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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Αθήνα,    10.11.2016 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                  Α.Π.        12902  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ                                                             
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                                                          
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ   

Πληροφορίες 
Τηλ. 
Fax 
E-mail 

: Μ. Ανδρίτσου 
: (+30) 210-87 07 024 
: (+30) 210-64 62 990 
: andritsou_m@gnto.gr 
 

 Προς: Αποδέκτες Π.Δ      

      

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης Δημοσίων Σχέσεων γραφείου Ιταλίας - αγορά αεροπορικού 
εισιτηρίου 

           
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΟΤ 
 

Έχοντας υπόψη: 
      

1. 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  
του από 25.09.1957 Β.Δ. (199/Α΄/5.10.1957), όπως ισχύουν σήμερα. 

3. Τις διατάξεις του Ν.2160/1993, «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
118/Α/19.7.1993), όπως τροποποιήθηκε,  και ισχύει σήμερα. 

4. Το Π.Δ. 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α/11.10.2001), «Οργανισμός διάρθρωσης των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ.», 
όπως  ισχύει σήμερα. 

5. Το Ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α΄/11.10.04), όπως  τροποποιήθηκε  και ισχύει σήμερα. 
6. Το Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α΄/24.10.2006) «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού, θέματα Ε.Ο.Τ., Ξενοδ. 

Επιμ/ρίου, campings  κλπ»(άρθρο 31) 
7. 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 
΄Οργανα  Διοίκησης του ΕΟΤ» , άρθρο 6. 

8. 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». 

9. Τις διατάξεις του Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/30.7.2014) και ειδικότερα το Κεφάλαιο στ’ «Ειδικά 
θέματα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» (άρθρα 45-47) 

10. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/01.02.1995), «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.2007), «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», σε 
συνδυασμό με το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/08.6.2014 και το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α΄/19.3.2015) 
και την Υπ. Απόφαση 35130/739/09.8.2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11.08.2010) «Αύξηση των χρηματικών 
ποσών του  άρθρου 83, παρ. 1, του Ν. 2362/1995». 

11. 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 τροποποιήθηκε με το  
Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α΄/17.10.2015). 

12. 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. 

13. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/22.11.2010) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες, 
όπως ισχύει. 

14. Τη Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την τριετία 
2014–2015–2016, η οποία εγκρίθηκε με την με Α.Π.176/25η Συνεδρ./09.09.2013 Απόφαση Δ.Σ. και 
την με ΑΠ514876/24.10.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΤ469ΗΙΖ–ΩΔΒ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. 
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15. Τις διατάξεις του ΠΔ123/2016 (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. Τις διατάξεις του ΠΔ124/2016 (ΦΕΚ209/τ.Α΄/05.11.2016) με θέμα  «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

18. 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. 

19. Τις διατάξεις του ΠΔ125/2016 (ΦΕΚ210/τ.Α΄/05.11.2016) με θέμα  «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». 

20. Την υπ΄αριθμ. Υ7/25.09.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά» (ΦΕΚ 2109/τ.Β΄/29.09.2015). 

21. Την υπ΄αριθμ. 6196/27.03.2015 απόφαση (ΦΕΚ210/τ΄.Υ.Ο.Δ..Δ..΄/01.04.2015) «περί διορισμού ΔΣ ΕΟΤ» όπως  
αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.25222/07.12.2015 απόφαση (ΦΕΚ895/τ΄.Υ.Ο.Δ..Δ..΄/07.12.2015) η 
οποία (τελευταία) διορθώθηκε με το ΦΕΚ896/τ΄.Υ.Ο.Δ..Δ..΄/07.12.2015 και επανατροποποιήθηκε (η αρχική) με 
την υπ' αριθμ. 8110/25.04.2016 απόφαση (ΦΕΚ 288/ΥΟΔΔ/05.05.2016) «περί διορισμού μέλους του ΔΣ ΕΟΤ». 

22. Την υπ΄αριθμ. 22857/06.11.15 απόφαση (ΦΕΚ793/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.΄/06.11.2015) «περί διορισμού του ΓΓΕΟΤ», την 
υπ΄αριθμ.501632/15.12.2015 απόφαση (ΦΕΚ2797/τ.Β΄/21.12.2015) «περί ορισμού αναπληρωτή του ΓΓΕΟΤ» 
όπως η τελευταία διορθώθηκε με το ΦΕΚ3009/τ΄Β/21.12.2015 σε συνδυασμό με την υπ΄αριθμ 45/01.12.2015 
(ΦΕΚ2587/τ.Β΄/01.12.2015) απόφαση ΔΣ ΕΟΤ «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο ΓΓΕΟΤ». 

23. Την υπ΄αριθμ. 27255/31.12.2015 (ΑΔΑ: 6ΖΒ14653Ο7-ΖΝ7) Aπόφαση Υπουργού Τουρισμού με την οποία 
εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός  Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2016 του Ε.Ο.Τ. καθώς και την υπ’ 
αριθμ. 13267/11.7.2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εγκριση της Α΄ Αναμόρφωσης τακτικού 
προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Ε.Ο.Τ. οικονομικού έτους 
2016» 

24. Την με Α.Π. 2115/22.02.2016 (ΑΔΑ: 60ΣΜ469ΗΙΖ-Ξ3Ν) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. περί α) έγκρισης 
ετήσιας δαπάνης σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού Δημοσίων Σχέσεων Ε.Ο.Τ., οικ. έτους 2016 και 
β) έγκρισης διάθεσης και αποστολής ποσού πεντακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ, που αφορά στην 
αποστολή της Α’ δόσης στα Γραφεία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού για την κάλυψη δαπανών Δημοσίων Σχέσεων, 
οικονομικού έτους 2016 και την με Α.Π. 9012/26.7.2016 (ΑΔΑ: Ω7ΑΑ469ΗΙΖ-Ι49) έγκριση διάθεσης και 
αποστολής ποσού τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (420.000,00 €)  για την αποστολή της Β΄ Δόσης στα 
Γραφεία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες των Δημοσίων Σχέσεων για το υπόλοιπο 
του οικονομικού έτους 2016. 

