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Θζμα: Προκιρυξθ – πρόςκλθςθ υποβολισ υποψθφιοτιτων για τθν πλιρωςθ κζςεων ςε 
Τπθρεςίεσ ΕΟΣ Εξωτερικοφ. 
 

Α Π Ο Φ Α  Η 
Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ ΕΟΣ 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του Α.Ν. 1565/1950 (Α’ 255) «περί ςυςτάςεωσ Ελληνικοφ Οργανιςμοφ 

Τουριςμοφ», όπωσ κυρϊκθκε, τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τον Ν. 1624/1951 (Α’ 

7) «περί κυρϊςεωσ, τροποποιήςεωσ και ςυμπληρϊςεωσ του Α.Ν. 1565/1950 «Περί 

ςυςτάςεωσ Ελληνικοφ Οργανιςμοφ Τουριςμοφ» και ιςχφει ςιμερα, 

2. Σο ΠΔ 123/2016 (Α’ 208), άρκρο 2, περί αναςφςταςθσ του Τπουργείου Σουριςμοφ κακϊσ 

και το ΠΔ 125/2016 (Α’ 210) περί διοριςμοφ Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και 

Τφυπουργϊν, 

3. Σο ΠΔ 72/2018 (Α’ 141) «Οργανιςμόσ Ελληνικοφ Οργανιςμοφ Τουριςμοφ (Ε.Ο.Τ)», όπωσ 

τροποποιικθκε με τον ν. 4582/2018 (Α’ 208) και ιςχφει ςιμερα· ειδικότερα τα άρκρα 3,4, 

5, 7§3β, 12§2α, 18, 20§26, 25-28, 29§1, 30 και 35 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν ςιμερα, 

4. Σισ διατάξεισ των άρκρων 28 παρ. 1, 29 και 31 του ΠΔ 343/2001 (Α’ 231), όπωσ 

αντικαταςτάκθκαν με τα άρκρα 56, 57 και 59 του ν. 4582/2018 (208 Α’) και ιςχφουν 

ςιμερα· αυτά ςυνερμθνεφονται με τθν εξαιρετικι περίπτωςθ καϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 

19 «Τελικζσ - καταργοφμενεσ διατάξεισ» του ν. 4440/2016 (Αϋ 224), όπωσ είχε προςτεκεί 

με το άρκρο 100 τθσ παρ. 5 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), κατόπιν αντικαταςτάκθκε με το 

άρκρο 55 του ν. 4484/2017 (Α’ 110’) και ιςχφει ςιμερα, 

5. Σισ διατάξεισ –επιπροςκζτωσ των ανωτζρω- των άρκρων 76 περ. α’ και 97 του ν. 

4582/2018 (Α’ 208), 

6. Σθν υπ’ αρικ. 14712/31.08.2018 (502/ΤΟΔΔ/06.09.2018) Απόφαςθ Τπουργοφ περί 

διοριςμοφ Προζδρου, Αντιπροζδρου και μελϊν Δ του ΕΟΣ, 
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7. Σθν υπϋαρικμ. 6061/28-3-2019 Τπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 186/Τ.Ο.Δ.Δ./9-4-2019) με κζμα: 

«Αποδοχι παραίτθςθσ και αντικατάςταςθσ μζλουσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του 

Ε.Ο.Σ.» και τθ διόρκωςθ αυτοφ ( ΦΕΚ 264/Τ.Ο.Δ.Δ./13.5.2019) 

8. Σθν υπ’ αρικ. 17232/10.10.2018 (600/ΤΟΔΔ/17.10.2018) Τπουργικι Απόφαςθ, με τθν 

οποία διορίςτθκε ςτθ κζςθ του ΓΓ ΕΟΣ ο Κωνςταντίνοσ Σςζγασ, κακϊσ και τθν υπ’ αρικ. 

