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                                                                                                                       KATΕΠΕΙΓΟΝ         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                  
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                       Αθήνα, 26.10.2022 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ                                 Α.Π.: 10710 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ      
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                                                                                       
Πληροφορίες :  Ε. Αναγνωστοπούλου                                                      
Τηλέφωνο: (εσωτ. 1119)    
E-mail: anagnostopoulou_e@gnto.gr 
                                                        
                                                                                           
ΘΕΜΑ: Έγκριση οικονομικής συμμετοχής του Ε.Ο.Τ. στη διοργάνωση συναυλίας στο Ο.Α.Κ.Α. 

από την εταιρεία Panik Entertainment Group E.Π.Ε., στο πλαίσιο εορτασμού σαράντα ετών 

κατασκευής του εν λόγω γηπέδου (Aθήνα, 29 Οκτωβρίου 2022). 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. 

 

Έχοντας υπ’ όψιν , τις διατάξεις : 

1. Του άρθρου 16 του από 24.4.1952 Β.Δ. «περί εγκρίσεως του Οικονομικού Κανονισμού του Ε.Ο.Τ.» 

(Α΄ 119) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 του Ν.4049/2012 (Α΄35) και ισχύει. 

2. Του άρθρου 100 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως 

ισχύει, καθώς και του άρθρου 66, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 10 του Ν. 

4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α’/17.10.2015). 

3. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α’/05.8.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

4. Του Π.Δ. 68/2021 (ΦΕΚ 155/Α’/31.8.2021 ) περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και 

Υφυπουργών.  

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 72/2018 (ΦΕΚ 141/Α’/02.8.2018) «Οργανισμός Διάρθρωσης Υπηρεσιών 

Ε.Ο.Τ.». 

6. Το υπ’ αρ. 134/Α’/09.8.2019 ΦΕΚ και ειδικότερα το άρθρο 106 με το οποίο αντικαθίσταται το 

άρθρο 3 του ΠΔ 72/2018 και αφορά στα όργανα διοίκησης του Ε.Ο.Τ.. 

7. Την υπ’αρ. 15706/27.8.2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 636/Υ.Ο.Δ.Δ./29.8.2019) «Διορισμός 

Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)». 

8. Την υπ’αρ. 15826/28.8.2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 642/Υ.Ο.Δ.Δ./29.8.2019) «Διαπίστωση 

λήξης θητείας Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. και Διορισμός νέου Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.», καθώς και 

την υπ’αρ. 16633/25.8.2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 759/Υ.Ο.Δ.Δ./25.8.2022), περί ανανέωσης 

της θητείας του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ., κου Δ. Φραγκάκη. 

9. Την υπ’αρ. 17077/01.9.2022 (ΦΕΚ 807/Υ.Ο.Δ..Δ/02.9.2022) Απόφαση Υπουργού Τουρισμού περί 

«Διαπίστωσης λήξης θητείας Προέδρου και μελών Δ.Σ. Ε.Ο.Τ, μεταβατική παράταση θητείας 

Προέδρου και Αντιπροέδρου και διορισμός μελών Δ.Σ. Ε.Ο.Τ.». 

10. Την υπ’αρ. 93/07.9.2022 (ΦΕΚ 4816/Β’/12.9.2022) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Τ. περί 

Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Ε.Ο.Τ. και την Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου Ε.Ο.Τ. 
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11. Το άρθρο 9 παρ.3 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/09.3.1999) όπως ισχύει περί εξουσιοδότησης 

Διοικητικών Οργάνων προς υπογραφή. 

12. To άρθρο 56 του Ν. 4875/23.12.2021 (ΦΕΚ 250/Α΄/23.12.2021) περί «Ρύθμισεως θεμάτων 

τουριστικής προβολής της χώρας - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3270/2004». 

13. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών», ως ισχύει σήμερα. 

14. 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). 

