
                                                                                          
  

 

       
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ    
Διεφθυνςη Μζςων Ενημζρωςησ 
Σμήμα Εντφπων  και Διαφάνειασ                                              Αθήνα, 13/1/2016 
Πληρ: Κ.Παπαπετροποφλου     Α.Π. 578/2016 
Τηλ: 210-9098.360  
Fax: 210-9098.353 
e-mail: k.papapetropoulou@minpress.gr 
        Προσ : Όπωσ Πίνακασ Αποδεκτών  
 
Θζμα : «Περί αποςτολήσ ςτοιχείων επικοινωνιακών προγραμμάτων και δράςεων διαφημιςτικήσ 
προβολήσ και ερευνών ραδιοτηλεοπτικήσ αγοράσ» 
ΣΧΕΤ: Εγκφκλιοσ αριθμ. 19/5.1.2016 
 
Όπωσ προκφπτει από την ωσ άνω ςχετική μασ εγκφκλιο, με τισ διατάξεισ τησ παρ. 3 του άρθρ. 24 του 
ν. 4339/2015 (Α’ 133) θεςμοθετήθηκε η εποπτεία τησ Γενικήσ Γραμματείασ Ενημζρωςησ και 
Επικοινωνίασ ςτα Υπουργεία και τα νομικά πρόςωπα δημοςίου και ιδιωτικοφ δικαίου του ευρφτερου 
δημόςιου τομζα ωσ προσ την εφαρμογή των επικοινωνιακών τουσ προγραμμάτων και δράςεων. 
 
Ωσ τζτοιεσ δράςεισ νοοφνται οι περιγραφόμενεσ με τισ διατάξεισ των άρθρων 9 και 11 του ν. 
2328/1995 (Α’ 159) , του Π.Δ. 261/1997 (Α’186)  και τησ Π.Υ.Σ. 50/22.12.2015 (Α’179) ήτοι η 
διαφημιςτική προβολή αυτών και η ζρευνα ραδιοτηλεοπτικήσ αγοράσ .  
 
Προσ τοφτο, οφείλουν όλα τα νομικά πρόςωπα δημοςίου και ιδιωτικοφ δικαίου του ευρφτερου 
δημόςιου τομζα κατά την ζννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), όπωσ 
ζχουν τροποποιηθεί με τισ διατάξεισ τησ παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄212), να 
υποβάλουν, εντόσ δεκαημζρου, ςτη Γενική Γραμματεία Ενημζρωςησ και Επικοινωνίασ φάκελο με τα 
ποςοτικά και ποιοτικά ςτοιχεία (περιεχόμενο, χρονοδιάγραμμα, πόροι, επικοινωνιακζσ μζθοδοι, 
πιθανζσ ςυνεργαςίεσ με φορείσ του ιδιωτικοφ τομζα και τησ κοινωνίασ των πολιτών , προςδοκώμενα 
αποτελζςματα) για όλεσ τισ επικοινωνιακζσ δράςεισ, ήτοι προγράμματα διαφημιςτικήσ προβολήσ 
καθώσ και ζρευνεσ ραδιοτηλεοπτικήσ αγοράσ, ςτισ οποίεσ προζβηςαν από την 29η Οκτωβρίου 2015, 
ημερομηνία δημοςίευςησ του ν. 4339/2015 με τον οποίο ανατζθηκε η εποπτεία αυτών ςτην 
Υπηρεςία μασ. 

 
Η παροφςα εγκφκλιοσ αποςτζλλεται προσ όλεσ τισ επιτελικζσ μονάδεσ του δημοςίου τομζα με την 
παράκληςη να την κοινοποιήςουν άμεςα ςε όλουσ τουσ εποπτευόμενουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ 
αφορά. 
 
Παραμζνουμε ςτη διάθεςή ςασ για κάθε περαιτζρω πληροφορία ή διευκρίνηςη ςτα τηλζφωνα : 
210.90.98.360, 210.90.98.367 & 210.90.98.375. 
 
 
      Ο Γενικόσ Γραμματζασ Ενημζρωςησ  

και Επικοινωνίασ 
 
 
Ελευθζριοσ Κρζτςοσ  
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Κοινοποίηςη: 
-Γρ. κ. Πρωθυπουργοφ 
-Γρ. Υπουργοφ Επικρατείασ κ. Νικ. Παππά 
-Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα Ενημζρωςησ και Επικοινωνίασ  
 
Εςωτερική Διανομή: 
-Δ/νςη Άμεςησ Ενημζρωςησ  
-Δ/νςη Μζςων Ενημζρωςησ 

 Τμήμα Εντφπων και Διαφάνειασ 

 Τμήμα Οπτικοακουςτικών Μζςων και Αρχείων 
-Δ/νςη Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεςιών 
-Δ/νςη Επικοινωνίασ και Προβολήσ  
-Δ/νςη Σχεδιαςμοφ και Πληροφόρηςησ  

 Τμήμα Επικοινωνιακοφ Σχεδιαςμοφ 

 Τμήμα Αναλφςεων και Ερευνών Αγοράσ  

 Τμήμα Πληροφόρηςησ  
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