
 
ΘΕΜΑ: Πρόσληψη του Λούλη Κωνσταντίνου ως άμισθου μετακλητού ειδικού συμβούλου 

στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Τουρισμού 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

α) του Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» άρθρα 
45, 46 παρ. 7, 47, 48 και 76 (ΦΕΚ 133/Α/7-8-2019), όπως ισχύει 

β) του Ν.3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα 
τουρισμού» (ΦΕΚ 187/Α/11-10-2004), όπως ισχύει 

γ) του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010), όπως ισχύει 

δ) του Π.Δ.123/2016 «…Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού…» άρθρο 2 (ΦΕΚ 
208/Α/4-11-2016), όπως ισχύει 

ε) του Π.Δ.127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 157/Α/20-10-2017), 
όπως ισχύει 

στ) του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α/9-7-2019). 

2. Την ανάγκη στελέχωσης του Ιδιαίτερου Γραφείου του Υπουργού Τουρισμού, Θεοχάρη 
(Χάρη) Θεοχάρη, την ανάγκη παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από εμπειρογνώμονα 
με ειδικό αντικείμενο τον σχεδιασμό και την υποβολή προτάσεων για την τουριστική 
ανάπτυξη, τη στήριξη της τουριστικής επιχειρηματικότητας και τη στρατηγική επέκτασης 
στις διεθνείς αγορές και το με Α.Π. 3400/09-09-2020 έγγραφο του Υπουργού Τουρισμού, 
με θέμα «Στελέχωση Ιδιαίτερου Γραφείου Υπουργού», που αφορά «…την πλήρωση θέσης 
ειδικού συμβούλου ως εμπειρογνώμονα στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Τουρισμού 
(σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 46 Κεφάλαιο Ε΄ του Ν.4622/2019 ΦΕΚ 
133/Α΄/07.08.2019 όπως ισχύει), από τον κ. Λούλη Κωνσταντίνο του Νικολάου, με ειδικό 
αντικείμενο τον σχεδιασμό και την υποβολή προτάσεων για την τουριστική ανάπτυξη, την 
στήριξη της τουριστικής επιχειρηματικότητας και την στρατηγική επέκτασης στις διεθνείς 
αγορές, η διάρκεια της θητείας του οποίου θα είναι 1 έτος, ήτοι από 14.09.2020 έως και 
13.09.2021…». 
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3. Την με Aριθ. Πρωτ. 15039/24-09-2020 αίτηση του Λούλη Κωνσταντίνου του Νικολάου, με 
θέμα «Κατάθεση δικαιολογητικών για πρόσληψη άμισθου συμβούλου», με συνημμένα 
δικαιολογητικά πρόσληψης. 

 
 

                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
 
Την πρόσληψη του Λούλη Κωνσταντίνου του Νικολάου, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 279078, ως άμισθου 

μετακλητού ειδικού συμβούλου στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Τουρισμού, Θεοχάρη 
(Χάρη) Θεοχάρη, και την ανάθεση σε αυτόν καθηκόντων σχετικών με τον σχεδιασμό και την 
υποβολή προτάσεων για την τουριστική ανάπτυξη, τη στήριξη της τουριστικής 
επιχειρηματικότητας και τη στρατηγική επέκτασης στις διεθνείς αγορές, για χρονικό διάστημα 
ενός (1) έτους, ήτοι από 14.09.2020 έως και 13.09.2021. 

 
Ο ανωτέρω, ως εμπειρογνώμονας με ειδικό αντικείμενο τον σχεδιασμό και την υποβολή 

προτάσεων για την τουριστική ανάπτυξη, τη στήριξη της τουριστικής επιχειρηματικότητας και 
τη στρατηγική επέκτασης στις διεθνείς αγορές, θα παρέχει τις υπηρεσίες του στον Υπουργό 
Τουρισμού, θα υποστηρίζει στο αντικείμενό τους τα διοικητικά όργανα, τις επιτροπές και τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, θα υπηρετεί εθελοντικά και δεν θα 
λαμβάνει μισθό, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή, εκτός των οδοιπορικών του. 

 
Η υπηρεσία του ανωτέρω προσλαμβανόμενου στο ως άνω Ιδιαίτερο Γραφείο λήγει 

αυτοδικαίως με την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του ανωτέρω Υπουργού, ενώ 
η λήξη της πρόσληψής του μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με μόνη πράξη του οικείου 
Υπουργού.  

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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