15. Την υπ’ αρ. 23643/31.12.2021 (ΑΔΑ : 64Α0465ΧΘΟ-Ψ4Π) Απόφαση έγκρισης του Αναλυτικού 

Προϋπολογισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Ν.Π.Δ.Δ., οικ. έτους 2022 (Τακτικός 

Προϋπολογισμός και Πρόγραμμα Επενδύσεων/Π.Δ.Ε.), την υπ’ αρ. 1349/28.01.2022 (ΑΔΑ: 

ΩΧΧ4465ΧΘΟ-Π48) Α΄Αναμόρφωση, την υπ’αρ. 7936/18.4.2022 (ΑΔΑ: 61Λ7465ΧΘΟ-4Λ7) Β’ 

Αναμόρφωση αυτού, την υπ’αρ. 15730/04.8.2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΚΧ465ΧΘΟ-97Φ) έγκριση της Γ΄ 

Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων του Ε.Ο.Τ., καθώς και την υπ’αρ. 

19713/13.10.2022 (ΑΔΑ: ΩΔΕ6ΧΘΟ-1ΤΣ) έγκριση της Δ΄ Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 

Εσόδων – Εξόδων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ως προς το σκέλος του Τακτικού 

Προϋπολογισμού), οικονομικού έτους 2022. 

16. Τις διατάξεις του  Ν. 4276/2014, άρθρο 45, παρ.1, εδάφ. Γ, Ββ, γγ και δδ. 

17. Την με Α.Π. 1299/28.01.2022 Υπουργική Απόφαση, περί Σχεδίου Μάρκετινγκ Ελληνικού Τουρισμού 

2022. 

18. Την με Α.Π. 775/18.3.2022 Απόφαση Γ.Γ. Ε.Ο.Τ. περί Έγκρισης της Στρατηγικής Προώθησης και 

Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, έτους 2022. 

19. Το από 19.10.2022 αίτημα (Α.Π. Ε.Ο.Τ. 10710/19.10.2022) του νόμιμου εκπροσώπου της 

διοργανώτριας δισκογραφικής εταιρείας Panik Entertainment Group Ε.Π.Ε., περί οικονομικής 

συμμετοχής του Ε.Ο.Τ. στην εν λόγω συναυλία, καθώς και το από 21.10.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα 

της διοργανώτριας εταιρείας (Α.Π. Ε.Ο.Τ. 10823/24.10.2022), με το οποίο διαβιβάστηκαν τα δια του 

Νόμου απαραίτητα δικαιολογητικά. 

20. Την με Α.Π. 1039/20.5.2022 έγγραφη ενημέρωση προς τον Γ.Γ. Ε.Ο.Τ. και τη σύμφωνη γνώμη του. 

21. Tη με Α.Π. 114/25.10.2022 σχετική εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. στο Δ.Σ. για την 

οικονομική συμμετοχή του Ε.Ο.Τ. στη διοργάνωση συναυλίας στο Ο.Α.Κ.Α. από την εταιρεία Panik 

Entertainment Group E.Π.Ε., στο πλαίσιο εορτασμού σαράντα ετών κατασκευής του εν λόγω 

γηπέδου (Aθήνα, 29 Οκτωβρίου 2022), έναντι αντισταθμιστικών/επικοινωνιακών οφελών για τον 

Οργανισμό. 

22. Tην με Α.Π. 114/15η Συνεδρίαση/25.10.2022 Απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.Τ. 

23. Το γεγονός ότι η διεξαγωγή επετειακής συναυλίας στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών 

(Ο.Α.Κ.Α.) για τα σαράντα χρόνια κατασκευής του, στις 29 Οκτωβρίου 2022, στην οποία θα 

συμμετάσχουν πλήθος καλλιτεχνών, με κύριο συντελεστή της συναυλίας τον διεθνούς φήμης 

αμερικανό καλλιτέχνη, ράπερ και ηθοποιό 50 Cent, αποτελεί μία σημαντική δράση προώθησης του 

συναυλιακού τουρισμού στη χώρα μας, καθώς αναμένεται να παρευρεθεί κοινό από γειτονικές της 

