
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 227 
Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών 

επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, κα-

θώς και κάθε συναφούς υπηρεσίας που απαιτεί-

ται για την υλοποίηση της εκστρατείας στο πλαί-

σιο της προστασίας της δημόσιας υγείας και των 

μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κο-

ρωνοϊού COVID- 19.

Ο ΥΦΥΠΟYΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. του άρθρου τριακοστού της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄64) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19»,

2. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κω-
δικοποίηση 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) «Επιτελικό 
κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης»,

3. του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό κράτος: Οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας δι-
οίκησης», όπως ισχύει,

4. του ν. 3861/2010 (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,

5. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) - «Διόρθωση σφαλμάτων» (Α΄126), 

6. 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,

7. του π.δ. 142/2017 (Α’ 181) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομικών», όπως ισχύει,

8. της υπ’ αρ. Υ18/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυ-
πουργό, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 3008),

9. της υπ’ αρ. 340/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλα-
κάκη» (Β’ 3051),

10. της υπ’ αριθμ. 179/2020 (Β’ 861) απόφαση του Υφυ-
πουργού στον Πρωθυπουργό «Δωρεάν μετάδοση ενη-
μερωτικών μηνυμάτων για την προστασία της δημόσιας 
υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 από τηλεοπτικούς και ραδιοφω-
νικούς σταθμούς».

ΙΙ. Την κατεπείγουσα ανάγκη στοχευμένης ενημέρωσης 
του κοινού για θέματα που άπτονται της άμεσης αντιμε-
τώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19.

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

IV. Την ανάγκη άμεσης διενέργειας εκστρατείας επικοι-
νωνίας και ενημέρωσης των πολιτών για την εμπέδωση 
μέτρων πρόληψης και αποφυγής διάδοσης του κορωνο-
ϊού COVID - 19 στο πλαίσιο της προστασίας της ατομικής 
και δημόσιας υγείας.

V. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΔΟΥ 72/20-03-2020, προβλε-
πόμενη στο άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε’ του ν. 4270/2014 
(Α’ 143) εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία η προκαλούμενη 
δαπάνη θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον 
ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζο-
νται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κορωνοϊό» του Ε.Φ. 1023-711-0000000 
«Γενικές Κρατικές Δαπάνες» στον ΑΛΕ 2420906001 «Έξο-
δα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων του 
Ε.Φ. 1023-611-0000000 «Δαπάνες Προεδρίας της Κυ-
βέρνησης» του προϋπολογισμού του Υπ. Οικονομικών, 
αποφασίζουμε:  

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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Άρθρο 1
Ανάθεση εκστρατείας επικοινωνίας 
και ενημέρωσης των πολιτών

1. Σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό της από 14.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64) «Κατεπείγο-
ντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η Προεδρία της 
Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών δια-
τάξεων, αναθέτει την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και 
ενημέρωσης, ήτοι την εκπόνηση σχεδίου για κάθε είδους 
εκστρατεία επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, 
με βάση τις εκάστοτε ομάδες και κατηγορίες κοινού στις 
οποίες απευθύνονται τα επί μέρους μηνύματα (γενική 
κοινή γνώμη, ευπαθείς ομάδες, εργαζόμενοι, επιχειρη-
ματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες κ.λπ.), προς το σκοπό 
της εμπέδωσης των μέτρων πρόληψης και αποφυγής διά-
δοσης του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και κάθε συναφή 
υπηρεσία που απαιτείται για την υλοποίηση εκάστης.

2. Η εκπόνηση σχεδίου εκστρατείας περιλαμβάνει:
Α) το σχεδιασμό, τη δημιουργία και την παραγωγή κατά 

περίπτωση οπτικοακουστικού, λεκτικού, με απεικόνιση 
ή μη, υλικού για τη μετάδοση ή καταχώρηση σε Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης, και ειδικότερα: τηλεοπτικών και 
ραδιοφωνικών μηνυμάτων διάρκειας άνω του ενός (1) 
λεπτού, μακέτας για εφημερίδες/περιοδικά, μακέτας για 
αφίσα, μηνυμάτων για το διαδίκτυο (συμπεριλαμβανο-
μένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης).

Β) τη σύνταξη και την υποβολή πρότασης που θα περι-
λαμβάνει τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ανά κατηγορία, 
τον τρόπο και τη συχνότητα μετάδοσης ή καταχώρησης 
σε αυτά.

Γ) τη σύνταξη και την υποβολή πρότασης κατανομής 
της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του επικοινωνιακού 
προγράμματος στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Η παρούσα απόφαση αφορά σε έντυπα, ραδιοφωνικά, 
τηλεοπτικά και διαδικτυακά μέσα και μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης.

3. Ως συναφής υπηρεσία, για την εφαρμογή της πα-
ρούσας, λογίζεται η υπηρεσία παρακολούθησης της 
ομαλής υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος 
με την προσκόμιση στοιχείων, μετρήσεων και αναφορών 
απόδοσης, καθώς και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης με 
βάση τις οποίες γίνεται η αποπληρωμή των Μέσων Μαζι-
κής Επικοινωνίας που φιλοξενούν τα σχετικά μηνύματα, 
καθώς και κάθε άλλη τυχόν αναγκαία υπηρεσία για την 
υλοποίηση της εκστρατείας. 

4. Οι ειδικότεροι όροι παροχής των υπηρεσιών θα 
καθορισθούν στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον 
ανάδοχο. 

Άρθρο 2
Διαδικασία πληρωμής

1. Οι δαπάνες για την εφαρμογή της παρούσας, κα-
λύπτονται με έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον 
κρατικό προϋπολογισμό, έπειτα από σχετική βεβαίωση 
του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό στον οποίο έχουν 
ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επι-
κοινωνίας και Ενημέρωσης, στην οποία θα περιλαμβά-
νεται αναλυτική αναφορά της κατανομής της δαπάνης 
ανά Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης.

2. Η πληρωμή προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
που υλοποιούν το πρόγραμμα πραγματοποιείται σύμφω-
να με το άρθρο 114 του ν. 4270/2014 από την αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία 
με την ΓΔΟΥ του ιδίου Υπουργείου. Λοιπές δαπάνες για 
τους σκοπούς του άρθρου 1 θα πραγματοποιηθούν από 
την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Με την αποδοχή από τα αντίστοιχα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης της πρότασης μετάδοσης ή καταχώρησης, 
καταβάλλεται σε αυτά άμεσα προκαταβολή ύψους 35% 
σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική βεβαίωση του Υφυ-
πουργού στον Πρωθυπουργό, στον οποίο έχουν ανατε-
θεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινω-
νίας και Ενημέρωσης. Η αποπληρωμή του υπολοίπου 
γίνεται κατόπιν βεβαίωσης του ανωτέρω, στην οποία 
θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση και το υπόλοιπο ανά 
Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης. 

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για όσο χρονικό 
διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος 
εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19 
και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει την 31.5.2020.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020

Ο Υφυπουργός Ο Υφυπουργός 
Οικονομικών στον Πρωθυπουργό

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ  
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