13300/24.10.2018 (ΑΔΑ: 7ΤΘΨ469ΘΙΗ-ΑΨΟ, ΦΕΚ 4802/Β/26.10.2018) Απόφαςθ ΕΟΣ «Εκ 

νζου οριςμόσ αναπληρωτή του Γενικοφ Γραμματζα του Ελληνικοφ Οργανιςμοφ Τουριςμοφ 

(Ε.Ο.Τ.)», 

9. Σθν υπ’ αρίκ. πρωτ. 98/06.09.2018 (4140/Β/20.09.2018) Απόφαςθ Προζδρου Δ ΕΟΣ περί 

μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων του Δ.. ςτον Γενικό Γραμματζα του ΕΟΣ, 

10. Σισ διατάξεισ του ν. 4305/2014 (Α’ 237) και ειδικότερα τισ διατάξεισ του αρ. 28, όπωσ 

ιςχφει ςιμερα μετά τθ κζςθ ςε ιςχφ του  ν. 4440/2016 (Α’ 224), 

11. Σισ διατάξεισ του αρ. 28 του ΠΔ 50/2001 (Α’ 39) «Καθοριςμόσ προςόντων διοριςμοφ ςε 

θζςεισ φορζων του δημοςίου τομζα»,  όπωσ ιςχφει ςιμερα,  

12. Σον ν. 4369/2016 (Α’ 33) και ιδίωσ τα άρκρα 25-28, όπωσ ιςχφουν ςιμερα, 

13. Σισ διατάξεισ του άρκρου 16 «Επίδομα θζςησ ευθφνησ» παρ. 1 περ αη’ ςε ςυνδυαςμό με 

το αρ. 34 «καταργοφμενεσ διατάξεισ» του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και το υπ’ αρικ. 

2/5797/0022/χετ.2/43462/0022/21.12.2012 Ζγγραφο τθσ 22θσ Δ/νςθσ Μιςκολογίου του 

Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ, 

14. Σο υπ’ αρικ. 3976/21.03.2019 ζγγραφο ΕΟΣ και το υπ’ αρικ. 3876/28.3.2019 ζγγραφο 

Γραφείου Νομικοφ υμβοφλου ΕΟΣ,  

15. Σον ν. 2690/1999 (Α’ 45) και ν. 2472/1997 (Α’ 50), όπωσ ιςχφουν ςιμερα,  

16. Σισ διατάξεισ του ν. 3861/2010 (Α’ 112) περί υποχρεωτικισ ανάρτθςθσ νόμων και πράξεων 

κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο/ πρόγραμμα 

«διαφγεια», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα, 

17. Σο από 29.4.1952 ΒΔ (Α’ 119) με το οποίο εγκρίκθκε ο Οικονομικόσ Κανονιςμόσ του ΕΟΣ, 

όπωσ ιςχφει ςιμερα, 

18. Σθν υπ’ αρικ. 2/19609/0022/14.4.2006 (553/Β/4.5.2006) Κοινι Απόφαςθ Τπουργϊν 

«Καθοριςμόσ επιδόματοσ υπηρεςίασ αλλοδαπήσ του προςωπικοφ του Υπουργείου 

Εξωτερικϊν που υπηρετεί ςτισ Διπλωματικζσ και Προξενικζσ Αρχζσ καθϊσ και ςτισ Μόνιμεσ 

Αντιπροςωπείεσ», με τισ όμοιεσ τροποποιθτικζσ τθσ,  

19. Σθν υπ’ αρικ. 502212/18.09.08 απόφαςθ ΕΟΣ «Καθοριςμόσ του Επιδόματοσ Υπηρεςίασ 

Αλλοδαπήσ του προςωπικοφ που υπηρετεί ςτισ Υπηρεςίεσ Εξωτερικοφ του Ε.Ο.Τ. (Γραφεία 

και Παραρτήματα)»,  

20. Σισ διατάξεισ των ν. 3833/10 (Α’ 40) και ν. 3845/2010 (Α’ 65) περί δθμοςιονομικισ 

πολιτικισ, όπωσ ιςχφουν ςιμερα, κακϊσ και τα ιςχφοντα μζτρα εφαρμογισ των 

δθμοςιονομικϊν ςτόχων και μεταρρυκμίςεων και του Μεςοπρόκεςμου Προγράμματοσ 

Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2019-2022, 

21. Σισ διατάξεισ του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπωσ ιςχφει ςιμερα,  

22. Σισ διατάξεισ των Κεφαλαίων Α’ και Γ’ τθσ υποπαραγράφου Δ9 «Δαπάνεσ μετακινοφμενων 

εντόσ και εκτόσ επικράτειασ» τθσ παραγράφου Δ’ του άρκρου 2 του μζρουσ Β’ του ν. 