Ελλάδας χώρες, από άλλες χώρες της Μεσογείου (π.χ. Ισραήλ), αλλά και αγορές-στόχους της χώρας 

μας, όπως οι ΗΠΑ και τα Η.Α.Ε., ιδιαίτερα τους φθινοπωρινούς μήνες, δίδοντας την ευκαιρία 

επέκτασης της τουριστικής περιόδου, που αποτελεί διαχρονικό στόχο του Ε.Ο.Τ.. Ομοίως, αποτελεί 

ενέργεια που δύναται να προβάλει το σύγχρονο και αναβαθμισμένο πρόσωπο της χώρας, 

καθιστώντας την Αθήνα ιδανικό προορισμό για πραγματοποίηση ταξιδιών εμπειρίας καθόλη την 
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διάρκεια του έτους, καθώς επίσης και να τονώσει τον εγχώριο τουρισμό και την τοπική οικονομία 

της Αττικής, προωθώντας τον τουρισμό πόλεων/city breaks. 

24. Την υπ’αρ. 11048/26.10.2022 (ΑΔΑ: 9Η8Λ469ΗΙΖ-Α1Φ) σχετική δέσμευση πίστωσης (α/α 733). 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

1. Την οικονομική συμμετοχή του Ε.Ο.Τ. στη διοργάνωση της συναυλίας εορτασμού των σαράντα 

χρόνων κατασκευής του Ο.Α.Κ.Α., με το συνολικό ποσό των € 75.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, 

άλλως € 93.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, έναντι των κάτωθι αντισταθμιστικών 

οφελών: 

❖ Αναρτήσεις στα Social Media του 50 Cent με ελληνικό περιεχόμενο/πλάνα κατά την επίσκεψη του 

στη χώρα μας. 

❖ Αναρτήσεις στα Social Media του 50 Cent με ελληνικό περιεχόμενο/πλάνα με ετικέτα το 

@visitgreecegr, ώστε να μπορέσει να γίνει αναδημοσίευση από τον Ε.Ο.Τ.. 

❖ Δημιουργία βίντεο με τους δυο καλλιτέχνες, το οποίο θα αναρτηθεί στα Social Media και θα 

προωθηθεί και από την Panik Records ως διαφημιστικό εργαλείο της συναυλίας. To υλικό μπορεί 

να αναρτηθεί και στο @visitgreecegr. 

❖ Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα ακολουθήσει το @visitgreecegr 

❖ Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα ευχαριστήσει με ένα βίντεο στα Social Media του τον E.O.T. και θα 

μιλήσει για το Visitgreece.gr. 

❖ Θα δημιουργηθεί βίντεο υλικό με πλάνα από Ελλάδα και ομιλία των καλλιτεχνών 50 Cent και Κ. 

Αργυρού  που θα αναρτηθεί στα social media των καλλιτεχνών και στο @visitgreecegr. 

❖ Ευχαριστήρια αναφορά του 50 Cent στον Ε.Ο.Τ. κατά τη διάρκεια της συναυλίας. 

❖ Ευχαριστήρια αναφορά του Κωνσταντίνου Αργυρού κατά τη διάρκεια της συναυλίας για την 

συμβολή του Ε.Ο.Τ. 

❖ Προβολή video του Ε.Ο.Τ. κατά τη διάρκεια της συναυλίας είτε στην κεντρική οθόνη επί σκηνής, 

είτε στις πλαϊνές οθόνες της σκηνής. 

❖ Λογότυπο του Οργανισμού στα digital υλικά και στο βίντεο που θα προβληθεί στις οθόνες της 

ΣΤΑΣΥ μέχρι και την 29η Οκτωβρίου, ημέρα της συναυλίας. 

❖ Λογότυπο του Οργανισμού στο Backdrop που θα βρίσκεται στο backstage για τα φωτογραφικά 

στιγμιότυπα. 

❖ Πλάνα ελεύθερα συγγενικών και πνευματικών δικαιωμάτων από την εκδήλωση για digital χρήση 

στα social media του Οργανισμού. 

