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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Πληροφορίες
Τηλ.
fax

: Χ. ΠΡΟΚΑΚΗ
:(+30) 210-87 07 152
:(+30) 210-64 62 990

Προς: Αποδέκτες Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση οικονομικής συμμετοχής του Ε.Ο.Τ. στην διοργάνωση της έκθεσης Panorama Greece 2017 (11 – 13/5/2017)
στο Μανχάταν – Ν.Υ (Η.Π.Α)
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Α.Ν. 1565/50, όπως κυρώθηκε από το Ν.1624/51, και με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις, όπως ισχύει
σήμερα.
2. Το Β.Δ. της 24/29.4.1952 (ΦΕΚ 119 Α), περί εγκρίσεως του Οικονομικού Κανονισμού του Ε.Ο.Τ., 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 Γρ. Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού».
3. Το από 25-9-1957 ΒΔ (199/Τα/05-10-1957) περί κανονισμού διενέργειας μισθώσεων εκμισθώσεως, προμηθειών, τουριστικών
εκδηλώσεων, διαφημίσεων, και αγορών η ανταλλαγών ακινήτων υπό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
4. Τις διατάξεις του Ν.2160/1993, «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118/Α/19.7.1993), όπως
τροποποιήθηκε, και ισχύει σήμερα.
5. Το Π.Δ. 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α/11.10.2001), «Οργανισμός διάρθρωσης των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ.», όπως ισχύει σήμερα.
6. Το Ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α΄/11.10.04), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
7. Το Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α΄/24.10.2006) «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού, θέματα Ε.Ο.Τ., Ξενοδ.Επιμ/ρίου, campings
κλπ»(άρθρο 31).
8. Toν. Ν.3756/2009 άρθρο 37(ΦΕΚ 53/Α’/30.12.2009) Ρυθμίσεις για τα Όργανα Διοίκησης του ΕΟΤ΄΄ σε συνδυασμό με τον
Ν.3878/2010 (ΦΕΚ 161/Α/20.9.2010) Κεφ.Β ΄΄Ρυθμίσεις για τα Όργανα Διοίκησης του ΕΟΤ’’ .
9. Το Ν.4049/2012 (ΦΕΚ 35/23.02.2012) «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και
λοιπές διατάξεις», και το 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», όπως
ισχύουν σήμερα.
10. Τις διατάξεις του Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/30.7.2014) με ειδικότερη μνεία στο Κεφάλαιο στ’ «Ειδικά θέματα Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού»
11. Το Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ Α147/08.08.2016)<<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>>
12. Το Ν.4270/ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) −
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το Ν.Δ 496/1974 (ΦΕΚ Α 204).
13. 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,
όπως ισχύει.
14. Το Π.Δ. 80/2016(ΦΕΚ 145 Α 5.8.2016) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες, όπως ισχύει.
15. Τις διατάξεις του Π.Δ123/2016 (ΦΕΚ208/τ.Α΄/04.11.2016) σχετικά με την ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού.
16. Την υπ΄αριθμ. Υ172/4.11.2016 (ΦΕΚ3610/τ.Β΄/4.11.2016) απόφαση περί καθορισμού σειρά τάξης των Υπουργείων.
