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Θέμα: Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου 
στην Υπηρεσία ΕΟΤ Ισπανίας. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1565/1950 (Α’ 255), «περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού», όπως   

ισχύει, 
2. Το Β.Δ. της 24/29.04.1952 (ΦΕΚ 119 Α’) «Περί εγκρίσεως του Οικονομικού Κανονισμού του Ελληνικού 

Οργανισμού Τουρισμού», όπως ισχύει, 
3. Το ΠΔ 72/2018 (Α’ 141) «Οργανισμός Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ)», όπως ισχύει, 
4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 έως 31 του ΠΔ. 343/2001 (Α’ 231) όπως ισχύουν, 
5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 5 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α’) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες 

διατάξεις» όπως ισχύει, 
6. Το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει,  
7. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσ/ικής διαχείρισης, Δημόσιο Λογιστικό» (ΦΕΚ  143 Α’), όπως 

ισχύει, 
8. Το ΠΔ 123/2016 (Α 208), άρθρο 2, περί ανασύστασης του Υπουργείου Τουρισμού όπως ισχύει, 

9. Τις διατάξεις των αρ. 28 και 29 του ΠΔ 50/2001 (Α’ 39) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις 

φορέων του δημοσίου τομέα»,  όπως ισχύουν  σε συνδυασμό με το άρθρο 15 §1 του Π.Δ. 85/2022, 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 16 «Επίδομα θέσης ευθύνης» παρ. 1 περ αζ’ σε συνδυασμό με το αρ. 34 

«καταργούμενες διατάξεις» του ν. 4354/2015 (176 Α’) και το υπ’ αριθ. 

2/5797/0022/Σχετ.2/43462/0022/21.12.2012 Έγγραφο της 22ης Δ/νσης Μισθολογίου του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους, 

11. Τον ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α’) και ειδικότερα τ’ άρθρα 1, 16, 20, 21, 27 και 28 των κεφαλαίων Γ’ και Δ’ της  

υποπαραγράφου Δ.9 «δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικράτειας» της παραγράφου Δ’ 

«Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» του άρθρου 2 του Μέρους Β’, όπως 

ισχύουν, 

12. Τις διατάξεις του Κεφ. ΙΑ΄ του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184), 

13. Την υπ΄αριθ. 16633/25.08.2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 759/ΥΟΔΔ/25-08-2022) «Ανανέωση θητείας 

Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ», 

14. Την υπ΄αριθ. 17077/01.09.2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 807/ΥΟΔΔ/02-09-2022) «Διαπίστωση λήξης 

θητείας Προέδρου και μελών Δ.Σ. Ε.Ο.Τ., μεταβατική παράταση θητείας Προέδρου και Αντιπροέδρου και 

διορισμός μελών Δ.Σ. Ε.Ο.Τ.»,  
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15. Την υπ’ αριθ. 93/07.09.2022 Απόφαση Δ.Σ. ΕΟΤ (ΦΕΚ 4816/Β/12.09.2022) περί μεταβίβασης 

αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, 

16. Την υπ’ αριθ. 2/19609/0022/14.4.2006 (553/Β/4.5.2006) Κοινή Απόφαση Υπουργών «Καθορισμός 

επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετεί στις 

Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές καθώς και στις Μόνιμες Αντιπροσωπείες», με τις μετέπειτα όμοιες 

τροποποιητικές της, 

17. Την υπ’ αριθ. 502212/18.09.08 απόφαση Ε.Ο.Τ. «Καθορισμός του Επιδόματος Υπηρεσίας Αλλοδαπής του 

προσωπικού που υπηρετεί στις Υπηρεσίες Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. (Γραφεία και Παραρτήματα)», 

18. Την υπ’ αριθ. 13065/30.06.2022 Απόφαση Υπουργού Τουρισμού  «Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς 

Υποχρέωσης» ετών 2023-2025, σε βάρος του καε 0243 «Επίδομα Υπηρεσίας Αλλοδαπής», 

19. Τον τακτικό Προϋπολογισμό του Ε.Ο.Τ. έτους 2022 και τις αναμορφώσεις αυτού καθώς και το 

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) ετών 2022-2025, 

20. Την προκύπτουσα ανάγκη στελέχωσης μίας (1) οργανικής θέσης ως εξής: 

- θέση  Προϊσταμένου στην Υπηρεσία ΕΟΤ Ισπανίας, 

21. Το γεγονός ότι το εκτιμώμενο κόστος της στελέχωσης της ως άνω θέσης (έξοδα μετάβασης υπαλλήλου, 

δαπάνες α’ εγκατάστασης και μεταφοράς οικοσκευής) προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 

9.455,82€ επιμερισμένο στους καε 0735 (700,00 €, κατά προσέγγιση) και 0742 (8.755,82 €, κατ΄ ανώτατο 

όριο), αντίστοιχα, 

22. Το υπ’ αριθμ.  135/22.11.2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών και την υπ’ αριθ. 