❖ 70 μονές προσκλήσεις ( 5 VVIP προσκλήσεις, 10 VIP προσκλήσεις, 10 Zone A προσκλήσεις, 45 απλές 

προσκλήσεις). 

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες για τον Ε.Ο.Τ. θα αφορούν σε έξοδα μερικής κάλυψης του κόστους ενοικίου 

χώρου/γηπέδου, οπτικοακουστικών, ήχου και εκτυπωτικών υπηρεσιών, διαφημιστικών ενεργειών 

ή/και άλλων ενεργειών προβολής. 

 

2. Tο ανωτέρω ποσό των € 93.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα καταβληθεί στην εταιρεία 

Panik Entertainment Group Ε.Π.Ε., με διεύθυνση στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 77, Βούλα, Αθήνα, 

Τ.Κ. 166 73 και Α.Φ.Μ. 800350456, μετά το πέρας της συναυλίας και και ακολούθως της υποβολής 

των αποδεικτικών των αντισταθμιστικών/επικοινωνιακών οφελών για τον Ε.Ο.Τ., ως αυτά 
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αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα Απόφαση, καθώς επίσης και των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών και παραστατικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και το Δημόσιο Λογιστικό. 

 

3. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της Απόφασης Ε.Ο.Τ. ή 

μείωσης του ποσού που αναφέρεται στην παρούσα, με νεότερη Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Ε.Ο.Τ., αν διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι όροι ή διαπιστώνονται εκ των υστέρων παραλείψεις σε 

σχέση με το αίτημα και τα συμφωνηθέντα αντισταθμιστικά οφέλη/επικοινωνιακά κριτήρια για τον 

Οργανισμό.     

 

4. Η αποπληρωμή του ποσού θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της συναυλίας και αφού η 

διοργανώτρια εταιρεία καταθέσει στον Ε.Ο.Τ. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παραστατικά και 

αποδεικτικά τήρησης των αντισταθμιστικών παροχών για τον Ε.Ο.Τ., καθώς και φωτοαντίγραφα 

εξοφλημένων τιμολογίων που αφορούν στο ποσό της οικονομικής συμμετοχής του Οργανισμού, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και το Δημόσιο Λογιστικό, και μετά τη θεώρηση του εντάλματος 

από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ..                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

5. Για την παραλαβή και πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών και βεβαίωσης υλοποίησης 

των αντισταθμιστικών/επικοινωνιακών οφελών για τον Ε.Ο.Τ. ορίζεται τριμελής επιτροπής, 

αποτελούμενης από τους κάτωθι: 

 

❖ Κουρεμένου Ιουλία, Προϊσταμένη Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων Ε.Ο.Τ. 

❖ Γερολυμάτου Ελένη, Προϊσταμένη Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων Ε.Ο.Τ. 

❖ Αναγνωστοπούλου Ευθυμία, μόνιμη υπάλληλο Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων Ε.Ο.Τ. 

με αναπληρωματικά μέλη σε περίπτωση κωλύμματος οιασδήποτε εκ των προαναφερθέντων τις: 

- Προκάκη Χαρίκλεια, υπάλληλο Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων Ε.Ο.Τ., και 

- Ψαρρού Μαρία, υπάλληλο Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων Ε.Ο.Τ. 

 

6. Η ανωτέρω συνολική δαπάνη ποσού € 93.000,00 Ευρώ, θα βαρύνει τον Π.Δ.Ε., KAE 9491.15 του 

Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, έτους 2022, έργο 2012ΣΕ01100000 Διαφήμιση - Προβολή 

Τουριστικών Προγραμμάτων. 

 

 

   
                       O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ε.Ο.Τ. 

 
 
 

                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 
 
                                            

 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

• Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.  

• Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Διοίκησης, Οργάνωσης και Προβολής Ε.Ο.Τ. 
AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

• Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
- Γραμματεία/Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Ε.Ο.Τ.                                                                                                                                      
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