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ΜΕΡΟΣ Α'       



ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός  

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της δημοσιότητας στον χώρο του 

έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου μέσω ενός σύγχρονου και λειτουργικού Μητρώου, η διασύνδεσή 

του με τις αναπτυξιακές ανάγκες των επιχειρήσεων των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, την 

καταχώριση και προβολή στις επιχειρήσεις αυτές διαφήμισης από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 

της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και την ένταξή τους σε προγράμματα 

κρατικής ενίσχυσης.  

 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο του παρόντος νόμου αποτελεί: 

α) η σύσταση ηλεκτρονικού Μητρώου Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) για το σύνολο των εφημερίδων και 

περιοδικών, το οποίο περιλαμβάνει και εκσυγχρονίζει το υφιστάμενο Μητρώο Περιφερειακού και 

Τοπικού Τύπου, καθώς και  

β) η σύσταση ηλεκτρονικού Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.).   

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Άρθρο 3 

Πεδίο εφαρμογής 

Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται: 

α) στον «έντυπο τύπο», ήτοι στις εφημερίδες κατά την έννοια του άρθρου 4 του α.ν. 1092/1938 (Α' 

68) και τα περιοδικά κατά την έννοια του άρθρου 5 του α.ν. 1092/1938, συμπεριλαμβανομένων και 

των περιοδικών που εκδίδονται πέραν του τριμήνου, υπό την προϋπόθεση ότι τα τελευταία 

εκδίδονται και κυκλοφορούν δυο (2) τουλάχιστον φορές ετησίως, 

β) στον «ηλεκτρονικό τύπο», ήτοι στις ιστοσελίδες, τους ιστοτόπους και τα ιστολόγια ενημερωτικού 
περιεχομένου που αναρτούν και δημοσιεύουν μέσω του διαδικτύου ειδήσεις, πληροφορίες, άρθρα, 
συνεντεύξεις ή οπτικοακουστικό υλικό για πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, αθλητικά και άλλα 
γεγονότα, με ή χωρίς αντάλλαγμα,  

γ) στις «διαφημιστικές δραστηριότητες και άλλες συναφείς δραστηριότητες του Δημοσίου και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα», κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 261/1997 (Α’ 186), ήτοι στην 
οργάνωση, προπαρασκευή και καθ' οιονδήποτε τρόπο ή μέσο ανακοίνωση προς το κοινό των αγαθών 
ή των υπηρεσιών που παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές, καθώς και την προβολή των εν γένει 
δραστηριοτήτων τους και ιδίως: 

γα) τον σχεδιασμό και την οργάνωση διαφημιστικής στρατηγικής, 

γβ) την παραγωγή πρωτοτύπων δημιουργημάτων λόγου ή τέχνης, καθώς και την καθ' οιοδήποτε μέσο 
εγγραφή, προσαρμογή, εκτέλεση ή αναπαραγωγή τους κατά τον ν. 2121/1993 (Α' 25) που γίνεται για 
τους παραπάνω σκοπούς, 

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=43688


γγ) την παροχή συμβουλών σχετικά με την επιλογή από τις αναθέτουσες αρχές του κατάλληλου 
μέσου προβολής των διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου, την κατάρτιση του 
πλάνου δημοσιότητας και την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στη διαχείριση των αναθέσεων 
μετάδοσης και καταχώρισης των διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου, 

γδ) την παροχή συμβουλών και εν γένει υπηρεσιών προώθησης και δημοσίων σχέσεων ή 
διαμόρφωσης περιεχομένου ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, 

γε) τη μετάδοση ή την καταχώρηση ή με άλλο υλικό μέσο προβολή των διαφημιστικών και λοιπών 
μηνυμάτων του Δημοσίου. 

Στις δραστηριότητες της περ. γ’ εμπίπτουν και τα μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου, όπως αυτά 
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της υπ' αρ. 24/2.1.1997 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και 
Πρόνοιας και Τύπου και Μ.Μ.Ε. (Β' 11). 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’  

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

Άρθρο 4 

Σύσταση Μητρώου Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) – Προϋποθέσεις εγγραφής και επανεγγραφής 

 

 1. Στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Γ.Γ.Ε.Ε.) συστήνεται Μητρώο Έντυπου 

Τύπου (Μ.Ε.Τ.), στο οποίο δύνανται να εγγράφονται οι επιχειρήσεις έντυπου τύπου κατόπιν αιτήσεώς 

τους. Το Μ.Ε.Τ. τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. 

2. Το Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου που προβλέπεται στο άρθρο 2 του ν. 3548/2007 (Α’ 

68), όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 23 του παρόντος, και στο οποίο μπορούν να 

εγγράφονται οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που δικαιούνται να προβαίνουν στις 

δημοσιεύσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007 (Α’ 68), εντάσσεται στο Μ.Ε.Τ. ως 

υπομητρώο. 

3. Ειδικά οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που επιθυμούν να εγγράφονται στο υπομητρώο 

της παρ. 2, οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του παρόντος και, εφόσον επιθυμούν 

να προβαίνουν στις δημοσιεύσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007, οφείλουν να πληρούν 

και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του ν. 3548/2007. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να πληρούνται 

καθ’ όλη τη διάρκεια της εγγραφής τους, καθώς και για την ανανέωσή τους ή την επανεγγραφή τους.   

