
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 179 
   Δωρεάν μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων για 
την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα 
για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19 από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς 
σταθμούς. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 

Έχοντας υπόψη: 
Ι. Τις διατάξεις:
1. της παρ. 2 του άρθρου 15 και της παρ. 4 του άρθρου 

25 του Συντάγματος,
2. του ν. 2328/1995 (Α΄ 159) «Νομικό καθεστώς της 

ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθ-
μιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει,

3. του ν. 4339/2015 (Α΄ 133) «Αδειοδότηση παροχών 
περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκ-
πομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την 
Ε.Ρ.Τ. 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 Μητρώ-
ου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - 
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

4. της παρ. 5 του άρθρου 233 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) 
«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρ-
ρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμο-
γής και άλλες διατάξεις»,

5. της παρ. 6 του άρθρου 11 και της παρ. 3 του άρθρου 
20 του ν. 3592/2007 (Α΄ 161) «Συγκέντρωση και αδειο-
δότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες 
διατάξεις» όπως ισχύει,

6. των άρθρων 2 και 3 του ν. 4173/2013 (Α΄ 169) «Ελ-
ληνική Ραδιοφωνία, Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία 
(Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», όπως ισχύει,

7. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), 

«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με 
το άρθρο 119 περ. 22 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτε-
λικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης»,

8. του ν. 3681/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει,

9. του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», ως ισχύει,

10. της υπ' αριθ. 3586/2018 κοινής υπουργικής απόφα-
σης (Β΄ 5491) «Καθορισμός των μέσων, της διαδικασίας 
καθώς και κάθε άλλου θέματος τεχνικού ή λεπτομερεια-
κού χαρακτήρα για την διασφάλιση της πρόσβασης των 
Ατόμων με Αναπηρία στις υπηρεσίες των παροχών υπη-
ρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας»,

11. του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών», Διορθώσεις Σφαλμάτων (Α΄ 126),

12. της υπ' αρ. Υ18/2019 απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον 
Πρωθυπουργό, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 3008),

13. του άρθρου 21 της από 11-3-2020 πράξης νομοθε-
τικού περιεχομένου (Α΄ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμε-
τώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
τριακοστό πρώτο της από 14-3-2020 πράξης νομοθετι-
κού περιεχομένου (Α΄ 64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμε-
τώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID -19».

II. Την κατεπείγουσα ανάγκη ενημέρωσης του κοινού 
για θέματα που άπτονται της άμεσης αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19.

III. Την κατεπείγουσα ανάγκη ευαισθητοποίησης των 
πολιτών για τα ατομικά και συλλογικά μέτρα πρόληψης 
που πρέπει να λαμβάνονται για τον περιορισμό της δι-
άδοσης του κορωνοϊού COVID -19.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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IV. Την ανάγκη δημιουργίας και εμπέδωσης κουλτού-
ρας προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας και 
ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των πο-
λιτών της χώρας.

V. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Υποχρέωση μετάδοσης
ενημερωτικών μηνυμάτων

Σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό πρώτο της από 14-
3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 64) «Κατε-
πείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19», οι ιδιωτικοί 
ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι πάροχοι περιεχομένου επί-
γειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης 
λήψης εθνικής εμβέλειας και λοιποί τηλεοπτικοί σταθμοί 
ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας, ανεξαρτή-
τως τύπου μετάδοσης, υποχρεούνται να μεταδίδουν ενη-
μερωτικά μηνύματα, για την προστασία της δημόσιας 
υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID -19.

Την ίδια υποχρέωση υπέχουν όλοι οι ραδιοφωνικοί 
και τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης της εταιρείας 
«Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία» 
(Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) και των λοιπών φορέων του Δημοσίου Τομέα.

Άρθρο 2
Διάρκεια και περιεχόμενο
ενημερωτικών μηνυμάτων

Τα ενημερωτικά μηνύματα του άρθρου 1, ηχητικά και 
οπτικοακουστικά, έχουν διάρκεια έως ένα (1) λεπτό και 
αποστέλλονται από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας 
και Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ) της Προεδρίας της Κυβέρνησης 
προς τους υπόχρεους του άρθρου 1.

Τα ενημερωτικά μηνύματα αφορούν την ευαισθητο-
ποίηση των πολιτών για τα ατομικά και συλλογικά μέτρα 
πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται για την αποφυ-
γή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID -19 και την ενημέρωση του κοινού για μέτρα 
άμεσης αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του.

Τα ενημερωτικά μηνύματα, κατά περίπτωση, δύνανται 
να διαμορφώνονται με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτ-
λων σε οποιαδήποτε γλώσσα κρίνεται σκόπιμο, ή και να 
συνοδεύονται από νοηματική γλώσσα.