4336/2015 (Α’ 94) «Κάλυψη δαπανϊν μετακινοφμενων υπαλλήλων εντόσ και εκτόσ τησ 

Επικράτειασ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα, 

23. Σο ΠΔ 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη Υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα,  
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24. Σισ υπ’ αρικ. 1338/29.01.2019 (ΑΔΑ: ΨΓ6Π469ΘΙΗ-19Φ) και 1526/31.01.2019 (ΑΔΑ: 

ΨΧ15469ΘΙΗ-7ΒΚ) Αποφάςεισ ΕΟΣ, 

25. Σθν προκφπτουςα ανάγκθ ςτελζχωςθσ δυο (2) οργανικϊν κζςεων ωσ εξισ: 

α) κζςθ Προϊςταμζνου Αμερικισ  

β) κζςθ Αναπλ. Προϊςταμζνου Ηνωμζνου Βαςιλείου& Ιρλανδίασ 

26. Σο γεγονόσ ότι το εκτιμϊμενο κόςτοσ τθσ ςτελζχωςθσ των ωσ άνω κζςεων (ζξοδα 

μετάβαςθσ υπαλλιλων, δαπάνεσ α’ εγκατάςταςθσ και μεταφοράσ οικοςκευισ) κατά 

προςζγγιςθ προχπολογίηεται ν’ ανζλκει ςτο ποςό των 25.000€, επιμεριςμζνο ςτουσ καε 

0735 (8.500€) και 0742 (16.500€) αντίςτοιχα, 

27. Σθν υπ’ αρικ. 2280/8.2.2016 (ΑΔΑ: ΩΩΡ44653Ο7-ΔΛ9) Απόφαςθ Τπουργοφ Οικονομίασ, 

Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ «Ζγκριςη Ανάληψησ Πολυετοφσ Υποχρζωςησ» και το υπ’ αρικ. 

607/23.4.2019 Τπθρεςιακό θμείωμα Δ/νςθσ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν,  

28.  Σθν υπ’ αρικ. 22843/28.12.2018 Απόφαςθ Τπουργοφ Σουριςμοφ «Ζγκριςη του Αναλυτικοφ 

Προχπολογιςμοφ του Ελληνικοφ Οργανιςμοφ Τουριςμοφ (Ε.Ο.Τ.) Ν.Π.Δ.Δ. οικ. ζτουσ 2019 

(Τακτικόσ Π/Υ και Προγράμματοσ Δημοςίων Επενδφςεων/Π.Δ.Ε.)», 

29. Σον τακτικό Προχπολογιςμό του Ε.Ο.Σ. ζτουσ 2019 και τθν Βϋ Αναμόρφωςθ αυτοφ 

(Τπουργικι Απόφαςθ  υπ’ αρικμ. 6255/29.3.2019, ΑΔΑ: Ψ5ΤΜ465ΧΘΟ-ΙΧΘ) κακϊσ και το 

ΜΠΔ ετϊν 2019-2022, 

30. Σο υπ’ αρικμ. 82/12.4.2019 Τπθρεςιακό θμείωμα τθσ Δ/νςθσ Οικ. Τπθρεςιϊν και τα   θν 

υπ’ αρικ. 3591/13.03.2019 (ΑΔΑ:ΨΠΠΦ469ΘΙΗ-ΣΙΣ, α/α: 318) Απόφαςθ δζςμευςθσ 

Πίςτωςθσ, 

31.  Σθν υπ’ αρικ. Πρωτ. 66 /υν: 16θ /23.4.2019 Απόφαςθ Δ ΕΟΣ, 

 

Αποφαςίηουμε 
 
Α. Προκθρφςςουμε, τθν πλιρωςθ δυο (2) κζςεων ωσ εξισ, ςτισ κάτωκι Τπθρεςίεσ  Εξωτερικοφ: 

 

Θέςη Προϊςταμένου:  

 Αμερικήσ, με ζδρα τθ Νζα Τόρκθ και περιοχι τοπικισ αρμοδιότθτασ τα κράτθ τθσ Βόρειασ 

Αμερικισ. 

Θέςη Αναπληρωτή Προϊςταμένου:  

 Ηνωμζνου Βαςιλείου& Ιρλανδίασ, με ζδρα το Λονδίνο και περιοχι τοπικισ αρμοδιότθτασ 

το Θνωμζνο Βαςίλειο και τθν Ιρλανδία. 

 
Β. Προχποκζςεισ πλιρωςθσ των κζςεων.    

