2, 104 32 Αθήνα 

11. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου– Ακτή Βασιλειάδη,  

185 10 Πειραιάς 

12. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη – Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 Αθήνα 

13. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Μεσογείων 96, 115 27 

Αμπελόκηποι 

14. Υπουργείο Τουρισμού Αμαλίας 12 10557 

15.  Υπουργείο Επικρατείας– Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, 

101 63 Καλλιθέα 

16. Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης – Διοικητήριο 54123 Θεσσαλονίκη 

17. Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 27 10183  

18. Όλες οι αποκεντρωμένες διοικήσεις 

19. Όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές                                                                          

http://www.eot.gr/