Άρθρο 3
Τρόπος - Χρόνος μετάδοσης
ενημερωτικών μηνυμάτων

Οι υπόχρεοι του άρθρου 1 μεταδίδουν ενημερωτικά 
μηνύματα κατά την διάρκεια του εικοσιτετράωρου προ-
γράμματός τους ως εξής:

α) Κατά το χρονικό διάστημα 06:00 έως 23:59, τουλά-
χιστον ένα ενημερωτικό μήνυμα ανά μία (1) ώρα.

β) Κατά το χρονικό διάστημα 00:00 έως 05:59, τουλά-
χιστον ένα ενημερωτικό μήνυμα ανά δύο (2) ώρες.

Οι υπόχρεοι του άρθρου 1 δύνανται να μεταδίδουν τα 
ενημερωτικά μηνύματα και με μεγαλύτερη συχνότητα, 
κατ' επιλογήν τους.

Σε περίπτωση αποστολής περισσοτέρων του ενός 
ενημερωτικών μηνυμάτων, σύμφωνα με το πρώτο εδά-
φιο του άρθρου 2 της παρούσας, αυτά μεταδίδονται 
εκ περιτροπής και σε κάθε περίπτωση αναλογικά ανά 
ημέρα μετάδοσης ή σύμφωνα με τυχόν ειδικότερες 
οδηγίες της ΓΓΕΕ.

Οι εν λόγω υπόχρεοι μεταδίδουν τα ανωτέρω μηνύ-
ματα αυτούσια και χωρίς διακοπή.

Σε τηλεοπτικό πρόγραμμα, τα ενημερωτικά μηνύματα, 
κατ' επιλογή των υπόχρεων του άρθρου 1, μεταδίδο-
νται είτε κατά τη διάρκεια δελτίων ειδήσεων, ζωντανών 
ενημερωτικών εκπομπών και ζωντανών ψυχαγωγικών 
εκπομπών, είτε ως τελευταίο μήνυμα αμέσως πριν την 
έναρξή τους ή ως πρώτο μήνυμα αμέσως μετά τη λήξη 
τους. Κατά τη διάρκεια των διαφημιστικών διαλειμμά-
των του ανωτέρω προγράμματος τα ενημερωτικά μη-
νύματα μεταδίδονται ως πρώτο ή ως τελευταίο μήνυμα 
του διαλείμματος. Κατά τη διάρκεια του λοιπού τηλε-
οπτικού προγράμματος (ενδεικτικά: ταινίες και σειρές, 
μαγνητοσκοπημένες εκπομπές, μετάδοση αθλητικών 
γεγονότων) τα ενημερωτικά μηνύματα, κατ' επιλογή των 
υπόχρεων του άρθρου 1, μεταδίδονται στα διαφημιστι-
κά διαλείμματα ως πρώτο ή ως τελευταίο μήνυμα του 
διαλείμματος.

Σε ραδιοφωνικό πρόγραμμα τα ενημερωτικά μηνύ-
ματα μεταδίδονται κατά τα διαφημιστικά διαλείμματα, 
ως πρώτο μήνυμα, μετά την αναπαραγωγή ηχογραφη-
μένου προειδοποιητικού μηνύματος ή με σχετική ανα-
φορά από τον παρουσιαστή με το λεκτικό: «ακολουθεί 
ενημερωτικό μήνυμα για την προστασία της δημόσιας 
υγείας». Αν δεν υπάρχει καθορισμένο διαφημιστικό 
διάλειμμα, τα ενημερωτικά μηνύματα μεταδίδονται 
οποτεδήποτε εντός του προγράμματος σύμφωνα με 
το πρώτο εδάφιο.

Η μετάδοση διενεργείται δωρεάν και απαλλάσσεται 
από κάθε τέλος.

Άρθρο 4
Έλεγχος και κυρώσεις

1. Η άρνηση ή η παράλειψη των υπόχρεων του άρθρου 
1 να εφαρμόσουν τους όρους της παρούσας απόφασης 
επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται 
στην παρ. 1 του άρθρου 4 και την παρ. 5 του άρθρου 
8 του ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τη-
λεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμά-
των της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 159).

2. Αρμόδιο για τον έλεγχο και την επιβολή των κυρώ-
σεων της παρ. 1 είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλε-
όρασης.

Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις

Για τα ενημερωτικά μηνύματα του άρθρου 1 της πα-
ρούσας δεν εφαρμόζεται η υπ' αριθμ. 1686/2018 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β΄ 2037) «Δωρεάν μετάδοση μη-
νυμάτων κοινωνικού περιεχομένου από τηλεοπτικούς 
και ραδιοφωνικούς σταθμούς».
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Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι και την 30η 
Απριλίου 2020. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας παρα-
τείνεται με όμοια απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2020

Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ   
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*02008611503200004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