 

Β1. Για την θέςη Προϊςταμένου: 

Ι. Προϊςτάμενοι των Τπθρεςιϊν Εξωτερικοφ ορίηονται μόνιμοι υπάλλθλοι του ΕΟΣ ι του 

Τπουργείου Σουριςμοφ, εκπαίδευςθσ/εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΠΕ ι ΣΕ, ανεξαρτιτωσ κλάδου, με 

βακμό τουλάχιςτον Β’.  

 

ΙΙ. Οι υποψιφιοι, πζραν του απαιτοφμενου τίτλου ςπουδϊν κατθγορίασ ΠΕ ι ΣΕ, απαιτείται να 

γνωρίηουν άριςτα τθν αγγλικι γλϊςςα. Προτιμϊνται όςοι γνωρίηουν άριςτα ι πολφ καλά τθν 
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γλϊςςα τθσ χϊρασ ςτθν οποία κα υπθρετιςουν και πολφ καλά τθν αγγλικι.  Εκτιμάται θ γνϊςθ 

κάκε άλλθσ ξζνθσ γλϊςςασ. Θ πιςτοποίθςθ τθσ γνϊςθσ τθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται από τα 

οριηόμενα πτυχία και πιςτοποιθτικά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του π.δ. 50/2001, ωσ ιςχφει. 

 

ΙΙΙ. υναφισ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ανάλογα με το αντικείμενο τθσ κζςθσ αποτελεί ιδιαίτερο 

προςόν. 

 

 ΙV.  Οι υποψιφιοι απαιτείται περαιτζρω: α) να ζχουν ςυμπλθρϊςει διετι τουλάχιςτον υπθρεςία 

και β) να μθν ζχουν καταδικαςτεί τελεςίδικα για ςοβαρό πεικαρχικό παράπτωμα ι πλθμμελι 

άςκθςθ των κακθκόντων τουσ με αποφάςεισ που δεν ζχουν ανατραπεί. 

 

V. Θ πλιρωςθ των ωσ άνω κζςεων κα γίνει με τθ διαδικαςία τθσ μετάκεςθσ για τουσ υπαλλιλουσ 

ΕΟΣ ι με τθ διαδικαςία τθσ απόςπαςθσ για τουσ υπαλλιλουσ του Τπουργείου Σουριςμοφ.  (αρ. 

29 ΠΔ 343/2001, ωσ ιςχφει). 

 

Θ διάρκεια τθσ κθτείασ και ςτισ δυο περιπτϊςεισ είναι τριετισ. 

 

VI. Τπάλλθλοσ, που υπθρετεί ιδθ ςε Τπθρεςία Εξωτερικοφ δφναται να υποβάλει αίτθςθ για 

μετάκεςθ ι απόςπαςθ για πλιρωςθ κζςθσ που προκθρφςςεται για άλλθ Τπθρεςία Ε.Ο.Σ. 

Εξωτερικοφ, μεςοφςθσ τθσ κθτείασ του, ςε περίπτωςθ που ζχει διανφςει τα δφο τρίτα τθσ κθτείασ 

του. (αρ. 29 παρ 1γ του ΠΔ 72/2018) 

 

VII. Τπάλλθλοσ που ιδθ υπθρζτθςε για μία (1) ι περιςςότερεσ κθτείεσ ςτο εξωτερικό και ζχει 

επανζλκει ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία του Ε.Ο.Σ. ι του Τπουργείου Σουριςμοφ, ςφμφωνα με όςα 

ορίηονται ανωτζρω, μπορεί να ςυμμετάςχει, φςτερα από ςχετικι προκιρυξθ, ςτισ κρίςεισ για τθν 

εκ νζου μετάκεςθ ι απόςπαςι του ςτθν ίδια ι ςε άλλθ υπθρεςία Ε.Ο.Σ. Εξωτερικοφ. (αρ 29 παρ. 

8 περ. γ’ του ΠΔ 343/2001, ωσ ιςχφει.  

 

 

Β2. Για την θέςη Αναπλ. Προϊςταμένου: 

 

Ι. Αναπλθρωτζσ Προϊςτάμενοι των Τπθρεςιϊν Εξωτερικοφ ορίηονται μόνιμοι ι με ςχζςθ εργαςίασ 

ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου υπάλλθλοι του ΕΟΣ ι του Τπουργείου Σουριςμοφ, 

εκπαίδευςθσ/εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΠΕ ι ΣΕ, ανεξαρτιτωσ κλάδου, με βακμό τουλάχιςτον Β’.  

