
                                                                                          
  

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Διεφθυνςη Μζςων Ενημζρωςησ 
Σμήμα Εντφπων  και Διαφάνειασ                                              Ακινα, 5/1/2016 
Πλθρ: Κ.Παπαπετροποφλου     Α.Π. 19/2016 
Τθλ: 210-9098.360  
Fax: 210-9098.353 
e-mail: k.papapetropoulou@minpress.gr 
        Προσ : Όπωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν  
 
Θζμα : «Εποπτεία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ ωσ προσ τθν εφαρμογι 
των επικοινωνιακϊν προγραμμάτων και δράςεων των φορζων των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου 
και ιδιωτικοφ δικαίου του ευρφτερου δθμόςιου τομζα» 
 
Θζτουμε υπόψιν ςασ ότι ςτο ΦΕΚ Α’ 179/22.12.2015 δθμοςιεφτθκε θ Πράξθ Υπουργικοφ Συμβουλίου 
(Π.Υ.Σ.) 50/22.12.2015 «Εποπτεία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ ςτα 
Υπουργεία και τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου και ιδιωτικοφ δικαίου του ευρφτερου δθμόςιου τομζα 
ωσ προσ τθν εφαρμογι των επικοινωνιακϊν τουσ προγραμμάτων και δράςεων» κατ’ εφαρμογι των 
διατάξεων τθσ παρ. 3 του άρκρ. 24 του ν. 4339/2015 (Α’ 133) όπου ρθτά αναφζρεται ότι : « Η Γενικι 
Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ αςκεί εποπτεία ςτα Υπουργεία και τα νομικά πρόςωπα 
δθμοςίου και ιδιωτικοφ δικαίου του ευρφτερου δθμόςιου τομζα *….+ ωσ προσ τθν εφαρμογι των 
επικοινωνιακϊν τουσ προγραμμάτων και δράςεων*….+.Ο τρόποσ και θ διαδικαςία άςκθςθσ τθσ 
εποπτείασ κακορίηονται με Πράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου , θ οποία δθμοςιεφεται ςτθν 
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ». 
 
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ εν λόγω Πράξθσ του Υπουργικοφ Συμβουλίου, θ Γενικι Γραμματεία 
Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ παρζχει, μετά από εξζταςθ του φακζλου του επικοινωνιακοφ 
προγράμματοσ, με απόφαςθ του αρμοδίου Υπουργοφ ι του νομίμου αναπλθρωτι του, ςχετικι 
ζγκριςθ υλοποίθςθσ αυτοφ. Σε περίπτωςθ μθ ζγκριςισ του, θ ςχετικι απόφαςθ αιτιολογείται ειδικά 
και περιλαμβάνει προτεινόμενα μζτρα κεραπείασ εφόςον τοφτο είναι εφικτό. 
Επιςθμαίνεται ότι κανζνα επικοινωνιακό πρόγραμμα των φορζων, όπωσ αυτοί περιγράφηςαν 
ανωτζρω, δεν υλοποιείται και καμία ςχετική δαπάνη δεν εγκρίνεται , εάν προηγουμζνωσ δεν 
υπάρχει η κατά την παράγραφο 2 τησ ωσ άνω Π.Τ.. ζγκριςη τησ Γενικήσ Γραμματείασ Ενημζρωςησ 
και Επικοινωνίασ (παρ. 4 άρκρ. 3 Π.Υ.Σ. 50/2015). 
 
Προσ τοφτο , παρακαλοφνται ςτο εξισ όλα τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου και ιδιωτικοφ δικαίου του 
ευρφτερου δθμόςιου τομζα κατά τθν ζννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 
314), όπωσ ζχουν τροποποιθκεί με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1α του άρκρου 1 του ν. 3899/2010 (Αϋ212), 
πριν από τθν υλοποίθςθ επικοινωνιακοφ προγράμματοσ άνω των 30.000,00 € να υποβάλλουν ςτθ 
Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ : 

 Φάκελο με τα ποςοτικά και ποιοτικά ςτοιχεία του προγράμματοσ (περιεχόμενο, 
χρονοδιάγραμμα, πόροι, επικοινωνιακζσ μζκοδοι, πικανζσ ςυνεργαςίεσ με φορείσ του 
ιδιωτικοφ τομζα και τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν , προςδοκϊμενα αποτελζςματα) 

 Ηλεκτρονικι αίτθςθ, μετά τθ λιψθ του ςχετικοφ κωδικοφ, μζςα από τθν εφαρμογι 
«ΠΑΣΙΘΕΑ» από τον ιςτότοπο τθσ Γενικισ Γραμματείασ www.media.gov.gr, για τον ζλεγχο 
των ποςοςτϊςεων ςυμμετοχισ των Μζςων Μαηικισ Επικοινωνίασ , ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα από τισ διατάξεισ του π.δ. 261/1997 (Α’ 186), οι οποίεσ ςυνεχίηουν να ιςχφουν.   
 

http://www.media.gov.gr/
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Η Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ κα εξετάςει τα υποβλθκζντα αιτιματα  
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρ. 3 τθσ Π.Υ.Σ. 50/2015. 
 
Η Υπθρεςία μασ αποςτζλλει τθν παροφςα  εγκφκλιο προσ όλεσ τισ επιτελικζσ μονάδεσ του δθμοςίου 
τομζα με τθν παράκλθςθ να τθν κοινοποιιςουν άμεςα ςε όλουσ τουσ εποπτευόμενουσ από αυτζσ 
φορείσ τουσ οποίουσ αφορά. 
 
Παραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ για κάκε περαιτζρω πλθροφορία ι διευκρίνθςθ ςτα τθλζφωνα : 
210.90.98.360, 210.90.98.364, 210.90.98.367 & 210.90.98.375. 
 
 
      Ο Γενικόσ Γραμματζασ Ενθμζρωςθσ  

και Επικοινωνίασ 
 
 
Ελευκζριοσ Κρζτςοσ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίθςθ: 
-Γρ. κ. Πρωκυπουργοφ 
-Γρ. Υπουργοφ Επικρατείασ κ. Νικ. Παππά 
-Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ  
 
Εςωτερικι Διανομι: 
-Δ/νςθ Άμεςθσ Ενθμζρωςθσ  
-Δ/νςθ Μζςων Ενθμζρωςθσ 

 Τμιμα Εντφπων και Διαφάνειασ 

 Τμιμα Οπτικοακουςτικϊν Μζςων και Αρχείων 
-Δ/νςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν 
-Δ/νςθ Επικοινωνίασ και Προβολισ  
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