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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
της ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΟΥΛΗΓΟΥΟΤΣ
ΚΑΤΑ
της ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
από τη
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
Ως ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία της Κοινωνίας των Πολιτών, το
Vouliwatch

αναρτά

στον ιστότοπό του πληροφορίες που σχετίζονται με την

κοινοβουλευτική δραστηριότητα και παρακολουθεί με εποπτικό ρόλο την τήρηση των
αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας στην άσκηση πολιτικής, με σκοπό την

αποκατάσταση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και τους πολιτικούς και την
προώθηση της ουσιαστικής δημοκρατικής συμμετοχής.
Με το από 23 Ιουνίου 2020 επίσημο αίτημά μας κατάθεσης/δημοσίευσης

εγγράφου (συνημμένο στην παρούσα), ζητήσαμε από τη Γενική Γραμματεία
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και τον Υφυπουργό παρά τω

Πρωθυπουργώ και

Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, κο. Στέλιο Πέτσα, να μας παράσχει σε ηλεκτρονική ή/και
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έντυπη

μορφή

τη

χορήγηση

δημόσιων

δεδομένων

για

την

επαρκή

πληροφόρηση του κοινού σχετικά με τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ για την
ενημερωτική καμπάνια «Μένουμε Σπίτι».
Η αίτησή μας:
«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:
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
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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»

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του ΠΔ 28/2015: «Οι φορείς του δημόσιου τομέα

επεξεργάζονται την αίτηση και παραδίδουν τα έγγραφα προς περαιτέρω χρήση στον
αιτούντα στην προθεσμία που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις. Αν δεν προβλέπεται

προθεσμία για την έγκαιρη χορήγηση των εγγράφων, οι παραπάνω φορείς
χορηγούν το έγγραφο μέσα σε ε
 ίκοσι εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή
της αίτησης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται μέχρι είκοσι επιπλέον

εργάσιμες ημέρες για τις περίπλοκες ή μεγάλης κλίμακας αιτήσεις. Στην περίπτωση
αυτή γ
 νωστοποιείται στον αιτούντα, μέσα σε τρεις εβδομάδες από την αρχική
αίτηση, ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για την επεξεργασία της.»
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Η προθεσμία των είκοσι εργάσιμων ημερών, παρήλθε άπρακτη στις 22 Ιουλίου

2020 και τεκμαίρεται ως σιωπηρή απόρριψη του αιτήματός μας από τη Γενική
Γραμματεία

Ενημέρωσης

και

Επικοινωνίας

και

τον

Υφυπουργό

παρά

τω

πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, κο Στέλιο Πέτσα.
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ΠΔ 28/2015: «Κατά της

απορριπτικής απόφασης του οικείου φορέα επιτρέπεται η άσκηση διοικητικής
προσφυγής ενώπιον του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος κρίνει
κατά νόμο και κατ' ουσία. Η προσφυγή αυτή ασκείται μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης στον
αιτούντα».
Με τον νόμο 4622/2019 (Α '133) και σύμφωνα με τα άρθρα 82-103 και 118-119
ορίζεται

ότι

η

Εθνική

Αρχή

Διαφάνειας

έχει

αναλάβει

το

σύνολο

των

αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων και δικαιωμάτων και υποχρεώσεων πέντε βασικών
ελεγκτικών δημόσιων φορέων -με την έννοια της καθολικής διαδοχής- ανάμεσά τους
και του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
Ενόψει των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε με την παρούσα την εκ του νόμου
δικαιούμενη διοικητική προσφυγή και αιτούμαστε να επιληφθεί το σώμα της

Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και οι αρμόδιοι Επιθεωρητές Ελεγκτές της
υπόθεσης και να κρίνουν κατά νόμο και ουσία.
Με εκτίμηση,
Στέφανος Λουκόπουλος,
Διευθυντής και Νόμιμος Εκπρόσωπος Vouliwatch
e-mail: stefanos@vouliwatch.gr
-------------------------------------------------------------------------------------------Το Vouliwatch είναι μία ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία ανοιχτής διακυβέρνησης, ενίσχυσης της διαφάνειας και της
λογοδοσίας και προώθησης της δημοκρατικής συμμετοχής με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας. Μέσω του Vouliwatch οι πολίτες
μπορούν να παρακολουθούν και να αξιολογούν το νομοθετικό και κοινοβουλευτικό έργο, με εύληπτο και απλοποιημένο τρόπο.
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