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Θέμα: Έγκριση προγράμματος επικοινωνιακής προβολής του Υπουργείου Εσωτερικών που 
αφορά: I. α) στον επικοινωνιακό σχεδιασμό-παραγωγή επικοινωνιακού και έντυπου 
υλικού της εκστρατείας ενημέρωσης των εκλογέων που βρίσκονται εκτός της ελληνικής 
επικράτειας για τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος πλησίον του 
τόπου κατοικίας  και β) στις δράσεις και υπηρεσίες της καμπάνιας ενημέρωσης των 
εκλογέων που βρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας για τη δυνατότητα άσκησης 
του εκλογικού τους δικαιώματος πλησίον του τόπου κατοικίας και II. στην υλοποίηση 
προγράμματος ενημέρωσης (παραγωγή υλικού) του κοινού σχετικά με τη 
μεταρρυθμιστική τομή της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας,  για το έτος 2021. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη : 

I. Τις διατάξεις: 

1. του άρθρου 9 του ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της 

τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 

159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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2. του π.δ. 261/1997 «Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του 

ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης» (Α΄186), και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. της παρ.3 του αρθρ. 24 του ν. 4339/2015 (Α΄133) «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου 

επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την 

Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − 

Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) − Εθνική 

Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού 

Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών 

Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις». 

4. της Π.Υ.Σ 50/22.12.2015 (Α’ 179) «Εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης  και 

Επικοινωνίας στα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων και 

δράσεων». 

5. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 παρ. 22 του 

ν.4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

Κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α' 133),  

6. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

7. του ν.4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α' 133) και 

ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου αυτού,  

8. του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α’ 236), 

9. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α’2), 

10. της υπ΄ αρ. Υ78/23.8.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Διορισμός Μετακλητού 

Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης» (ΥΟΔΔ 693), 
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11. της αρ. Υ6/14-1-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό  στον Πρωθυπουργό, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β΄64), 

12. της με αρ. 40/22-2-2021 απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό 

«Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα 

Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ανωτέρω 

Γενικής Γραμματείας της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Β’ 700). 

II. τη με αριθμ. Ε/378/20-10-2020 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας περί «Υποχρέωσης κατάρτισης 

προγράμματος επικοινωνιακής προβολής έτους 2021 και υποβολής έκθεσης απολογισμού των 

επικοινωνιακών δράσεων των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για το 

έτος 2020» (ΑΔΑ: Ρ7Α246ΜΓΨ7-Ω6Χ). 

III. α) το  με αρ. πρωτ. 4297/20.01.2021  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά των 

συνημμένων δύο (2) Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα παραρτήματά τους 

(αριθμ.πρωτ.87635/14.12.2020 με ΑΔΑΜ: 20REQ007843801 και αριθμ. 

πρωτ.90008/21.12.2020 με ΑΔΑΜ:20REQ007901690) που αφορούν, αντίστοιχα, στον 

επικοινωνιακό σχεδιασμό-παραγωγή επικοινωνιακού και έντυπου υλικού της εκστρατείας 

ενημέρωσης των εκλογέων  που βρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας για τη 

δυνατότητα άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος πλησίον του τόπου κατοικίας ποσού 

ύψους τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) και στις δράσεις και υπηρεσίες της 

καμπάνιας ενημέρωσης των εκλογέων που βρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας για 

τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος πλησίον του τόπου κατοικίας 

ποσού ύψους δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (2,700.000,00€), β) το με αρ. 

πρωτ. 90897/23.12.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά του συνημμένου 

σχεδίου Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με το παράρτημα της, που αφορά στην 

υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης (παραγωγή υλικού) του κοινού σχετικά με τη 

μεταρρυθμιστική τομή της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, αναφορικά με τη διαδικασία 

της πολιτογράφησης των αλλογενών αλλοδαπών με την τροποποίηση του Κώδικα 

Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.4735/2020), ποσού ύψους τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι 

ευρώ (3.720,00€),  γ) την ηλεκτρονική αίτηση με κωδικό 1568/2021, με την οποία ζητείται η 
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έγκριση του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής του Υπουργείου Εσωτερικών 

συνολικού ποσού ύψους τριών εκατομμυρίων τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι  ευρώ 

(3.003.720,00€). 

