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Θέμα: Ανακοίνωση – πρόσκληση για την απόσπαση υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΟΤ
στο Γραφείο ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας και το Γραφείο ΕΟΤ Κίνας.
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των Νόμων:
1. Α.Ν. 1565/1950 (ΦΕΚ 255 ‘Α) «περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού»,
όπως κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 1624/1951 (ΦΕΚ 7 ’Α)
«περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 1565/1950 «Περί
συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» και ισχύει σήμερα,
2. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 ‘Α) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
σήμερα,
3. 3270/2004 (ΦΕΚ 187 ‘Α) «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και
θέματα τουρισμού» όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα τις διατάξεις του αρ. 4, όπως
ισχύει σήμερα,
4. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α’) και 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α’) περί δημοσιονομικής πολιτικής,
όπως ισχύουν σήμερα,
5. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112 Α) περί υποχρεωτικής ανάρτησης νόμων και πράξεων
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο/ πρόγραμμα
«διαύγεια», όπως ισχύει σήμερα,
6. 3878/2010 (ΦΕΚ 161 Α’) «Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού»
και ειδικότερα τις διατάξεις των αρ. 6, 7 και 8,
7. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α’), άρθρο 2, παράγραφος Δ’, υποπαράγραφος Δ.9 «δαπάνες
μετακινουμένων εντός και εκτός επικράτειας», όπως ισχύει σήμερα,
8. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄) οπως ισχυει σημερα,
9. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α’), αρ. 18 «Μεταβατικές διατάξεις» παρ. 4, όπως ισχύει σήμερα,
δυνάμει της οποίας «Αποσπάσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση του υπαλλήλου ή
εκδίδεται ανακοίνωση- πρόσκληση μέχρι και 31.7.2017 διενεργούνται σύμφωνα με τις
ισχύουσες κατά τις 2.12.2016 διατάξεις. Οι κατά τα ανωτέρω διενεργούμενες αποσπάσεις,
λήγουν αυτοδικαίως στις 15.4.2018»,
Τις διατάξεις των Διαταγμάτων:
10. από 29.4.1952 ΒΔ (ΦΕΚ 119 Α’) με το οποίο εγκρίθηκε ο Οικονομικός Κανονισμός του
ΕΟΤ, όπως ισχύει σήμερα,
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11. ΠΔ 343/2001 (ΦΕΚ 231 Α’) «Οργανισμός Διάρθρωσης Υπηρεσιών του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού» και ειδικότερα της παρ. 3 του αρ. 30 όπως ισχύει σήμερα,
σύμφωνα με την οποία «Για την αντιμετώπιση έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης
επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. σε Υπηρεσία
Εξωτερικού, ακόμη και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, με αιτιολογημένη απόφαση
του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου…»,
12. ΠΔ 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α’), άρθρο 2, περί ανασύστασης του Υπουργείου Τουρισμού
καθώς και των ΠΔ 124/2016 (ΦΕΚ 209 Α’) και 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α’) περί αποδοχής
παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών καθώς και
διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, αντίστοιχα,
13. ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄), οπως ισχυει
σήμερα,
Τις διατάξεις των Αποφάσεων:
14. 2/73/ΔΕΠ/4.1.2016 (ΦΕΚ 20/Β/14.1.2016) Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
«Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός και
εκτός της Επικράτειας»,
15. 10170/12.6.2017 (ΦΕΚ 284/ΥΟΔΔ/15.6.2017) Υπουργού, με την οποία διορίστηκε ως
ΓΓ ΕΟΤ ο Κωνσταντινος Τσεγας, και τροποποιηθηκε η υπ΄ αριθ. 22857/06.11.2015
(ΦΕΚ 793/ΥΟΔΔ) Υπουργική απόφαση.