4. Για την εγγραφή της στο Μ.Ε.Τ. η επιχείρηση έντυπου τύπου πρέπει να πληροί σωρευτικά τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) να διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και την απαραίτητη 

εγκατάσταση οργανωμένου γραφείου στην Ελλάδα, από το οποίο δίδονται κατευθύνσεις για την 

εμφάνιση των εφημερίδων ή των περιοδικών, τη συγκέντρωση, την επεξεργασία και τον έλεγχο της 

ύλης τους, καθώς και κεντρικές οδηγίες για την εκτύπωσή τους,  

β) να πληροί τις προϋποθέσεις των παρ. 3 και 3Α του άρθρου μόνου του ν. 1178/1981 (Α΄ 187), 

γ) ο ιδιοκτήτης, ο εκδότης, ο διευθυντής και ο διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας ή του περιοδικού, 

είτε αυτά ανήκουν σε φυσικό είτε σε νομικό πρόσωπο, να μην έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απειλή, εκβίαση, 

πλαστογραφία, δωροδοκία και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή της 

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Αν η εφημερίδα ή το περιοδικό ανήκει σε 

οποιασδήποτε μορφής προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία, η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει και για 

τους εταίρους ή μετόχους που κατέχουν ποσοστό άνω του δέκα τοις εκατό (10%) του εταιρικού ή 



μετοχικού κεφαλαίου και τους διαχειριστές, ενώ, αν η εφημερίδα ή το περιοδικό ανήκει σε ανώνυμη 

εταιρεία, η απαγόρευση ισχύει και για τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, 

δ) εφόσον η επιχείρηση έντυπου τύπου είναι οποιασδήποτε μορφής προσωπική ή κεφαλαιουχική 

εταιρεία, να δηλώνονται οι κύριοι των μετοχών ή των μεριδίων μέχρι φυσικού προσώπου. Από την 

εν λόγω υποχρέωση εξαιρούνται επιχειρήσεις των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) ή σε χρηματιστήριο άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.),  

ε) να αναγράφει σε κάθε αντίτυπο και σε εμφανές σημείο, την ταυτότητα της εφημερίδας ή του 

περιοδικού και ειδικότερα τον τίτλο, τη συχνότητα έκδοσης, τον αριθμό φύλλου, εφόσον πρόκειται 

για εφημερίδα και τον αριθμό τεύχους, εφόσον πρόκειται για περιοδικό, την τιμή μονάδας, την 

επωνυμία και την έδρα της επιχείρησης, τα ονόματα του μετόχου ή εταίρου που κατέχει, άμεσα ή 

έμμεσα, το ήμισυ τουλάχιστον των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων, του εκδότη, του νόμιμου 

εκπροσώπου, του διευθυντή, του διευθυντή σύνταξης, τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας και 

ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του μέσου και την ημερομηνία σε κάθε σελίδα, 

στ) να μην περιέχει ύλη η οποία αποτελεί αναπαραγωγή του περιεχομένου άλλου εντύπου, 

εφημερίδας ή περιοδικού, που έχει δημοσιευθεί ή δημοσιεύεται σε έντυπο διαφορετικού εκδότη. Ως 

αναπαραγωγή κειμένου νοείται η αναδημοσίευση κειμένου άλλου εντύπου του ίδιου ή άλλου εκδότη 

ή άλλης δημοσιογραφικής πηγής, χωρίς ουσιαστική συντακτική παρέμβαση και χωρίς αναφορά στην 

πηγή. Σε περίπτωση δημοσίευσης όμοιων κειμένων σε διαφορετικά έντυπα, ως αναπαραγωγή 

νοείται το κείμενο του χρονικά επόμενου σε έκδοση εντύπου, 

ζ) να απασχολεί δημοσιογράφους ασφαλισμένους στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. Ειδικότερα: 

ζα) οι ημερήσιες πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες τουλάχιστον δέκα πέντε (15) 

δημοσιογράφους,  

ζβ) οι λοιπές πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες δώδεκα (12) τουλάχιστον δημοσιογράφους,  

ζγ) οι ημερήσιες περιφερειακές εφημερίδες: 

i) εφόσον κυκλοφορούν σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) 

κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα απογραφή πληθυσμού, δυο (2) τουλάχιστον 

δημοσιογράφους,  

ii) εφόσον κυκλοφορούν σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό από ογδόντα χιλιάδες έναν 

(80.001) μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα 

απογραφή πληθυσμού, τρεις (3) τουλάχιστον δημοσιογράφους,  

iii) εφόσον κυκλοφορούν σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό από διακόσιες χιλιάδες έναν 

(200.001) και πάνω, σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα απογραφή πληθυσμού, τέσσερις (4) 

τουλάχιστον δημοσιογράφους,  

ζδ) οι λοιπές περιφερειακές εφημερίδες: 

i) εφόσον κυκλοφορούν σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) 

κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα απογραφή πληθυσμού, έναν (1) τουλάχιστον 

δημοσιογράφο,  

ii) εφόσον κυκλοφορούν σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό από ογδόντα χιλιάδες έναν 

(80.001) μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα 

απογραφή πληθυσμού, δύο (2) τουλάχιστον δημοσιογράφους,  

iii) εφόσον κυκλοφορούν σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό πάνω από διακόσιες χιλιάδες 

(200.000) κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα απογραφή πληθυσμού, τρεις (3) 

τουλάχιστον δημοσιογράφους,  



ζε) οι εφημερίδες που κυκλοφορούν αποκλειστικά σε δήμο εκτός της Περιφέρειας Αττικής και της 

περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με πληθυσμό μέχρι 

πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα απογραφή 

πληθυσμού, έναν (1) τουλάχιστον δημοσιογράφο,  

ζστ) οι ημερήσιες εφημερίδες, που κυκλοφορούν αποκλειστικά σε δήμο εντός της Περιφέρειας 

Αττικής και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 

δεν είναι πανελλαδικής κυκλοφορίας τρεις (3) τουλάχιστον δημοσιογράφους,  

ζζ) οι λοιπές εφημερίδες, που κυκλοφορούν αποκλειστικά σε δήμο εντός της Περιφέρειας Αττικής και 

της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δεν είναι 

πανελλαδικής κυκλοφορίας δύο (2) τουλάχιστον δημοσιογράφους,  

ζη) τα περιοδικά έναν (1) τουλάχιστον δημοσιογράφο.  

