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ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Oικονομική συμμετοχή Γραφείου ΕΟΤ ΗΠΑ στην διοργάνωση ΄΄GREEK FREAK WEEK’’(NEA
YOΡΚΗ 4/6/2017)
Σχετ.: Το υπ’αρ.
72/Φ 500/5.5.2017 έγγραφο του Γραφείου Ε.Ο.Τ. Η.Π.Α.
(Αρ.Πρωτ.
Ε.Ο.Τ.5604/8.5.2017 ).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ TOY Ε.Ο.Τ.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1565/1950 (Φ.Ε.Κ. 235/Α΄/29.10.1950), όπως κυρώθηκε από το Ν.1624/1951
(ΦΕΚ 7/Α΄/08.01.1951) και με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις, όπως ισχύει σήμερα.
2. Το από 24.4.1952 Β.Δ. (ΦΕΚ 119/Α΄/29.4.1952), περί εγκρίσεως του Οικονομικού Κανονισμού του
Ε.Ο.Τ., το από 25.9.1957 Β.Δ. (ΦΕΚ 199/Α΄/05.10.1957) και την υπ’ αρ. 504904/08.12.2011 εγκύκλιο
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ., με θέμα «Οδηγίες για την λογιστική, διαχειριστική και
οικονομική οργάνωση των Γραφείων Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού».
3. Το Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α΄/19.7.1993) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Το Π.Δ. 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α΄/11.10.2001) «Οργανισμός διάρθρωσης των Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ.»,
όπως ισχύει σήμερα.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4179/08.8.2013 (ΦΕΚ 175/Α΄/08.8.2013), «Απλούστευση διαδικασιών για την
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού και λοιπές διατάξεις».
6. Το Ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α΄/11.10.2004) «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης
και θέματα Τουρισμού».
7. Το Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α΄/24.10.2006) «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού, θέματα Ε.Ο.Τ.,
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, campings, κλπ.».
8. Το Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α΄/30.7.14) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών
επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει σήμερα.
9. Το Ν. 3756/2009, άρθρο 37 (ΦΕΚ 53/Α΄/30.12.2009) «Ρυθμίσεις για τα Όργανα Διοίκησης του
Ε.Ο.Τ.» σε συνδυασμό με το Ν. 3878/2010 (ΦΕΚ 161/Α΄/20.9.2010), κεφάλαιο Β΄ «Ρυθμίσεις για τα
όργανα Διοίκησης του Ε.Ο.Τ.», άρθρο 6.
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10. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α΄/08.8.2016).
11. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε.) − Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό
με το Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/17.8.2013) περί «Δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης».
12. Το Ν.4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α΄/23.02.2012) «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των
προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις», που καταργεί την αναστολή ένταξης των
Γραφείων (Υπουργική Απόφαση 16359/23.12.2010/ΦΕΚ 2184/31.12.2010) και πλέον τα εντάσσει
στη Δ/νση ΥΠ.ΕΞ. του Ε.Ο.Τ. αναδρομικά από 01.01.2012.
13. Την υπ’ αρ. 6196/27.3.2015 (ΦΕΚ 210/ΥΟΔΔ/01.4.2015) Υπουργική Απόφαση, με την οποία
διορίστηκε η Πρόεδρος, η Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ., με τριετή θητεία, την
υπ’αρ. 23945/20.11.2015 (ΦΕΚ 848/Υ.Ο.Δ.Δ./20.11.2015) Απόφαση «περί αποδοχής παραίτησης της
Προέδρου Ε.Ο.Τ.», την υπ’αρ. 25222/ΦΕΚ 895 ΥΟΔΔ/07.12.2015 Υπουργική Απόφαση περί
τροποποίησης της υπ’αρ. 6196/27.3.2015 Υ.Α., τις διορθώσεις σφαλμάτων στην υπ’αρ.
25222/07.12.2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 896/ΥΟΔΔ/08.12.2015) και την με Α.Π.8110/25.4.2016
τροποποιητική Απόφαση των ανωτέρω.
14. Την με Α.Π. 22857/06.11.2015 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 793/ΥΟΔΔ/06.11.2015), περί διορισμού του
Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ..