Τις διατάξεις των Αποφάσεων ΕΟΤ:
16. 502212/18.9.2008 ΓΓ ΕΟΤ «Καθορισμός του Επιδόματος Υπηρεσίας Αλλοδαπής του
προσωπικού που υπηρετεί στις Υπηρεσίες Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. (Γραφεία και
Παραρτήματα)»,
17. 3582/21.3.2017 και της από 22.3.2017 ορθής επανάληψης αυτής, καθώς και της
8777/20.7.2017 ΓΓ ΕΟΤ,
18. 50/Συν. 9η/19.7.2017 ΔΣ ΕΟΤ,
19. 9014/26.7.2017 (α/α: 588) και 9026/26.7.17 (α/α: 591) Αποφάσεων ΓΓ ΕΟΤ περί
δέσμευσης πίστωσης,
20. Τον τακτικό Προϋπολογισμό του ΕΟΤ έτους 2017 και το ΜΠΔΣ ετών 2016-2019,
21. Τις έκτακτες, υπηρεσιακές ανάγκες των Γραφείων ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας
καθώς και Κίνας, το προσεχές διάστημα (β’ εξάμηνο 2017),
22. Τα υπ’ αριθ. 176/25.7.2017 και 177/26.7.17 Υπηρεσιακά Σημειώματα της Δ/νσης Οικ.
Υπηρεσιών,
Εκδίδουμε την ακόλουθη ανακοίνωση:
1. Τα Γραφεία ΕΟΤ Εξωτερικού συνιστούν πολυδύναμα κέντρα προώθησης του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος σε διεθνές επίπεδο. Ως πολλαπλασιαστές του αποτελέσματος
της κεντρικά χαραγμένης πολιτικής Τουρισμού, η εύρυθμη λειτουργία τους καθίσταται
ακρογωνιαίος λίθος για την πραγμάτωση του στρατηγικού σκοπού του ΕΟΤ.
2. Στο πλαίσιο των αυξημένων υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει τα Γραφεία ΕΟΤ Ην.
Βασιλείου & Ιρλανδίας καθώς και Κίνας το προσεχές διάστημα και προκειμένου ν’
αντιμετωπισθούν οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες τους, η Υπηρεσία προτίθεται να
ενισχύσει το προσωπικό τους μέσω απόσπασης συνολικά τριών (3) υπαλλήλων της
Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΟΤ ως εξής: Α) Για το Γραφείο ΕΟΤ Ην. Βασιλείου& Ιρλανδίας:
έναν/μια (1) υπάλληλο ως Προϊστάμενο/η και έναν/μια (1) υπάλληλο σε λοιπή θέση και
Β) Για το Γραφείο ΕΟΤ Κίνας: έναν/μια (1) υπάλληλο ως Προϊστάμενο/η αυτού.
Οι θητείες θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 3 του αρ. 30
«Αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών στον Ε.Ο.Τ.» του ΠΔ 343/2001 (ΦΕΚ
231 Α’), σε συνερμηνεία με την παρ. 4 του αρ. 18 «Μεταβατικές διατάξεις» του ν.
4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α’), όπως ισχύει σήμερα.
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3. Η ισχύς των καθηκόντων του υπαλλήλου λογίζονται ως εξής:
Α) Για τις θέσεις Προϊσταμένου:
Άρχεται από την ανάληψη υπηρεσίας και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης νέου Προϊσταμένου κατόπιν έκδοσης σχετικής
Προκήρυξης στελέχωσης σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 50/Συν. 9η/19.7.2017 Απόφασης ΔΣ
ΕΟΤ, και πάντως όχι πέραν από τις 15.4.2018.
Β) Για τη λοιπή θέση:
Άρχεται από την ανάληψη υπηρεσίας και διαρκεί πάντως όχι πέραν από τις 15.4.2018.
4. Προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων.
4.1. Για τη θέση Προϊσταμένου:
Ι. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχει το μόνιμο προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας
ΕΟΤ κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, ανεξαρτήτως κλάδου, με βαθμό τουλάχιστον Δ’.
ΙΙ. Οι υποψήφιοι, πέραν του απαιτούμενου τίτλου σπουδών κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ,
απαιτείται να γνωρίζουν άριστα την αγγλική. Εκτιμάται η γνώση κάθε άλλης ξένης
γλώσσας.
ΙΙΙ. Η πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης της γλώσσας αποδεικνύεται από τα οριζόμενα
πτυχία και πιστοποιητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 28 του Π.Δ. 50/2001, ως
ισχύει.
