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Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία 

(αριθμ. ΓΕΜΗ 12794401000/24.12.2014) 

Βουλής 16, Αθήνα 

τηλ.: 213 0386340 

 

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2020 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΠΡΟΣ: 

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας | Υφυπουργό παρά τω 

πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, κο. Στέλιο Πέτσα 

Υπουργείο Οικονομικών | Υφυπουργό Οικονομικών, κο. Θεόδωρο Σκυλακάκη 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση δημόσιων δεδομένων για την επαρκή πληροφόρηση του 

κοινού σχετικά με τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ για την ενημερωτική 

καμπάνια «Μένουμε Σπίτι» 

Ως ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία της Κοινωνίας των Πολιτών, το 

Vouliwatch αναρτά στον ιστότοπό του πληροφορίες που σχετίζονται με την 

κοινοβουλευτική δραστηριότητα και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, παρέχει τη 

δυνατότητα στους πολίτες να επικοινωνούν απευθείας με τα εκλεγμένη μέλη της 

εθνικής αντιπροσωπείας και προωθεί συστηματικά μέσα από δράσεις και καμπάνιες τις 

αξίες της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, αναβαθμίζοντας τη δημόσια εικόνα του 

ελληνικού Κοινοβουλίου και ενισχύοντας τη διαφάνεια στο πολιτικό σύστημα της 

χώρας. 

Επικαλούμενοι το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα πρόσβασης στα δημόσια 

έγγραφα (Σ. 5Α), τη συνταγματική αρχή της διαφάνειας που απορρέει από την αρχή 

της λαϊκής κυριαρχίας, τους Ν. 3448/2006 (Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών 

του δημόσιου τομέα), το ΠΔ 28/2015 (Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση 

σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία) 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΜΟΡΦΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ: 

Πλήρη και αναλυτικό κατάλογο από τον οποίο να προκύπτουν: 
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1. Ονομαστικά τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά, 

ηλεκτρονικά κ.ά.) που έλαβαν ή που πρόκειται να λάβουν από το ελληνικό 

δημόσιο χρηματοδότηση είτε απευθείας είτε μέσω ενδιάμεσης διαφημιστικής 

εταιρείας για τη διαφημιστική καμπάνια και εκστρατεία επικοινωνίας και 

ενημέρωσης σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής διάδοσης του 

κορωνοϊού (COVID-19) «Μένουμε Σπίτι». 

2. Το ακριβές ποσό το οποίο έχει δεσμευτεί στο δημόσιο ταμείο καθώς και αυτό 

που έχει ήδη ληφθεί/εκταμιευθεί ή δεσμευτεί προς το κάθε μέσο 

ενημέρωσης της προαναφερθείσας λίστας. 

3. Τα νόμιμα κριτήρια επιλεξιμότητας των ΜΜΕ που επωφελούνται από την 

κρατική χρηματοδότηση καθώς και τη διαδικασία υπολογισμού των ποσών 

που έλαβε ή πρόκειται να λάβει το κάθε μέσο ενημέρωσης. 

4. Το συνολικό ποσό της αμοιβής της εταιρείας Initiative Μedia στην οποία έχει 

ανατεθεί η διαχείριση του έργου όπως ορίζει το άρθρο 1 της κοινής υπουργικής 

απόφασης 227/2020 (Β’ 948). 

5. Τη σύμβαση απευθείας ανάθεσης που υπεγράφη με την ανάδοχο εταιρεία 

Initiative Media. 

Τα παραπάνω δεδομένα θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιεί η 

πρωτοβουλία μας για την ακριβέστερη και πλήρη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με 

την κρατική χρηματοδότηση των ΜΜΕ τα οποία και αποτελούν βασικό πυλώνα της 

δημοκρατίας μας. 

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για την προσοχή και τη διάθεση 

συνεργασίας. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία. 

Με εκτίμηση, 

Στέφανος Λουκόπουλος, Διευθυντής Vouliwatch 

e-mail: stefanos@vouliwatch.gr 
Τηλ: +213 0386340 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Το Vouliwatch είναι μία ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία ανοιχτής διακυβέρνησης, ενίσχυσης της 

διαφάνειας και της λογοδοσίας και προώθησης της δημοκρατικής συμμετοχής μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας. 
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