17. Την υπ΄αριθμ.Υ173/4.11.2016 (ΦΕΚ3610/τ.Β΄/4.11.2016) απόφαση περί σύστασης θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών καθώς και την υπ΄αριθμ. Υ176/4.11.2016 (ΦΕΚ3617/τ.Β΄/4.11.2016) απόφαση περί σύστασης μίας θέσης
Υπουργού Επικρατείας.
18. Τις διατάξεις του Π.Δ124/2016 (ΦΕΚ209/τ.Α΄/05.11.2016) με θέμα «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
1.
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19. Τις διατάξεις του ΠΔ125/2016 (ΦΕΚ210/τ.Α΄/05.11.2016) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
20. Την με Α.Π. 22857/06.11.2015 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 793/YOΔΔ/06.11.201), περί διορισμού του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ,
και την υπ αριθ. 45/1.12.2015 (ΦΕΚ2587/τΒ/10.12.2015) απόφαση ΔΣ ΕΟΤ¨¨ περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γ.ΓΕΟΤ,
καθώς και την με ΑΠ 198/10-01-2017 Απόφαση (ΦΕΚ166/Β/26-1-2017) ορισμός αναπληρώτριας του Γενικού Γραμματέα του
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ( ΕΟΤ)>.
21. Την υπ΄αριθμ. 6196/27-3-2015 Απόφαση περί Διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου του
Ε.Ο.Τ. (ΦΕΚ 210/ΥΟΔΔ/1-4-2015) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 25222/7.12.2015 (ΦΕΚ 895/ΥΟΔΔ/7.12.2015)
Απόφαση και όπως η τελευταία διορθώθηκε με το ΦΕΚ 896/ΥΟΔΔ/8.12.2015 και όπως η αρχική τροποποιήθηκε με την υπ΄
αριθ. 8110/25.4.2016 (ΦΕΚ 228/ΥΟΔΔ/05.05.2016) «περί διορισμού μέλους του ΔΣ ΕΟΤ», την υπ΄ αριθμ. 23602/9-12-16 (ΦΕΚ
688/ΥΟΔΔ 15.12.2016 ) περί διορισμού παραίτησης και αντικατάστασης μέλους του ΔΣ και τέλος την υπ’ αριθμ.
5338/23.3.2017 (ΦΕΚ 149/Υ.Ο.Δ.Δ./29.3.2017) περί αποδοχής παραίτησης και αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ.
22. Την υπ΄αριθμ. 24976/30.12.2016 (ΑΔΑ:71ΗΧ465ΧΘΟ-9Υ1) Απόφαση Υπουργού Τουρισμού εγκρίθηκε ο τακτικός
Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων και Π.Δ.Ε. Εθνικών Πόρων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) Ν.Π.Δ.Δ. οικ.
έτους 2017»
23. Την με Α.Π. 14226/1.12.2016 επιστολή της εταιρείας HELLAS NORTH AMERICAN EVENTS Inc και την με Α.Π. 3662/21.3.2017
επιστολή της εταιρείας NORTH EVENTS για παροχή αιγίδας και οικονομικής συμμετοχής του Ε.Ο.Τ. ως μέγας χορηγός
εκδηλώσεων στο πλαίσιο διοργάνωσης της ‘Έκθεσης PANORAMA GREECE, και την με Α.Π. 72/24.3.2017 Ενημέρωση προς τον
Γ.Γ. ΕΟΤ με τη σύμφωνη γνώμη αυτού (παραχώρηση αιγίδας και οικονομική συμμετοχή)
24. Την από 22 Φεβρουαρίου 2017 ηλεκτρονική επιστολή του Γραφείου ΕΟΤ Αμερικής με την αξιολόγηση της ενέργειας και την
θετική άποψη αυτού.
25. Την με Α.Π. 4977/24.4.2017 ηλεκτρονική επιστολή του διοργανωτή φορέα με αποδοχή της οικονομικής συμμετοχής και των
αντισταθμιστικών οφελών
26. Την ανάγκη συμμετοχής του Ε.Ο.Τ. στη διοργάνωση της αποκλειστικής ‘Έκθεσης για την Ελλάδα PANORAMA GREECE, με
στόχο την προβολή και προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, της γαστρονομίας (μαγειρικές επιδείξεις) και του
πολιτισμού στην αγορά των ΗΠΑ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.