Σε περίπτωση απόλυσης, καταγγελίας ή λύσης της σύμβασης ή οικειοθελούς αποχώρησης 

δημοσιογράφου, που έχει ως αποτέλεσμα να μην πληρούνται όσα ορίζονται στο προηγούμενο 

εδάφιο, δεν δημιουργείται κώλυμα σύμφωνα με το παρόν, εφόσον αντικατασταθεί από άλλο 

δημοσιογράφο εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο λύσης της σύμβασής του. 

Για τις επιχειρήσεις περιφερειακού και τοπικού έντυπου τύπου, δύναται να προσμετρηθεί στην 

παρούσα προϋπόθεση και ο ιδιοκτήτης ή ο εταίρος, εφόσον είναι δημοσιογράφος ασφαλισμένος 

στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. 

η) να απασχολεί λοιπό, πλην δημοσιογράφων, προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και κατηγοριών, με 

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και συγκεκριμένα:  

ηα) οι ημερήσιες πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες πέντε (5) τουλάχιστον εργαζομένους,  

ηβ) οι λοιπές πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες τέσσερις (4) τουλάχιστον εργαζομένους,  

ηγ) οι ημερήσιες περιφερειακές εφημερίδες: 

i) εφόσον κυκλοφορούν σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) 

κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα απογραφή πληθυσμού, δυο (2) τουλάχιστον 

εργαζομένους,  

ii) εφόσον κυκλοφορούν σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό από ογδόντα χιλιάδες έναν 

(80.001) μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα 

απογραφή πληθυσμού, τρεις (3) τουλάχιστον εργαζομένους,  

iii) εφόσον κυκλοφορούν σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό από διακόσιες χιλιάδες (200.000) 

και πάνω κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα απογραφή πληθυσμού, τέσσερις (4) 

τουλάχιστον εργαζομένους,  

ηδ) οι λοιπές περιφερειακές εφημερίδες: 

i) εφόσον κυκλοφορούν σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) 

κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα απογραφή πληθυσμού, έναν (1) τουλάχιστον 

εργαζόμενο,  

ii) εφόσον κυκλοφορούν σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό από ογδόντα χιλιάδες έναν 

(80.001) μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα 

απογραφή πληθυσμού, δύο (2) τουλάχιστον εργαζομένους,  

iii) εφόσον κυκλοφορούν σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό πάνω από διακόσιες χιλιάδες 

(200.000) κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα απογραφή πληθυσμού, τρεις (3) 

τουλάχιστον εργαζομένους,   

ηε) οι εφημερίδες που κυκλοφορούν αποκλειστικά σε δήμο εκτός της Περιφέρειας Αττικής και της 

περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με πληθυσμό μέχρι 



πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα απογραφή 

πληθυσμού, έναν (1) τουλάχιστον εργαζόμενο, 

ηστ) οι εφημερίδες που κυκλοφορούν αποκλειστικά σε δήμο εκτός της Περιφέρειας Αττικής και της 

περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με πληθυσμό πάνω 

από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα απογραφή 

πληθυσμού, δύο (2) τουλάχιστον εργαζομένους,  

ηζ) οι εφημερίδες, που κυκλοφορούν αποκλειστικά σε δήμο εντός της Περιφέρειας Αττικής και της 

περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δεν είναι 

πανελλαδικής κυκλοφορίας, έναν (1) τουλάχιστον εργαζόμενο,  

ηη) τα περιοδικά δυο (2) τουλάχιστον εργαζομένους. 

Σε περίπτωση απόλυσης, καταγγελίας ή λύσης της σύμβασης ή οικειοθελούς αποχώρησης 

εργαζομένου που έχει ως αποτέλεσμα να μην πληρούνται όσα ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, 

δεν δημιουργείται κώλυμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον αντικατασταθεί από 

άλλο εργαζόμενο εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της καθ΄ 

οιονδήποτε τρόπο λύσης της σύμβασής του. 

Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει πίνακα προσωπικού αρμοδίως θεωρημένου από το 

πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

θ) να εκδίδεται ανελλιπώς σύμφωνα με την περιοδικότητα που τηρεί. Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις 

έκδοσης περιφερειακού και τοπικού τύπου εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007, 

όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 23 του παρόντος, 

ι) να αναρτά αυθημερόν στην πλατφόρμα του Μ.Ε.Τ., ένα αντίτυπο κάθε φύλλου ή τεύχους της. 

Όπου γίνεται αναφορά σε πληθυσμό στην παρούσα νοείται ο μόνιμος πληθυσμός της παρ. 3 του 

άρθρου 87 του ν. 4804/2021 (Α’ 90). 