15. Την υπ’ αρ. 45/27.11.2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ. (ΦΕΚ 2587/Β/01.12.2015), περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το Δ.Σ./Ε.Ο.Τ. στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού.
16. Την υπ’αρ. 198/10.01.2017 Απόφαση Γ.Γ. Ε.Ο.Τ. περί ορισμού Αναπληρώτριας Γ.Γ. Ε.Ο.Τ. (ΦΕΚ
166/Β΄/26.01.2017).
17. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/13.07.2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
18. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α’/05.8.2016) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
19. Το άρ. 2 του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α’/04.11.2016) περί «Ανασύστασης του Υπουργείου
Τουρισμού».
20. Το άρ. 2 του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’/05.11.2016) περί «Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
21. Την υπ΄αριθμ. 24976/30.12.2016 (ΑΔΑ:71ΗΧ465ΧΘΟ-9Υ1) Απόφαση Υπουργού Τουρισμού
με θέμα: «Έγκριση του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Π.Δ.Ε. Εθνικών
Πόρων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) Ν.Π.Δ.Δ. οικ. έτους 2017» και την
υπ’αριθμ. 6995/24.4.2017 (ΑΔΑ: 6Ρ7Φ465ΧΘΟ-ΛΛΝ) Απόφαση Υπουργού Τουρισμού με
την οποία εγκρίθηκε «Η Α’ Αναμόρφωση του τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων
και Π.Δ.Ε. Εθνικών Πόρων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) Ν.Π.Δ.Δ. οικ.
έτους 2017
22. Την υπ’αρ.2/Συνεδρίαση 1η/24.01.2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Τ., σε συνδυασμό
με την υπ’αρ. 1556/26.01.2017 εγκριτική Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού, ως προς την έγκριση
της ετήσιας δαπάνης Δημοσίων Σχέσεων του Ε.Ο.Τ. σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2017.
23. Την υπ’αρ. 1569/06.02.2017 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. περί έγκρισης διάθεσης και
αποστολή α΄δόσης στα Γραφεία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού για την κάλυψη δαπανών Δημοσίων Σχέσεων
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οικονομικού έτους 2017 και την με Α.Π.1198/27.01.2017 δέσμευση πίστωσης (ΑΔΑ: ΩΞΨ6469ΗΙΖΣΛΣ).
24. Τον προϋπολογισμό Δημοσίων Σχέσεων του Γραφείου Ε.Ο.Τ. Η.Π.Α., για το οικονομικό έτος 2017.
25. Το με Α.Π.
72/ Φ 500/5.5.2017 έγγραφο του Γραφείου Ε.Ο.Τ. Η.Π.Α. (Αρ.Πρωτ.
Ε.Ο.Τ.5604/8.5.2017 ) περί αιτήματος έγκρισης δαπάνης που αφορά στην οικονομική συμμετοχή
του ΕΟΤ στην 30η Επέτειο ΄΄GREEK FREAK WEEK’’ του COSMOS FM’ s που θα λάβει χώρα στην
Νέα Υόρκη (2 εκδηλώσεις), την Κυριακή 4 Ιουνίου 2017.
26. Το γεγονός ότι η προαναφερόμενη εκδήλωση η συγκεκριμένη εκδήλωση θα έχει σημείο αναφοράς
εκδηλώσεις προς τιμή του κορυφαίου All star ΄Ελληνα παίκτη του μπάσκετ Γιάννη Αντετοκούμπο,
στο κοινό της Νέας Υόρκης και αναμένεται να προσκληθούν Αμερικανοί και Ελληνο-Αμερικανοί
υψηλού εισοδηματικού επιπέδου (1.800 περίπου συμμετέχοντες) στις κάτωθι εκδηλώσεις:
 4/6/2017πρωινή εκδήλωση στο Στάδιο Adelphi όπου θα λάβουν χώρα αθλητικές εκδηλώσεις
για το μπάσκετ απευθυντέα σε παιδιά 7-17 ετών, διδασκαλία από επαγγελματίες προπονητές
μπάσκετ και από κοινου συμμετοχή σε αγώνες μπάσκετ κορυφαίων προσκεκλημένων
παικτών κ.λ.π.