25. Το από 28.9.2016 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του γραφείου Γενικού Γραμματέα  (Α.Π. Ε.Ο.Τ. 
11496/29.9.2016) προς τη Δ/νση Υπηρεσιών Εξωτερικού με συνημμένη επιστολή  της  Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας, που μας διαβιβάσθηκε   με το  με α/α 1013/29.9.2016 δελτίο διαβίβασης εγγράφων  του 
γραφείου Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. 

26.  Το από 30.9.2016 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Δ/νσης Υπηρεσιών Εξωτερικού προς την 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και 

27.  Το από 3.10.2016 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς τη 
Δ/νση Υπηρεσιών Εξωτερικού 

28. Το με  Α.Π.  348/10.10.2016        ενημερωτικό σημείωμα της  Δ/νσης Υπηρεσιών Εξωτερικού προς το γραφείο 
Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. με τη σύμφωνη γνώμη του 

29. Το από 6.10.2016 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της  Δ/νσης Υπηρεσιών Εξωτερικού προς τα 
γραφεία Ε.Ο.Τ. Τουρκίας ,Σερβίας, Ρουμανίας και Ιταλίας 

30. Το από 31.10.2016 (Α.Π. Ε.Ο.Τ. 12902/1.11.2016 )  μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του γραφείου Ε.Ο.Τ. 
Ιταλίας προς τη Δ/νση Υπηρεσιών Εξωτερικού 

31. Το με Α.Π. 103/B/28.10.2016  (Α.Π. Ε.Ο.Τ. 12905/1.11.2016 )    μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του 
γραφείου Ε.Ο.Τ. Ιταλίας προς τη Δ/νση Υπηρεσιών Εξωτερικού 

32. Την ανάγκη έγκρισης  δαπάνης  συνολικού ποσού  485,81€ (τετρακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και ογδόντα 
ενός λεπτών),  συμπεριλαμβανομένης της αποσκευής και των φόρων αεροδρομίου για αγορά ενός (1) 
αεροπορικού εισιτηρίου (διαδρομής Μιλάνο-Θεσσαλονίκη-Μιλάνο, μέσω Αθήνας, το χρονικό διάστημα 11-
14.11.2016) για τον ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο και αγαπητό στην Ιταλία chef, κο Σπυρίδωνα Θεοδωρίδη, ο 
οποίος είναι ο νικητής του πρώτου κύκλου της δημοφιλούς Ιταλικής τηλεοπτικής εκπομπής MASTERCHEF 
ITALIA και ο οποίος θα συμμετέχει στο  
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Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Τουρισμού, με τον διακριτικό τίτλο «Κερνάμε Ελλάδα», που θα πραγματοποιηθεί 
στην Κοζάνη στις 11-13.11.2016. Στόχος της συμμετοχής του κύριου Θεοδωρίδη στο εν λόγω Φεστιβάλ είναι 
η ανάδειξη της Δυτικής Μακεδονίας ως γαστρονομικού προορισμού και τόπου εναλλακτικών διακοπών. 
Συγκεκριμένα, η αναφερόμενη προβολή της περιοχής  θα γίνει  μέσα από το blog του  εν λόγω  
συμμετέχοντα (www.spyrostheodoridis.com- Spyros: il giro mondo in 80 piatti -Σπύρος: ο γύρος του κόσμου 
σε 80 πιάτα-) και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η δαπάνη  αγοράς του αεροπορικού εισιτηρίου θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό Δημοσίων Σχέσεων του γραφείου Ε.Ο.Τ.  Ιταλίας οικονομικού έτους 2016 και 
συγκεκριμένα το κονδύλι «φιλοξενίες δημοσιογράφων» 

 
                                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Την  έγκριση δαπάνης  συνολικού ποσού  485,81€  (τετρακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και 
ογδόντα ενός λεπτών),  συμπεριλαμβανομένης της αποσκευής και των φόρων 
αεροδρομίου για αγορά ενός  (1) αεροπορικού εισιτηρίου (διαδρομής Μιλάνο-
Θεσσαλονίκη-Μιλάνο, μέσω Αθήνας, με πτήση της Aegean Airlines το χρονικό διάστημα 
11-14.11.2016) για τον ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο και αγαπητό στην Ιταλία chef, κο 
Σπυρίδωνα Θεοδωρίδη, ο οποίος είναι ο νικητής του πρώτου κύκλου της δημοφιλούς 
Ιταλικής τηλεοπτικής εκπομπής «MASTERCHEF ITALIA» και ο οποίος θα συμμετέχει στο 
Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Τουρισμού, με τον διακριτικό τίτλο «Κερνάμε Ελλάδα», που 
θα πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη στις 11-13.11.2016, με απώτερο στόχο της προβολή 
της συγκεκριμένης περιοχής στην αγορά της Ιταλίας. 
 

2. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό Δημοσίων Σχέσεων  2016 του 
Γραφείου Ε.Ο.Τ.   Ιταλίας και συγκεκριμένα το κονδύλι «φιλοξενίες δημοσιογράφων» 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Ε.Ο.Τ. 

 

ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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