 

ΙΙ. Οι υποψιφιοι, πζραν του απαιτοφμενου τίτλου ςπουδϊν κατθγορίασ ΠΕ ι ΣΕ, απαιτείται να 

γνωρίηουν άριςτα τθν αγγλικι γλϊςςα. Προτιμϊνται όςοι γνωρίηουν άριςτα ι πολφ καλά τθν 

γλϊςςα τθσ χϊρασ ςτθν οποία κα υπθρετιςουν και πολφ καλά τθν αγγλικι.  Εκτιμάται θ γνϊςθ 

κάκε άλλθσ ξζνθσ γλϊςςασ. Θ πιςτοποίθςθ τθσ γνϊςθσ τθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται από τα 

οριηόμενα πτυχία και πιςτοποιθτικά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του π.δ. 50/2001, ωσ ιςχφει. 

 

ΙΙΙ. υναφισ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ανάλογα με το αντικείμενο τθσ κζςθσ αποτελεί ιδιαίτερο 

προςόν. 
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 ΙV.  Οι υποψιφιοι απαιτείται περαιτζρω: α) να ζχουν ςυμπλθρϊςει διετι τουλάχιςτον υπθρεςία 

και β) να μθν ζχουν καταδικαςτεί τελεςίδικα για ςοβαρό πεικαρχικό παράπτωμα ι πλθμμελι 

άςκθςθ των κακθκόντων τουσ με αποφάςεισ που δεν ζχουν ανατραπεί. 

 

V. Θ πλιρωςθ των ωσ άνω κζςεων κα γίνει με τθ διαδικαςία τθσ μετάκεςθσ για τουσ υπαλλιλουσ 

ΕΟΣ ι με τθ διαδικαςία τθσ απόςπαςθσ για τουσ υπαλλιλουσ του Τπουργείου Σουριςμοφ.  (αρ. 

29 ΠΔ 343/2001, ωσ ιςχφει). 

Θ διάρκεια τθσ κθτείασ και ςτισ δυο περιπτϊςεισ είναι τριετισ. 

 

VI. Τπάλλθλοσ, που υπθρετεί ιδθ ςε Τπθρεςία Εξωτερικοφ δφναται να υποβάλει αίτθςθ για 

μετάκεςθ ι απόςπαςθ για πλιρωςθ κζςθσ που προκθρφςςεται για άλλθ Τπθρεςία ΕΟΣ 

Εξωτερικοφ, μεςοφςθσ τθσ κθτείασ του, ςε περίπτωςθ που ζχει διανφςει τα δφο τρίτα τθσ κθτείασ 

του. (αρ. 29 παρ 1γ του ΠΔ 72/2018).  

 

VII. Τπάλλθλοσ που ιδθ υπθρζτθςε για μία (1) ι περιςςότερεσ κθτείεσ ςτο εξωτερικό και ζχει 

επανζλκει ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία του ΕΟΣ ι του Τπουργείου Σουριςμοφ, ςφμφωνα με όςα 

ορίηονται ανωτζρω, μπορεί να ςυμμετάςχει, φςτερα από ςχετικι προκιρυξθ, ςτισ κρίςεισ για τθν 

εκ νζου μετάκεςθ ι απόςπαςι του ςτθν ίδια ι ςε άλλθ υπθρεςία ΕΟΣ Εξωτερικοφ. (αρ 29 παρ. 8 

περ. γ’ του ΠΔ 343/2001, ωσ ιςχφει).  

 

Γ. Τποβολι αιτιςεων.   