 4/6/2017 απογευματινή εκδήλωση στο χώρο TERRACE ON THE PARK όπου έχει
προγραμματισθεί ειδική εκδήλωση προς τιμή των επισημων προσκεκλημένων, ομιλίες από
celebrities
του Ελληνικού μπάκετ, απονομή βράβευσης
στον ΄Ελληνα παίκτη
κ.Γ.Αντετοκούμπο κ.λ.π.
Ειδικότερα, φέτος οι εν λόγω εκδηλώσεις έχουν ιδιαίτερο εορταστικό χαρακτήρα δεδομένου ότι
εορτάζονται 30 χρόνια από την κατάκτηση του Πανευρωπαϊκου κυπέλλου από την Εθνική Ελλάδος
(1987) καθώς επίσης και το γεγονός ότι το άθλημα αυτό παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη στην
Ελλάδα, με αποτέλεσμα πολλαπλές διακρίσεις της χώρας μας σε πανευρωπαΪκό και παγκόσμιο
επίπεδο και – εκτός των άλλων – πρόκειται για ένα άθλημα ιδιαίτερα αγαπητό και δημοφιλές στην
Αμερικάνικη κοινωνία. Επιπροσθέτως, η παρουσία του ΄Ελληνα παίκτη Γ.Αντετοκούμπο σε ομάδες
του ΝΒΑ έχει προσδώσει ιδιαίτερο κύρος και μεγάλη δημοσιότητα στη χώρα μας και ειδικότερα στον
τομέα του αθλητισμού.
Οι ανωτέρω εκδηλώσεις θα τύχουν ευρείας δημοσιότητα .θα καλυφθούν από μεγάλο αριθμό ΜΜΕ
(έντυπος τύπος, ηλεκτρονικός τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ειδικές εκδόσεις κ.λ.π. ) της Νέας
Υόρκης Ομογενειακών και Ελληνικών Μέσων.
Η συμμετοχή του ΕΟΤ θα είναι έναντι των κάτωθι αντισταθμιστικών οφελών :
 Διαφημιστικό banner του ΕΟΤ στο Πανεπιστήμιο ADELPHI και στην αίθουσα δεξώσεων
TERRACE ON THE PARK.
 Eμφάνιση του λογοτύπου στο backdrop των εκδηλώσεων
 Αναφορά του ΕΟΤ στα έντυπα ηλεκτρονικά Δελτία Τύπου (Τα δελτία Τύπου για την
εκδήλωση θα αποσταλούν στα database του σταθμού που αριθμεί 12.000 ηλεκτρονικές
διευθύνσεις).
 E-BANNER του ΕΟΤ στην ιστοσελίδα του COSMOS’S fm ( της οποίας η επισκεψιμότητα
υπολογίζεται σε 1.000-1.200 αποκλειστικά ΙΡ ημερησίως κατά μέσο όρο), με υπερσύνδεσμο
στην ιστοσελίδα του ΕΟΤ ( θα διατηρηθεί για 3 μήνες ).
 Λογότυπο του ΕΟΤ στα δώρα της εκδήλωσης.
 Προβολή βίντεο ΕΟΤ ενός λεπτού και στις δύο εκδηλώσεις.
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10 vip εισιτήρια για την πρωινή εκδήλωση και θέσεων στο AWARDS GALA.
Oλοσέλιδη καταχώριση στο λεύκωμα που θα διανεμηθεί στους παρευρισκομένους στο
AWARDS GALA και στους χορηγούς. Εκτιμώμενες συμμετοχές 500 άτομα.
Παραχώρηση 6 ραδιοφωνικών σποτ σε καθημερινή βάση για το επόμενο τρίμηνο.
Τσάντες με υλικο για διανομή σε 500 αντίτυπα.