IV. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αποτελεί ιδιαίτερο προσόν. Μεταπτυχιακός τίτλος
στη διαφήμιση, τις δημόσιες σχέσεις, τον τουρισμό και τη διοίκηση επιχειρήσεων είναι
επικρατέστερος άλλων μεταπτυχιακών τίτλων.
V. Επιπλέον, οι υποψήφιοι απαιτείται: α) να έχουν συμπληρώσει τριετή τουλάχιστον
υπηρεσία στον δημόσιο τομέα και β) να μην έχουν απομακρυνθεί από τα καθήκοντά
τους στις υπηρεσίες, που υπηρετούν, για πειθαρχικό παράπτωμα, υπηρεσιακή
ανεπάρκεια ή πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους. Η ως άνω προϋπόθεση δεν
ισχύει, εάν οι υποψήφιοι έχουν απαλλαγεί ή αποκατασταθεί.
4.2. Για τη λοιπή θέση:
I. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχει το μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΟΤ κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ,
ανεξαρτήτως κλάδου, με βαθμό τουλάχιστον Δ’.
II. Οι υποψήφιοι, πέραν του απαιτούμενου τίτλου σπουδών κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ,
απαιτείται να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική. Εκτιμάται η γνώση κάθε άλλης ξένης
γλώσσας.
III. Η πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης της γλώσσας αποδεικνύεται από τα οριζόμενα
πτυχία και πιστοποιητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 28 του Π.Δ. 50/2001, ως
ισχύει.
IV. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αποτελεί ιδιαίτερο προσόν. Μεταπτυχιακός τίτλος
στη διαφήμιση, τις δημόσιες σχέσεις, τον τουρισμό και τη διοίκηση επιχειρήσεων είναι
επικρατέστερος άλλων μεταπτυχιακών τίτλων.
V. Επιπλέον, οι υποψήφιοι απαιτείται: α) να έχουν συμπληρώσει τριετή τουλάχιστον
υπηρεσία στον δημόσιο τομέα και β) να μην έχουν απομακρυνθεί από τα καθήκοντά
τους στις υπηρεσίες, που υπηρετούν, για πειθαρχικό παράπτωμα, υπηρεσιακή
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ανεπάρκεια ή πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους. Η ως άνω προϋπόθεση δεν
ισχύει, εάν οι υποψήφιοι έχουν απαλλαγεί ή αποκατασταθεί.
5. Υποβολή αιτήσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν σε αποκλειστική προθεσμία μέχρι τη
Δευτέρα 31.7.2017, στη Διεύθυνση Διοικητικού του ΕΟΤ, Τμήμα Προσωπικού & Διοικητικής
Οργάνωσης (Τσόχα 7, 11521, ισόγειο, πρωτόκολλο) σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (email:
administration@gnto.gr), τ’ ακόλουθα δικαιολογητικά:




Αίτηση απόσπασης, στην οποία να αναγράφεται η επιθυμητή θέση η οποία
κοινοποιείται από τον υποψήφιο/υποψήφια. Όσοι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις
προϋποθέσεις και επιθυμούν να αξιολογηθούν και για τις δυο κατηγορίες θέσεων (5.1. –
5.2.), καλούνται να υποβάλουν δυο ξεχωριστές αιτήσεις.
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του
περιεχομένου του.

6. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΟΤ με ευθύνη των
Προϊσταμένων τους. Η παρούσα αναρτάται και στη διαδικτυακή Πύλη του Ε.Ο.Τ.
(www.gnto.gov.gr).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΟΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΓΑΣ
Ακριβές αντίγραφο

Γιωταμίνα Αλεξάνδρου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Αποδέκτες προς ενέργεια:
Κεντρική Υπηρεσία ΕΟΤ- Όλες οι οργανικές
μονάδες
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπ. Τουρισμού:
1) Γραφείο Υπουργού
2) Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Γραφείο Γεν. Γραμματέα ΕΟΤ
Γραφείο Προέδρου ΕΟΤ
Γενική Δ/νση Προβολής
Αρχείο Δ/νσης Διοικητικού- Τμήμα
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