 

I. Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για μετάκεςθ ι 

απόςπαςθ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω. τθν αίτθςθ κα αναφζρονται ρθτά: α) θ επικυμθτι κζςθ 

κατά ςειρά προτίμθςθσ, β) οι επικαλοφμενοι τίτλοι ςπουδϊν, οι οποίοι κα προςκομίηονται 

ςυνθμμζνα υποχρεωτικϊσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον ν.4250/2014 (βλ. ςυνθμμζνο 

παράρτθμα ΑΕΠ). Ειδικότερα, οι υποψιφιοι υπάλλθλοι του ΕΟΣ, για τουσ οποίουσ ζχει 

ολοκλθρωκεί ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ γνθςιότθτασ των επικαλοφμενων τίτλων ςπουδϊν, 

καλοφνται να προςκομίςουν απλό φωτοαντίγραφο αυτϊν, ενϊ οι υποψιφιοι υπάλλθλοι του 

Τπουργείου Σουριςμοφ, καλοφνται να προςκομίςουν και τα  αποδεικτικά ελζγχου γνθςιότθτασ 

των αυτϊν ςτοιχείων, όπου αυτά υπάρχουν. Επίςθσ, κα επιςυνάπτονται επί ποινι αποκλειςμοφ 

από τθν αξιολόγθςθ, βιογραφικό ςθμείωμα και υπεφκυνθ διλωςθ ςυνδρομισ των 

επικαλοφμενων προςόντων. χετικά αποδεικτικά ζγγραφα των επικαλουμζνων προςόντων 

μποροφν να υποβλθκοφν ςτθ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν του ΕΟΣ το αργότερο μζχρι το 

πζρασ των  ςυνεντεφξεων ςτισ οποίεσ κα κλθκοφν οι υποψιφιοι (βλ. παρακάτω, ςθμείο IV), θ 

ςυνδρομι όμωσ των νόμιμων προχποκζςεων ςυμμετοχισ ςτθν προκιρυξθ κα διαπιςτωκεί, ςε 

κάκε περίπτωςθ, κατά το χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιότθτασ.  

II. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ ςτο Κεντρικό Πρωτόκολλο Ε.Ο.Σ., 

Αν. Σςόχα 7, Αμπελόκθποι, Ακινα, 5οσ όροφοσ, α) είτε αυτοπροςϊπωσ, β) είτε με άλλο 

εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ πρόςωπο, εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι τουσ 

κεωρθμζνθ από δθμόςια Αρχι, γ) είτε ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτθν Κεντρικι 

Τπθρεςία του ΕΟΣ, με τα ακόλουκα ςτοιχεία: Προσ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν- Σμιμα 

Ανάπτυξθσ & Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Αν. Σςόχα 7, Αμπελόκθποι, Σ.Κ. 115 21, 

Ακινα. τθν περίπτωςθ αυτι, το εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία, 
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που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ, ο οποίοσ, μετά τθν αποςφράγιςι του, επιςυνάπτεται ςτθν 

αίτθςθ των υποψθφίων. 

 

ΙΙI. Οι αιτιςεισ υποβάλλονται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία δζκα (10) εργαςίμων  θμερϊν, θ 

οποία αρχίηει από τθν επομζνθ τθσ ανάρτθςθσ τθσ παροφςασ ςτθν διαδικτυακι Πφλθ του ΕΟΣ 

(www.gnto.gov.gr) και τον ιςτότοπο «ΔΙΑΤΓΕΙΑ».  

 

ΙV. Μετά τθ λιξθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, οι υποψιφιοι καλοφνται ςε ςυνζντευξθ ςτον τόπο και 

κατά τον χρόνο, που ορίηεται με πράξθ του Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν 

Τπθρεςιϊν του ΕΟΣ.  

 

V. Θ παροφςα να κοινοποιθκεί ςτουσ υπαλλιλουσ του ΕΟΣ με ευκφνθ των Προϊςταμζνων τουσ· 

ομοίωσ, και ςτο Τπουργείο Σουριςμοφ, προκειμζνου με ευκφνθ του (δια τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ) 

να λάβει ζγκαιρα γνϊςθ το προςωπικό του. 

 

Θ παροφςα αναρτάται και ςτθ διαδικτυακι Πφλθ του ΕΟΣ (www.gnto.gov.gr) και τοιχοκολλείται 

ςτθν είςοδο τθσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ ΕΟΣ (Αν. Σςόχα 7, Αμπελόκθποι, Ακινα).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
1. Τπ. Σουριςμοφ- Δ/νςθ Διοικθτικοφ 
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 
1. ΕΟΣ: 
- Γραφείο Γεν. Γραμματζα ΕΟΣ 
-Γραφείο Προζδρου ΕΟΣ 
 - Δ/νςεισ ΕΟΣ 
 - Αυτοτελι Γραφεία ΕΟΣ 
 -Τπθρεςίεσ ΕΟΣ Εξωτερικοφ 
2. Τπ. Σουριςμοφ- Γραφείο Τπουργοφ  
3. Γενικι Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν & 
Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 
4. Γενικι Διεφκυνςθ Σουριςτικισ Πολιτικισ 
 ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
Αρχείο Δ/νςθσ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν 
Σμιμα Ανάπτυξθσ & Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ 