Απονομή βράβευσης από την Ηγεσία Υπ.Τουρισμού και τη Διοίκηση του ΕΟΤ στον ΄Ελληνα
παίκτη Γ.Αντετοκούμπο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού $ 15.000 ( ή 14.000 € περίπου) για την οικονομική
συμμετοχή του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΟΤ ΗΠΑ, στην 30η Επέτειο ΄΄GREEK FREAK WEEK’’ του COSMOS
FM’ s που θα λάβει χώρα στην Νέα Υόρκη (2 εκδηλώσεις), την Κυριακή 4 Ιουνίου 2017 οι οποίες θα
έχουν σημείο αναφοράς
τον κορυφαίο All star
΄Ελληνα παίκτη του μπάσκετ Γιάννη
Αντετοκούμπο, στο κοινό της Νέας Υόρκης και αναμένεται να παραστούν Αμερικανοί και ΕλληνοΑμερικανοί υψηλού εισοδηματικού επιπέδου (1.800 περίπου συμμετέχοντες) στις προαναφερόμενες
εκδηλώσεις ως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στον υπ’ αριθμ. 26 σκεπτικό της παρούσας απόφασης,
έναντι των κάτωθι αντισταθμιστικών οφελών :
 Διαφημιστικό banner του ΕΟΤ στο Πανεπιστήμιο ADELPHI και στην αίθουσα δεξώσεων
TERRACE ON THE PARK.
 Eμφάνιση του λογοτύπου στο backdrop των εκδηλώσεων
 Αναφορά του ΕΟΤ στα έντυπα ηλεκτρονικά Δελτία Τύπου (Τα δελτία Τύπου για την
εκδήλωση θα αποσταλούν στα database του σταθμού που αριθμεί 12.000 ηλεκτρονικές
διευθύνσεις).
 E-BANNER του ΕΟΤ στην ιστοσελίδα του COSMOS’S fm ( της οποίας η επισκεψιμότητα
υπολογίζεται σε 1.000-1.200 αποκλειστικά ΙΡ ημερησίως κατά μέσο όρο), με υπερσύνδεσμο
στην ιστοσελίδα του ΕΟΤ ( θα διατηρηθεί για 3 μήνες ).
 Λογότυπο του ΕΟΤ στα δώρα της εκδήλωσης.
 Προβολή βίντεο ΕΟΤ ενός λεπτού και στις δύο εκδηλώσεις.
 10 vip εισιτήρια για την πρωινή εκδήλωση και θέσεων στο AWARDS GALA.
 Oλοσέλιδη καταχώριση στο λεύκωμα που θα διανεμηθεί στους παρευρισκομένους στο
AWARDS GALA και στους χορηγούς.
 Παραχώρηση 6 ραδιοφωνικών σποτ σε καθημερινή βάση για το επόμενο τρίμηνο.
 Τσάντες με υλικό για διανομή σε 500 αντίτυπα.
 Εκτύπωση λογοτύπου ΕΟΤ στις αθλητικές φανέλες των παιδιών που θα συμμετέχουν στην
εκδήλωση.
 Απονομή βράβευσης από την Ηγεσία Υπ.Τουρισμού και της Διοίκησης του ΕΟΤ στον ΄Ελληνα
παίκτη Γ.Αντετοκούμπο
2. Τη σύσταση τριμελούς επιτροπής για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των αντισταθμιστικών
οφελών, όπως ορίζονται κάτωθι:
1. Γρηγορία Καματερού, ΠροΪσταμένη Γραφείου ΕΟΤ ΗΠΑ
2. Δημητρία Χρυσάνθου, επιτόπια υπάλληλος Γραφείου ΕΟΤ ΗΠΑ
3. Φαίη Γεωργουση, επιτόπια υπάλληλος Γραφείου ΕΟΤ ΗΠΑ
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Και αναπληρωματικό μέλος αυτής ορίζεται ο κ. Δ.Παπαδόπουλος, επιτόπιος υπάλληλος Γραφείου
ΕΟΤ ΗΠΑ.
3.

Η ανωτέρω δαπάνη, συνολικού ποσού $ 15.000 ( ή 14.000 € περίπου)
θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό Δημοσίων Σχέσεων, οικονομικού έτους 2017, του Γραφείου Ε.Ο.Τ. Η.Π.Α.και
ειδικότερα το επιμέρους κονδύλι «Εκδηλώσεις Τρίτων» και θα καταβληθεί στην GAEPIS Inc.-New
York.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.
2. Γενική Δ/νση Προβολής
3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Γραφείο ΕΟΤ H.Π.Α.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γραμματεία/Τμήμα