12111/22.11.2022 (ΑΔΑ: Ψ437469ΗΙΖ-Χ5Η, α/α: 764) Απόφαση δέσμευσης Πίστωσης, 

23. Την υπ’ αριθ. Πρωτ.  129/Συν: 18η/13.12.2022 Απόφαση ΔΣ ΕΟΤ, 

 
Αποφασίζουμε 

 
Α. Προκηρύσσουμε, την πλήρωση μίας (1) θέσης Προϊσταμένου στην: 
 
Υπηρεσία ΕΟΤ Ισπανίας, με έδρα τη Μαδρίτη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ισπανία, την Πορτογαλία 
και τη Νότια Αμερική. 
 
 

Β. Προϋποθέσεις πλήρωσης της θέσης. 
 
Για την θέση Προϊσταμένου: 
 
Ι. Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Εξωτερικού ορίζονται μόνιμοι υπάλληλοι του ΕΟΤ ή του Υπουργείου 
Τουρισμού, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, ανεξαρτήτως κλάδου, με βαθμό τουλάχιστον Β’. 
 
ΙΙ. Οι υποψήφιοι, πέραν του απαιτούμενου τίτλου σπουδών κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ απαιτείται να γνωρίζουν 
άριστα την αγγλική γλώσσα. Προτιμώνται όσοι γνωρίζουν άριστα ή πολύ καλά την γλώσσα της χώρας στην 
οποία θα υπηρετήσουν και πολύ καλά την αγγλική. Εκτιμάται η γνώση κάθε άλλης ξένης γλώσσας. Η 
πιστοποίηση της γνώσης της γλώσσας αποδεικνύεται από τα οριζόμενα πτυχία και πιστοποιητικά, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του π.δ. 50/2001, ως ισχύει. 
 
ΙΙΙ. Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος ανάλογα με το αντικείμενο της θέσης αποτελεί ιδιαίτερο προσόν. 
 
ΙV.  Οι υποψήφιοι απαιτείται περαιτέρω: α) να έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία και β) να μην 
έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα ή πλημμελή άσκηση των καθηκόντων 
τους με αποφάσεις που δεν έχουν ανατραπεί. 
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V. Η πλήρωση των ως άνω θέσεων θα γίνει με τη διαδικασία της μετάθεσης για τους υπαλλήλους ΕΟΤ ή με τη 
διαδικασία της απόσπασης για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Τουρισμού (αρ. 29 ΠΔ 343/2001, όπως 
ισχύει). 
 
Η διάρκεια της θητείας είναι τριετής, με δυνατότητα παράτασης έως τρία (3) επιπλέον έτη. 
 
VI. Υπάλληλος, που υπηρετεί ήδη σε Υπηρεσία Εξωτερικού δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάθεση ή 
απόσπαση για πλήρωση θέσης που προκηρύσσεται για άλλη Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, μεσούσης της 
θητείας του, σε περίπτωση που έχει διανύσει τα δύο τρίτα της θητείας του (αρ. 29 παρ 1γ του ΠΔ 72/2018). 
 
VII. Υπάλληλος που ήδη υπηρέτησε για μία (1) ή περισσότερες θητείες στο εξωτερικό και έχει επανέλθει στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. ή του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω, μπορεί να 
συμμετάσχει, ύστερα από σχετική προκήρυξη, στις κρίσεις για την εκ νέου μετάθεση ή απόσπασή του στην 
ίδια ή σε άλλη υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού (αρ 29 παρ. 6 του ΠΔ 343/2001, όπως ισχύει). 
 
Γ. Υποβολή αιτήσεων. 
 
I. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για μετάθεση ή απόσπαση, σύμφωνα 
με τα ανωτέρω. Στην αίτηση θα αναφέρονται ρητά: 
 
α) οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών, οι οποίοι θα προσκομίζονται συνημμένα υποχρεωτικώς, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον ν.4250/2014 (βλ. συνημμένο παράρτημα). Ειδικότερα, οι υποψήφιοι υπάλληλοι του ΕΟΤ, για 
τους οποίους έχει ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος έλεγχος γνησιότητας των επικαλούμενων τίτλων σπουδών, 
καλούνται να προσκομίσουν απλό φωτοαντίγραφο αυτών, ενώ οι υποψήφιοι υπάλληλοι του Υπουργείου 
Τουρισμού, καλούνται να προσκομίσουν και τα  αποδεικτικά ελέγχου γνησιότητας των αυτών στοιχείων, 
όπου αυτά υπάρχουν. 
β) Βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση συνδρομής των επικαλούμενων προσόντων θα 
επισυνάπτονται επί ποινή αποκλεισμού από την αξιολόγηση, 
γ) Σχετικά αποδεικτικά έγγραφα των επικαλουμένων προσόντων μπορούν να υποβληθούν στη Διεύθυνση 
Διοικητικών Υπηρεσιών του ΕΟΤ το αργότερο μέχρι το πέρας των  συνεντεύξεων στις οποίες θα κληθούν οι 
υποψήφιοι (βλ. παρακάτω, σημείο IV), η συνδρομή όμως των νόμιμων προϋποθέσεων συμμετοχής στην 
προκήρυξη θα διαπιστωθεί, σε κάθε περίπτωση, κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων υποψηφιότητας. 

II. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας στο Κεντρικό Πρωτόκολλο Ε.Ο.Τ., Αν. Τσόχα 7, 
Αμπελόκηποι, Αθήνα, 5ος όροφος, α) είτε αυτοπροσώπως, β) είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή, γ) είτε 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ, με τα ακόλουθα στοιχεία: Προς 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών- Τμήμα Ανάπτυξης & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Αν. Τσόχα 7, 
Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα. Στην περίπτωση αυτή, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία, που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην 
αίτηση των υποψηφίων. 
 
ΙΙI. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργασίμων  ημερών, η οποία 
αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στην διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΤ (www.gnto.gov.gr) 
και τον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
 
ΙV. Μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον τριμελούς 
επιτροπής αξιολόγησης στον τόπο και κατά τον χρόνο, που ορίζεται με πράξη του Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του ΕΟΤ. 
 
V. Η παρούσα προκήρυξη δύναται να ανακληθεί στο σύνολο της ή μερικώς, σε οποιαδήποτε φάση της 
διαδικασίας για νόμιμη αιτία. 
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VI. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους υπαλλήλους του ΕΟΤ με ευθύνη των Προϊσταμένων τους· ομοίως, και 
στο Υπουργείο Τουρισμού, προκειμένου με ευθύνη του (δια της Δ/νσης Διοικητικού) να λάβει έγκαιρα γνώση 
το προσωπικό του. 

Η παρούσα αναρτάται και στη διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΤ (www.gnto.gov.gr) και τοιχοκολλείται στην είσοδο 
της Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΟΤ (Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, Αθήνα). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
1. Υπ. Τουρισμού- Δ/νση Διοικητικού 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. ΕΟΤ: 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα ΕΟΤ 
-Γραφείο Προέδρου ΕΟΤ 
 - Δ/νσεις ΕΟΤ 
 - Αυτοτελή Γραφεία ΕΟΤ 
 -Υπηρεσίες ΕΟΤ Εξωτερικού 
2. Υπ. Τουρισμού- Γραφείο Υπουργού  
3. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών & 
Οικονομικών Υπηρεσιών 
4. Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
Αρχείο Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Ανάπτυξης & Διαχείρισης Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

 
                  
 
 

                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ 
 
 
 

 
                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 
 
 
  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ για το σύνολο των δικαιολογητικών του παρόντος Κεφαλαίου : 
 
Σημειώνεται ότι: 
 

Α) Δημόσια έγγραφα της ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του 

δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των 

πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.  

Β) Ιδιωτικά έγγραφα της ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του 

δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς), γίνονται αποδεκτά  σε 

ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο 

καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 

υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου 

που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων.) Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών και βεβαιώσεων απόδειξης γνώσης Η/Υ 

γίνονται αποδεκτά χωρίς επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια υπηρεσία. 

Γ) Έγγραφα της αλλοδαπής γίνονται αποδεκτά: α) σε ευκρινή φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου που φέρουν 

επικύρωση (με πρωτότυπη σφραγίδα) από την αρχή που το εξέδωσε ή από δικηγόρο, ή β) σε απλά 

φωτοαντίγραφα του  πρωτοτύπου με υποχρεωτική επικυρωμένη μετάφραση (με πρωτότυπη σφραγίδα), 

στην οποία να γίνεται μνεία ότι στον νόμιμο μεταφραστή έχει προσκομισθεί ο πρωτότυπος ή επικυρωμένο 

αντίγραφο αυτού. 

Η επίσημη μετάφρασή των τίτλων γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών (η 

οποία καταργήθηκε στις 31.8.2021 σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 478 του ν. 4781/2021) ή την 

Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. Σημειώνεται ότι από 1.9.2021, οι 

υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν μεταφραστή στην διεύθυνση 

metafraseis.services.gov.gr ή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι Μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής 

Πύλης gov.gr. Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται ακολουθώντας τα εξής βήματα: 

πληκτρολόγηση της διεύθυνσης www.gov.gr, επιλογή της κατηγορίας Πολίτης και καθημερινότητα, και στη 

συνέχεια επιλογή Μεταφράσεις, Αναζήτηση πιστοποιημένου μεταφραστή, Είσοδος στην υπηρεσία.  
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