5. Με την αίτηση για την εγγραφή της ή για την ανανέωση της εγγραφής της ή για την επανεγγραφή 

της στο Μ.Ε.Τ., η ενδιαφερόμενη επιχείρηση οφείλει να υποβάλει για κάθε έντυπο που εκδίδει 

ξεχωριστά πλήρη στοιχεία για την κυκλοφορία τους κατά το τελευταίο έτος, όπως παραστατικά από 

πρακτορεία διανομής, συνδρομές, παραστατικά από άλλα σημεία ή μέσα πώλησης, καθώς επίσης 

και να δηλώνει υπεύθυνα τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) Μία (1) έως τέσσερις (4) βασικές θεματικές ενότητες, με σειρά από την κύρια θεματολογία προς 

τις κατά σειρά προτεραιότητας δευτερεύουσες θεματολογίες, του περιεχομένου της,  

β) Γεωγραφική εμβέλεια και περιοχές κυκλοφορίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

6. Για την πρώτη εγγραφή στο Μ.Ε.Τ., ο έντυπος τύπος πρέπει να εκδίδεται ανελλιπώς με τον ίδιο 

τίτλο επί ένα (1) έτος πριν από την υποβολή της αίτησης. 

Η προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την περίπτωση επανεγγραφής επιχείρησης 

στο Μ.Ε.Τ. είτε κατόπιν διαγραφής της είτε κατόπιν εκούσιας μη ανανέωσης της εγγραφής της.  

Σε περίπτωση συγχώνευσης δύο (2) ή περισσότερων επιχειρήσεων έντυπου τύπου, ο χρόνος 

κυκλοφορίας καθεμίας πριν από τη συγχώνευση προσμετράται για τον υπολογισμό του ανωτέρω 

ελάχιστου χρονικού διαστήματος, εφόσον ο χρόνος καθεμίας υπερβαίνει το ήμισυ του ελάχιστου 

χρόνου του πρώτου εδαφίου και εφόσον η κάθε συγχωνευόμενη επιχείρηση πληροί αυτοτελώς τις 

λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 4.  

Δεν απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων του ελάχιστου χρονικού διαστήματος για καθεμία 

από τις επιχειρήσεις που συγχωνεύθηκαν, εφόσον καθεμία από αυτές κυκλοφορούσε ανελλιπώς και 

τουλάχιστον επί ένα (1) έτος πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η επιχείρηση που 

προέρχεται από τη συγχώνευση πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 4. 

 



 

Άρθρο 5 

Πιστοποίηση εγγραφής – Καταχώριση – Αριθμός Μ.Ε.Τ.  

 

1. Η Διεύθυνση Εποπτείας Μ.Μ.Ε. της Γ.Γ.Ε.Ε., με απόφασή της, πιστοποιεί την εγγραφή της 

επιχείρησης έντυπου τύπου στο Μ.Ε.Τ.., αφού διαπιστώσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του 

άρθρου 4. Αν απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, 

ορίζεται προθεσμία δέκα (10) ημερών προς την επιχείρηση, προκειμένου να τις παράσχει. Η 

πιστοποίηση διενεργείται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή πλήρους 

φακέλου της αίτησης ή τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών και 

στοιχείων. Σε περίπτωση μη συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 4, η αίτηση εγγραφής της 

επιχείρησης στο Μ.Ε.Τ. απορρίπτεται. Η απόφαση κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση των 

αιτούντων.  

2. Η επιχείρηση καταχωρίζεται στο Μ.Ε.Τ. σε δική της μερίδα, όπου αναγράφονται τα στοιχεία της. 

Αν η ίδια επιχείρηση τηρεί περισσότερα του ενός έντυπα, κάθε έντυπό της καταχωρίζεται στην ίδια 

μεν μερίδα, αλλά σε ξεχωριστή εγγραφή με όλα τα αιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες. 

3. Η επιχείρηση, δια της εγγραφής της στο Μητρώο, αποκτά μοναδικό αριθμό Μ.Ε.Τ. και σήμα, τα 

οποία δύναται να αναγράφει σε κάθε αντίτυπο του φύλλου ή του τεύχους κυκλοφορίας. 

4. Κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.. 

 

Άρθρο 6 

Διαλειτουργικότητα Μ.Ε.Τ. 

 

Τα στοιχεία που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις δύνανται να διασταυρώνονται με τα δεδομένα που 

τηρούνται σε πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημόσιου τομέα, όπως η Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Εσόδων και τα ασφαλιστικά ταμεία.  

 

Άρθρο 7 

Υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολών εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Μ.Ε.Τ. 

 

1. Οι επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο Μ.Ε.Τ. υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο Τμήμα 

Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε. οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που έχουν υποβάλει στο 

πλαίσιο του παρόντος, εντός εξήντα (60) ημερών από τη συντέλεσή της. 

2. Κάθε μεταβίβαση επιχείρησης έντυπου τύπου που έχει εγγραφεί στο Μ.Ε.Τ. στο σύνολό της ή 

μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μετοχών, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας 

εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας και γενικά κάθε μετασχηματισμός της 

εταιρείας, γνωστοποιείται εντός εξήντα (60) ημερών από τη συντέλεσή της στο Τμήμα Μητρώων και 

Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε.. 

3. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας που έχει εγγραφεί στο Μ.Ε.Τ., καθώς και κάθε 

μεταβολή των λοιπών στοιχείων που έχουν δηλωθεί στο Μ.Ε.Τ. γνωστοποιείται εντός εξήντα (60) 

ημερών από τη συντέλεσή της στο Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε..  

4. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης των στοιχείων των παρ. 1, 2 και 3, το Τμήμα 

Μητρώων και Διαφάνειας αποστέλλει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει η επιχείρηση, 

αίτημα αποστολής των δικαιολογητικών που ελλείπουν. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει, εντός 

πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος, τα σχετικά 



δικαιολογητικά. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, με απόφαση της Διεύθυνσης 

Εποπτείας Μ.Μ.Ε. της Γ.Γ.Ε.Ε., η επιχείρηση διαγράφεται από το Μ.Ε.Τ., χάνει την πιστοποίηση του 

άρθρου 5 και δεν επανεγγράφεται για το έτος που έπεται της διαγραφής της. Η απόφαση 

κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι επιχειρήσεις. 

 

Άρθρο 8 

Διαδικασία εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Τ.  

 

1. Για την εγγραφή ή την ανανέωση της εγγραφής στο Μ.Ε.Τ. η επιχείρηση έντυπου τύπου υποβάλλει 

αίτηση στο Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε. από την 1η Μαρτίου μέχρι την 31η Μαρτίου 

κάθε έτους. Με την αίτηση για πρώτη εγγραφή στο Μ.Ε.Τ. η επιχείρηση έντυπου τύπου συνυποβάλλει 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παρ. 4 και 5 του άρθρου 4, όπως αυτά καθορίζονται στην 

απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 24. Εφόσον από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που 

προσκομίστηκαν διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εγγραφής, η επιχείρηση 

εγγράφεται στο Μ.Ε.Τ.. Αν δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, το Τμήμα Μητρώων και 

Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε. αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει η εν λόγω 

επιχείρηση αίτημα αποστολής των ελλειπόντων δικαιολογητικών. Η επιχείρηση οφείλει να 

υποβάλλει, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής του αιτήματος, τα 

σχετικά δικαιολογητικά. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, το αίτημα εγγραφής 

απορρίπτεται, με απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής 

Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.  

2. Για την ανανέωση της εγγραφής της, η επιχείρηση έντυπου τύπου υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση 

μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.) ότι πληρούνται οι 

απαιτούμενες προϋποθέσεις. Αν το Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε. διαπιστώσει, είτε 

αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν καταγγελίας, είτε κατόπιν τυχαίου ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 9, 

ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, απορρίπτεται το αίτημα ανανέωσης της εγγραφής 

με την έκδοση σχετικής απόφασης και η επιχείρηση διαγράφεται από το Μ.Ε.Τ., χάνει την 

πιστοποίηση του άρθρου 5 και δεν επανεγγράφεται για τα δυο (2) έτη που έπονται της διαγραφής 

της.   

3. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 κοινοποιούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

που έχει δηλώσει η επιχείρηση. Ειδικά αν η επιχείρηση περιφερειακού έντυπου τύπου δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις ή δεν υποβάλλει τα δικαιολογητικά του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α΄ 68), η αίτησή 

της δεν απορρίπτεται, όμως η επιχείρηση δεν δικαιούται να προβαίνει στις δημοσιεύσεις της παρ. 3 

του άρθρου 1 του ν. 3548/2007. 

 

Άρθρο 9 

Διαδικασία ελέγχου  

 

1. Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. πραγματοποιεί τυχαίους 

αυτοματοποιημένους δειγματοληπτικούς ελέγχους βάσει των μεθόδων της στατιστικής επιστήμης, 

στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) τουλάχιστον, ετησίως των επιχειρήσεων που έχουν εγγραφεί στο 

Μ.Ε.Τ., προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του παρόντος. Στο πλαίσιο του 

ελέγχου η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. δύναται να ζητεί οποιοδήποτε 

στοιχείο θεωρήσει πρόσφορο, όπως ενδεικτικά φορολογικά παραστατικά, μισθοδοσίες, πίνακα 

προσωπικού, συμβάσεις εργασίας, αντίτυπα εκδόσεων οποιουδήποτε χρονικού διαστήματος ή 



αποδεικτικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Εφόσον διαπιστωθεί έλλειψη ή παράλειψη, το 

Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε. αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει 

δηλώσει η επιχείρηση αίτημα αποστολής των δικαιολογητικών ή στοιχείων που ελλείπουν. Η 

επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής 

του αιτήματος, τα σχετικά δικαιολογητικά. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία ή δεν 

πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, οι επιχειρήσεις διαγράφονται από το Μ.Ε.Τ., με 

απόφαση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε., χάνουν την πιστοποίηση του 

άρθρου 5 και δεν έχουν δικαίωμα επανεγγραφής για τα δύο (2) έτη που έπονται της διαγραφής τους. 

Η απόφαση κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι επιχειρήσεις.  

2. Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. δύναται να προβαίνει, αυτεπαγγέλτως ή 

κατόπιν καταγγελίας, σε ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώσει την τήρηση του παρόντος.  

 

Άρθρο 10 

 Ένσταση κατά αποφάσεων αναφορικά με το Μ.Ε.Τ. 

 

1. Κατά των αποφάσεων της παρ. 1 του άρθρου 5, καθώς και των άρθρων 7, 8 και 9, όσοι έχουν 

έννομο συμφέρον δύνανται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της Γ.Γ.Ε.Ε. εντός τριάντα (30) ημερών 

από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτούς. Η ένσταση αυτή αποτελεί ενδικοφανή προσφυγή και 

επ’ αυτής αποφαίνεται, εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της, ο Γενικός Γραμματέας 

Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ύστερα από γνώμη της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων 

της παρ. 2. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης προσβάλλεται ενώπιον 

του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της επιχείρησης με αίτηση ακυρώσεως. 