IV. τη με αρ.πρωτ.E406/30.11.2020 απόφαση της Υπηρεσίας μας περί έγκρισης προγράμματος 

επικοινωνιακής προβολής του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά: α) στον επικοινωνιακό 

σχεδιασμό-παραγωγή επικοινωνιακού και έντυπου υλικού της εκστρατείας ενημέρωσης 

των εκλογέων που βρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας για τη δυνατότητα άσκησης 

του εκλογικού τους δικαιώματος πλησίον του τόπου κατοικίας και β) στις δράσεις και 

υπηρεσίες της καμπάνιας ενημέρωσης των εκλογέων που βρίσκονται εκτός της ελληνικής 

επικράτειας για τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος πλησίον του 

τόπου κατοικίας, για το υπόλοιπο του έτους 2020, συνολικού ποσού ύψους τριών 

εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00€) (ΑΔΑ: Ψ72Υ46ΜΓΨ7-ΟΚΨ). 

V. το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. 4297/20.01.2021 έγγραφο του φορέα, 

το υπό στοιχείο IV πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής δεν υλοποιήθηκε το έτος 2020, 

ως εκ τούτου ο φορέας επανυποβάλλει το φάκελο επικοινωνιακής προβολής προς έγκριση 

για το έτος 2021. 

VI. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού.  

 

Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ο Υ Μ Ε 

Πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά: I. α) στον 

επικοινωνιακό σχεδιασμό-παραγωγή επικοινωνιακού και έντυπου υλικού της εκστρατείας 

ενημέρωσης των εκλογέων που βρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας για τη 

δυνατότητα άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος πλησίον του τόπου κατοικίας και β) 

στις δράσεις και υπηρεσίες της καμπάνιας ενημέρωσης των εκλογέων που βρίσκονται 

εκτός της ελληνικής επικράτειας για τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού τους 

δικαιώματος πλησίον του τόπου κατοικίας II. στην υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης 

(παραγωγή υλικού) του κοινού σχετικά με τη μεταρρυθμιστική τομή της Γενικής 

Γραμματείας Ιθαγένειας συνολικού ποσού ύψους τριών εκατομμυρίων τριών χιλιάδων 
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επτακοσίων είκοσι  ευρώ (3.003.720,00€) , δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 

των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 2328/1995 και της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 

261/1997, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και των άρθρων 1-4 της Π.Υ.Σ. 

50/22.12.2015. 

 

 

                                                               ME ENTOΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 

                                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                           ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 

 

 

                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:  

 Γραφείο  Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό  

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης  
 

Κοινοποίηση: 

 Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων  

Βησσαρίωνος 4, 106 72, Αθήνα, φαξ: 210 36 23 546  (eihee56@gmail.com) 

 Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου  

Ακαδημίας 71-73, 106 78, Αθήνα, φαξ: 210 38 14 623(eiet@eiet.gr) 

 Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων  

Σισίνη 31, 11528 Αθήνα, φαξ:210 82 54 398 (sepe@otenet.gr) 

 Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου  

Βασ. Σοφίας 25, Αθήνα, φαξ: 210 72 15 128 (secretary@edipt.gr) 

 Ένωση Περιφερειακών Καναλιών Ελλάδος 

Κοκκινάκη 30, 11143 Αθήνα, φαξ: 2102585401 (epek@epek.net) 

 Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών  

Γρηγορίου Ε΄ 34, 151 22, Μαρούσι, φαξ: 210 61 27 355  (info@mediabank.gr) 

 Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Εβδομαδιαίου Περιφερειακού Τύπου (ΣΙΕΠΤ)  

Αλώνων 25 Άμφισσα, 33 100 Άμφισσα (director@arxetypo.gr) 

mailto:epek@epek.net
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 Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας (Ε.Ε.Τ.Ε.Π) 

Πανεπιστημίου 39, 10564 Αθήνα  ( info@eetep.gr) 

 Ένωση Ιδιοκτητών Τοπικών Ημερήσιων Εβδομαδιαίων Εφημερίδων Αττικής 

                Αγν.Ηρώων 101, 14231 Νέα Ιωνία (eitieea@gmail 
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