Την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 15.000€ ή περίπου 16.100 U$D (ισοτιμία 24/4/2017) ως οικονομική συμμετοχή
του ΕΟΤ στην διοργάνωση της έκθεσης PANORAMA GREECE, που θα πραγματοποιηθεί στο GRAND CENTRAL TERMINAL
του Μανχάταν / Ν.Υ. στις 12 – 13/5/2017 ενώ στις 11/5/2017 θα πραγματοποιηθούν Β2Β συναντήσεις στο κεντρικό
εστιατόριο/κέντρο εκδηλώσεων “Kellari” στο Manhattan καθώς και επίσημο δείπνο με προσκεκλημένους εκπροσώπους
της ελληνικής και αμερικανικής τουριστικής βιομηχανίας καθώς και δημοσιογράφους και παράγοντες της τοπικής
κοινωνίας.

2.

Τα αντισταθμιστικά οφέλη για τον Ε.Ο.Τ., είναι:
 Παραχώρηση εκθεσιακού περιπτέρου (24τ.μ.), στην αίθουσα East Vanderbilt Hall, του GRAND CENTRAL
TERMINAL, 12 – 13/5/2017 (κατασκευή, βασικός φωτισμός, εκτυπώσεις αφισών, επίπλωση counters/τραπέζια
συναντήσεων/καρέκλες, μεταφορά προωθητικού υλικού κλπ.)
 1 ολοσέλιδο οπισθόφυλλό στην έκδοση Μαΐου του περιοδικού HELLAS BLU MAGAZINE (100.000 αντίτυπα / ανά
έκδοση – 3 εκδόσεις ετησίως)
 Τσάντες (120.000τμχ) για δωρεάν διανομή στους επισκέπτες της έκθεσης, που στην μία όψη τους θα φέρουν το
λογότυπο ή δημιουργικό Ε.Ο.Τ.
 500 ραδιοφωνικά σποτ μέχρι των 25΄΄ ανά σποτ (7.00 π.μ. – 21.00 μ.μ) για 2 μήνες στον ραδιοφωνικό σταθμό
ΗELLAS FM.
 Δυνατότητα ζωντανής συνέντευξης στον ραδιοφωνικό σταθμό ΗELLAS FM στην εκπομπή του κ. Δημήτρη
Φιλιππίδη (10 – 12 π.μ.) κατόπιν συνεννόησης με την Διοίκηση του ΕΟΤ
 Ένα κεντρικό μόνιμο Banner του ΕΟΤ με σύνδεση (link) στην ιστοσελίδα του ΕΟΤ, για ένα χρόνο (με δυνατότητα
ανανέωσης του θέματος ανά μήνα) στον κόμβο www.gogreecenow.com.
 Προβολή video του Ε.Ο.Τ. σε 1 οθόνη στον χώρο του περιπτέρου του ΕΟΤ
 4 stand-alone banners του Ε.Ο.Τ. στον χώρο των Β2Β συναντήσεων και του επίσημου δείπνου (11 Μαΐου 2017)
 Παραχώρηση διευθυνσιολογίου συνεργατών για την αποστολή newsletter
 Λογότυπο του ΕΟΤ με σύνδεση (link) στην ιστοσελίδα του ΕΟΤ στο επίσημο διαδικτυακό τόπο της έκθεσης
www.greekpanorama.com

Λογότυπο του ΕΟΤ με σύνδεση (link) στην ιστοσελίδα του ΕΟΤ στην επίσημη σελίδα του facebook.
 Λογότυπο του ΕΟΤ σε όλη την έντυπη επικοινωνία της έκθεσης.
 Αφίσες εντός και εκτός της έκθεσης που θα ανακοινώνουν την έκθεση, με λογότυπο του ΕΟΤ.
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3.

Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 15.000€ ή περίπου 16.100 U$D (ισοτιμία 24/4/2017) θα καταβληθεί στην εταιρεία
HELLAS NORTH AMERICAN EVENTS Inc(24-11 41st Avenue, Long Island City, 11101 New York USA), που έχει την ευθύνη
και την επιμέλεια της διοργάνωσης, η οποία υποχρεούται μετά το πέρας της ενέργειας να προσκομίσει όλα τα
απαραίτητα και ορισθέντα από τον Ε.Ο.Τ. δικαιολογητικά και αντισταθμιστικά οφέλη.

4.

Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από τριμελή επιτροπή, η οποία θα υποβάλει το σχετικό Πρακτικό
Πιστοποίησης της παροχής των ανωτέρω αναφερόμενων αντισταθμιστικών οφελών. αποτελούμενη από τα ακόλουθα
μέλη:
Καματερού Γρηγορία
Γεωργούση Φαιη
Χρυσανθού Δήμητρα
με αναπληρωματικό μέλος
Παπαδόπουλο Δημοσθένη

5.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό Δημοσίων Σχέσεων του Γραφείου Ε.Ο.Τ. ΗΠΑ, οικονομικού έτους
2017 και συγκεκριμένα το κονδύλι «ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Αποδέκτες προς ενέργεια:
Γραφείο Ε.Ο.Τ. ΗΠΑ
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.
2. Γενική Δ/νση Προβολής
3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Εσωτερική διανομή:
1. Δ/νση Υπηρεσιών Εξωτερικού (Γραμματεία)
2. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
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