 
Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ ΕΟΣ 

 
 

 
                            ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΕΓΑ 

 
                                   α.α. Αναπλ. Γεν. Γραμματζασ ΕΟΣ 
 

                          Ιωάννθσ Γοφλιοσ 
 

 
 
 

http://www.gnto.gov.gr/
http://www.gnto.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ για το ςφνολο των δικαιολογθτικϊν του παρόντοσ Κεφαλαίου : 
 
θμειϊνεται ότι: 
Α. Σίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ θμεδαπισ: 
α) Δθμόςια ζγγραφα θμεδαπισ, δθλαδι ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί από υπθρεςίεσ και φορείσ του 
δθμοςίου και του ευρφτερου δθμοςίου τομζα ( π.χ. τίτλοι ςπουδϊν – άδειεσ – πιςτοποιθτικά – 
βεβαιϊςεισ κ.λπ. ), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα 
των πρωτότυπων εγγράφων ι των ακριβϊν αντιγράφων του. 
β) Ιδιωτικά ζγγραφα θμεδαπισ, δθλαδι ζγγραφα που δεν εκδίδονται από υπθρεςίεσ και φορείσ 
του δθμοςίου και του ευρφτερου δθμοςίου τομζα (εκδίδονται από ιδιωτικοφσ φορείσ), 
υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικϊν εγγράφων, τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο κακϊσ και ςε ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και 
φορείσ του δθμοςίου και του ευρφτερου δθμοςίου τομζα ( π.χ. απολυτιριο ιδιωτικοφ λυκείου που 
φζρει τθ κεϊρθςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Τπουργείου 
Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων.)  
γ) Φωτοαντίγραφα πιςτοποιθτικϊν και βεβαιϊςεων απόδειξθσ γνϊςθσ Θ/Τ γίνονται αποδεκτά χωρίσ 
επικφρωςθ από δικθγόρο ι κεϊρθςθ από δθμόςια υπθρεςία. 
 
Β. Σίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ : 
Σίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί και επικυρωκεί από τισ αρμόδιεσ 
αλλοδαπζσ αρχζσ και πρζπει να είναι επίςθμα μεταφραςμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Θ επίςθμθ 
μετάφραςθ τουσ γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχι του Τπουργείου Εξωτερικϊν ι τθν Πρεςβεία 
ι το Προξενείο τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ι από δικθγόρο. Ειδικϊσ, όμωσ, μετά το νζο << Κϊδικα 
Δικθγόρων >> * άρκρο 36, ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208 Ά)+, από τθν 27.9.2013 και μετά, θ μετάφραςθ 
ξενόγλωςςου εγγράφου από δικθγόρο γίνεται δεκτι , μόνον, εφόςον ο δικθγόροσ βεβαιϊνει ότι ο 
ίδιοσ ζχει επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ από και προσ τθν οποία μετζφραςε.  
θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με τθ νομολογία του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ, προκειμζνου περί 
τίτλου ςπουδϊν με τουσ οποίου αποδεικνφεται θ χριςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, τίτλοι που 
προςκομίηονται ςε απλά φωτοαντίγραφα, γίνονται δεκτοί, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
προςκομίηονται επικυρωμζνεσ μεταφράςεισ αυτϊν, ςτισ οποίεσ γίνεται μνεία ότι ςτουσ νόμιμουσ 
μεταφραςτζσ είχαν προςκομιςκεί τα πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα των τίτλων.  
ΟΙ βεβαιϊςεισ εκπαιδευτικισ Προχπθρεςίασ ςε χϊρα μζλουσ τθσ Ε.Ε. κα πρζπει, επιπλζον, να 
φζρουν είτε επικφρωςθ των ελλθνικϊν προξενικϊν αρχϊν ςτθν αλλοδαπι ( ι του Ελλθνικοφ 
Τπουργείου Εξωτερικϊν) είτε επιςθμείωςθ με τθ φραγίδα τσθ Χάγθσ (apostille). 
 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, τα οποία 
ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο.  