2. Στη Γ.Γ.Ε.Ε. συστήνεται Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων. Η Επιτροπή αποτελείται από 

υπαλλήλους της Γ.Γ.Ε.Ε., με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του 

μονίμου δημοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Π.Ε. με τουλάχιστον δυο (2) χρόνια υπηρεσίας. Η θητεία των 

μελών της ανωτέρω Επιτροπής είναι διετής. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’  

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (Μ.Η.Τ.) 

 

Άρθρο 11 

 Σύσταση Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) - Προϋποθέσεις εγγραφής και επανεγγραφής 

 

1. Στη Γ.Γ.Ε.Ε. συστήνεται Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.). Οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού 

τύπου, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 3, δύνανται να εγγράφονται στο Μ.Η.Τ. με 

αίτησή τους προς το Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε.. Το Μ.Η.Τ. τηρείται σε ηλεκτρονική 

μορφή. Αρμόδια υπηρεσία για την τήρησή του είναι η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της 

Γ.Γ.Ε.Ε.. 

2. Για την εγγραφή στο Μ.Η.Τ., η επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου πρέπει να πληροί σωρευτικά τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) να διαθέτει Α.Φ.Μ. και την απαραίτητη εγκατάσταση οργανωμένου γραφείου στην Ελλάδα, από 

το οποίο δίδονται κατευθύνσεις για τη συγκέντρωση, την επεξεργασία και τον έλεγχο της ύλης του,  

β) ο διαχειριστής, ο διευθυντής και ο διευθυντής σύνταξης να είναι υποχρεωτικά φυσικά πρόσωπα. 

Ο διαχειριστής και ο διευθυντής να είναι κάτοικοι Ελλάδας. Οι ιδιότητες του διευθυντή και του 



διαχειριστή δύναται να συμπίπτουν στο ίδιο φυσικό πρόσωπο. Ο διευθυντής ή ο διευθυντής 

σύνταξης να έχει τη δημοσιογραφική ιδιότητα,  

γ) ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής, ο διευθυντής σύνταξης και ο διαχειριστής της ιστοσελίδας, είτε αυτή 

ανήκει σε φυσικό είτε σε νομικό πρόσωπο, να μην έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απειλή, εκβίαση, πλαστογραφία, 

δωροδοκία και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή της οικονομικής 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Αν η ιστοσελίδα ανήκει σε οποιασδήποτε μορφής προσωπική ή 

κεφαλαιουχική εταιρεία, η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει και για τους εταίρους ή μετόχους που 

κατέχουν ποσοστό άνω του δέκα τοις εκατό (10%) του εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου και τους 

διαχειριστές, ενώ, αν η ιστοσελίδα ανήκει σε ανώνυμη εταιρεία, και για τον Πρόεδρο, τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

δ) αν η επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου είναι οποιασδήποτε μορφής προσωπική ή κεφαλαιουχική 

εταιρεία, να δηλώνονται οι κύριοι των μετοχών ή των μεριδίων μέχρι φυσικού προσώπου. Από την 

εν λόγω υποχρέωση εξαιρούνται επιχειρήσεις, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) ή σε χρηματιστήριο άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.),  

ε) να αναρτά στην αρχική σελίδα σε εμφανές και εύκολα αναγνωρίσιμο σημείο την ταυτότητα της 

ιστοσελίδας και ειδικότερα την επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο, τον τίτλο, την έδρα της επιχείρησης, 

τη νομική μορφή της, τον Α.Φ.Μ. και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στοιχεία επικοινωνίας με την επιχείρηση 

δηλαδή την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, την ηλεκτρονική 

διεύθυνση επικοινωνίας, τα ονόματα του ιδιοκτήτη, του νόμιμου εκπροσώπου, του διευθυντή, του 

διευθυντή σύνταξης, του διαχειριστή και του δικαιούχου του όνομα τομέα (domain name). Επίσης να 

αναρτά δήλωση συμμόρφωσης με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 

σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο 

διαδίκτυο (L 63), 

στ) να μην περιέχει ύλη, η οποία αποτελεί αναπαραγωγή του περιεχομένου που έχει αναρτηθεί ή 

αναρτάται σε άλλη ιστοσελίδα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της τελευταίας. Ως αναπαραγωγή 

νοείται η αναδημοσίευση περιεχομένου άλλης ιστοσελίδας χωρίς ουσιαστική παρέμβαση και χωρίς 

αναφορά στην πηγή. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που το περιεχόμενο αναπαράγεται από 

ιστοσελίδες ή έντυπα που ανήκουν στην ίδια επιχείρηση. Σε περίπτωση ανάρτησης όμοιου 

περιεχομένου σε διαφορετικές ιστοσελίδες, ως αναπαραγωγή νοείται η χρονικά επόμενη 

δημοσίευση, 

ζ) να απασχολεί δημοσιογράφους ασφαλισμένους στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. Ειδικότερα: 

ζα) οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κατά την τελευταία οικονομική χρήση μέχρι ογδόντα χιλιάδες 

(80.000) ευρώ έναν (1) τουλάχιστον εργαζόμενο,  

ζβ) οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κατά την τελευταία οικονομική χρήση από ογδόντα χιλιάδες 

έναν (80.001) μέχρι εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) ευρώ δυο (2) τουλάχιστον εργαζομένους,  

ζγ) οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κατά την τελευταία οικονομική χρήση από εκατόν εξήντα 

χιλιάδες (160.000) ευρώ και πάνω τρεις (3) τουλάχιστον εργαζομένους. 

