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Σε απάντηση του αιτήματός σας με θέμα ‘’Χορήγηση δημόσιων δεδομένων για την επαρκή 

πληροφόρηση του κοινού σχετικά με τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ για την ενημερωτική καμπάνια 

«Μένουμε Σπίτι»’’, σας ενημερώνουμε ότι:  

Η ανάθεση της εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών πραγματοποιήθηκε 

δυνάμει του τριακοστού άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 

κυρώθηκε με το Ν. 4682/2020 (A’ 76), εφαρμόστηκε δε κατά την ανάθεση η προβλεπόμενη στην με 

αρ. 227/2020 απόφαση διαδικασία (Β’ 948). Στην απόφαση αυτή καθορίστηκαν και οι αρμοδιότητες 

του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο ανέλαβε ρητά να διενεργήσει αποκλειστικά και μόνον τη 

διαδικασία πληρωμών, έπειτα και από τις σχετικές βεβαιώσεις για την καλή εκτέλεση των 

ανατεθεισών υπηρεσιών. 

Ο σχετικός κατάλογος των δικαιούχων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που 
συμμετείχαν στην εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού στο πλαίσιο αποτροπής 
διασποράς του κορωνοϊού, έχει ήδη δημοσιευθεί 
(https://media.gov.gr/cms/uploads/2020/07/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%
CE%93%CE%9F%CE%A3-
%CE%9C%CE%95%CE%A3%CE%A9%CE%9D_%CE%95%CE%9A%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%95
%CE%99%CE%91-%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3-
COVID_19-%CE%9F%CE%A1%CE%98%CE%97-
%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97.pdf) από τον Υφυπουργό 
στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, 
μετά και την ολοκλήρωση της εκστρατείας και της απαιτούμενης διαδικασίας 
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των ανατεθεισών υπηρεσιών. Στον ίδιο κατάλογο 
αναφέρεται και το δικαιούμενο από κάθε μέσο ποσό, είτε αυτό συνιστά προκαταβολή 
είτε εξόφληση υπολειπόμενου, καθώς και η αμοιβή του αναδόχου, σύμφωνα και με 
όσα ορίζονται στην με αριθμ. 227/2020 απόφαση με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας 
ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε 
συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την υλοποίηση της εκστρατείας στο πλαίσιο 
της προστασίας της δημόσιας υγείας και των μέτρων για την αποτροπή διασποράς 
του κορωνοϊού COVID -19». 

Αναφορικά με τα λοιπά ερωτήματα, αυτά δεν δύνανται να απαντηθούν από το Υπουργείο 

Οικονομικών καθώς εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω και 

καθορίστηκαν με την με αρ. 227/2020 απόφαση (Β’ 948).   
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