Σε περίπτωση απόλυσης, καταγγελίας, λύσης της σύμβασης ή οικειοθελούς αποχώρησης 

δημοσιογράφου που έχει ως αποτέλεσμα να μην πληρούνται όσα ορίζονται στο προηγούμενο 

εδάφιο, δεν δημιουργείται κώλυμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον αντικατασταθεί 

από άλλο δημοσιογράφο εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσης της σύμβασής του, 

η) να απασχολεί λοιπό, πλην δημοσιογράφων, προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και κατηγοριών με 



σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και συγκεκριμένα:  

ηα) οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κατά την τελευταία οικονομική χρήση μέχρι ογδόντα χιλιάδες 

(80.000) ευρώ έναν (1) τουλάχιστον εργαζόμενο,  

ηβ) οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κατά την τελευταία οικονομική χρήση από ογδόντα χιλιάδες 

ένα (80.001) μέχρι εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) ευρώ δύο (2) τουλάχιστον εργαζομένους, 

ηγ) οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κατά την τελευταία οικονομική χρήση από εκατόν εξήντα 

χιλιάδες ευρώ (160.000) και πάνω τρεις (3) τουλάχιστον εργαζομένους. 

Σε περίπτωση απόλυσης, καταγγελίας, λύσης της σύμβασης ή οικειοθελούς αποχώρησης 

εργαζομένου που έχει ως αποτέλεσμα να μην πληρούνται τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, 

δεν δημιουργείται κώλυμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον αντικατασταθεί από 

άλλον εργαζόμενο εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο λύσης της σύμβασής του. 

Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει πίνακα προσωπικού αρμοδίως θεωρημένο από το πληροφοριακό 

σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  

θ) να συμμορφώνεται, εφόσον έχει την υποχρέωση, με το άρθρο 10 του ν. 4779/2021 (Α’ 27), σχετικά 

με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, 

ι) να έχει αναρτημένους τους όρους χρήσεως και την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας. 

3. Με την αίτηση για την εγγραφή της ή για την ανανέωση της εγγραφής της ή για την επανεγγραφή 

της στο Μ.Η.Τ. η ενδιαφερόμενη επιχείρηση οφείλει να δηλώνει κάθε ιστοσελίδα που διατηρεί και 

για καθεμία εξ αυτών να υποβάλει αντικειμενική καταγραφή από ευρέως αποδεκτό φορέα σχετικά 

με την απήχηση και την επισκεψιμότητά της κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) προ της υποβολής 

της αίτησης μήνες, που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα 

περί της πληρότητας και ορθότητας της μέτρησης. Επίσης οφείλει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση 

μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - Ε.Ψ.Π.), η οποία περιέχει τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

α) μία (1) έως τέσσερις (4) βασικές θεματικές ενότητες, με σειρά από την κύρια θεματολογία προς τις 

κατά σειρά προτεραιότητας δευτερεύουσες θεματολογίες, του περιεχομένου της,  

β) μία (1) έως τρεις (3) βασικές κατηγορίες κοινού-στόχου, με σειρά από το βασικότερο κοινό – στόχο 

προς τα δευτερεύοντα, 

γ) γεωγραφική στόχευση,  

δ) αριθμό εργαζομένων και ειδικότητα απασχόλησης. 

4. Για την πρώτη εγγραφή στο Μ.Η.Τ., η ιστοσελίδα πρέπει να λειτουργεί ανελλιπώς με τον ίδιο τίτλο 

και στο ίδιο όνομα τομέα, επί ένα (1) έτος πριν από την υποβολή της αίτησης. Η προϋπόθεση του 

προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την περίπτωση επανεγγραφής ιστοσελίδας στο Μ.Η.Τ. είτε 

κατόπιν διαγραφής της, είτε κατόπιν εκούσιας μη ανανέωσης της εγγραφής της. 

Σε περίπτωση συγχώνευσης δύο (2) ή περισσότερων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου, ο χρόνος 

λειτουργίας καθεμιάς πριν από τη συγχώνευση προσμετράται για τον υπολογισμό του ελάχιστου 

χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου, εφόσον ο χρόνος καθεμιάς υπερβαίνει το ήμισυ του 

προαναφερόμενου ελάχιστου χρόνου και η κάθε συγχωνευόμενη ιστοσελίδα πληροί αυτοτελώς τις 

λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 2. Δεν απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων του ελάχιστου 

χρονικού διαστήματος για καθεμία από τις επιχειρήσεις ιστοσελίδων που συγχωνεύθηκαν, εφόσον 

καθεμία από αυτές λειτουργούσε ανελλιπώς επί ένα (1) τουλάχιστον έτος πριν από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος και η προερχόμενη από τη συγχώνευση επιχείρηση πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις 

της παρ. 2. 



Άρθρο 12 

 Πιστοποίηση εγγραφής – Καταχώριση – Αριθμός Μ.Η.Τ.  

 

1. Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. με απόφασή της, πιστοποιεί την εγγραφή 

της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου στο Μ.Η.Τ., αφού διαπιστώσει την τήρηση των προϋποθέσεων 

του παρόντος. Αν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, 

ορίζεται προθεσμία δέκα (10) ημερών προς την επιχείρηση, προκειμένου να τις παράσχει. Η 

πιστοποίηση διενεργείται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή πλήρους 

φακέλου της αίτησης ή τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών και 

στοιχείων. Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων του παρόντος, η αίτηση εγγραφής της 

επιχείρησης στο Μ.Η.Τ. απορρίπτεται. Η απόφαση κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση των 

αιτούντων.  

2. Η επιχείρηση καταχωρίζεται στο Μ.Η.Τ. σε δική της μερίδα όπου αναγράφονται τα στοιχεία της. Αν 

η ίδια επιχείρηση τηρεί περισσότερες της μίας ιστοσελίδες, κάθε ιστοσελίδα καταχωρίζεται στην ίδια 

μεν μερίδα, αλλά σε ξεχωριστή εγγραφή με όλα τα αιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες. 

3. Η επιχείρηση, δια της εγγραφής της στο Μητρώο, αποκτά μοναδικό αριθμό Μ.Η.Τ. και σήμα, τα 

οποία δύναται να αναρτά στην αρχική σελίδα.  

4. Κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.. 

 

Άρθρο 13 

Διαλειτουργικότητα Μ.Η.Τ. 

 

Τα στοιχεία που υποβάλλονται δύνανται να διασταυρώνονται με τα δεδομένα που τηρούνται σε 

πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημόσιου τομέα, όπως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

και τα ασφαλιστικά ταμεία.  

 

Άρθρο 14 

Υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολών εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Μ.Η.Τ. 

 

1. Οι επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο Μ.Η.Τ. υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο Τμήμα 

Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε. οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που έχoυν υποβάλει στο 

πλαίσιο του παρόντος, εντός εξήντα (60) ημερών από τη συντέλεσή της. 

2. Κάθε μεταβίβαση επιχείρησης που έχει εγγραφεί στο Μ.Η.Τ. στο σύνολό της ή μεταβίβαση 

εταιρικών μεριδίων ή μετοχών, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με 

τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας και γενικά κάθε μετασχηματισμός της εταιρείας, 

γνωστοποιείται εντός εξήντα (60) ημερών από τη συντέλεσή της στο Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας 

της Γ.Γ.Ε.Ε..  

3. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας που έχει εγγραφεί στο Μ.Η.Τ., γνωστοποιείται 

εντός εξήντα (60) ημερών από τη συντέλεσή της στο Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε..  

4. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης των στοιχείων των παρ. 1, 2 και 3, το Τμήμα 

Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε. αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει η 

επιχείρηση αίτημα αποστολής των δικαιολογητικών που ελλείπουν. Η επιχείρηση οφείλει να 

υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

αποστολής του αιτήματος. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, με απόφαση της Διεύθυνσης 

Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, η επιχείρηση 



διαγράφεται από το Μ.Η.Τ., χάνει την πιστοποίηση του άρθρου 12 και δεν επανεγγράφεται για το 

έτος που έπεται της διαγραφής. Η απόφαση κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν 

δηλώσει οι επιχειρήσεις. 

 

Άρθρο 15 

 Διαδικασία εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στο Μ.Η.Τ.  

 

1. Για την εγγραφή ή την ανανέωση της εγγραφής στο Μ.Η.Τ., η επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου 

υποβάλλει αίτηση στο Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε. από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 

30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Με την αίτηση για πρώτη εγγραφή στο Μ.Η.Τ. η επιχείρηση 

ηλεκτρονικού τύπου συνυποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11, 

όπως αυτά καθορίζονται στην απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 24. Εφόσον από τα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, η επιχείρηση εγγράφεται 

στο Μ.Η.Τ.. Αν δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εγγραφής, απορρίπτεται το αίτημα 

εγγραφής.  

2. Για την ανανέωση της εγγραφής της η επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου υποβάλλει υπεύθυνη 

δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - Ε.Ψ.Π.) ότι πληρούνται 

οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Αν το Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε. διαπιστώσει, είτε 

αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν καταγγελίας, είτε κατόπιν τυχαίου ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 9, 

ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, απορρίπτεται το αίτημα ανανέωσης της εγγραφής 

και η επιχείρηση διαγράφεται από το Μ.Η.Τ. και χάνει την πιστοποίηση του άρθρου 12.  

3. Οι αποφάσεις των παρ. 1 και 2 κοινοποιούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει η 

επιχείρηση.  

Άρθρο 16 

Διαδικασία ελέγχου 

 

1. Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. πραγματοποιεί τυχαίους 

αυτοματοποιημένους δειγματοληπτικούς ελέγχους, βάσει των μεθόδων της στατιστικής επιστήμης, 

στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) τουλάχιστον ετησίως των επιχειρήσεων που έχουν εγγραφεί στο 

Μ.Η.Τ., προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του παρόντος νόμου. Στο 

πλαίσιο του ελέγχου η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. δύναται να ζητεί 

οποιοδήποτε στοιχείο θεωρήσει πρόσφορο, όπως φορολογικά παραστατικά, μισθοδοσίες, πίνακα 

προσωπικού, συμβάσεις εργασίας, ή αποδεικτικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Εφόσον 

διαπιστωθεί κάποια έλλειψη, το Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε. αποστέλλει στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει η εν λόγω επιχείρηση αίτημα αποστολής των 

δικαιολογητικών που ελλείπουν. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει, εντός πέντε (5) εργασίμων 

ημερών από την ημερομηνία αποστολής του αιτήματος, τα σχετικά δικαιολογητικά. Αν παρέλθει 

άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία ή δεν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, οι επιχειρήσεις 

διαγράφονται από το Μ.Ε.Τ., με απόφαση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε., 

χάνουν την πιστοποίηση του άρθρου 12 και δεν έχουν δικαίωμα επανεγγραφής για τα δύο (2) έτη 

που έπονται της διαγραφής τους. Η απόφαση κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν 

δηλώσει οι επιχειρήσεις.  

2. Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. δύναται να προβαίνει, αυτεπαγγέλτως ή 

κατόπιν καταγγελίας, σε ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώσει την τήρηση του παρόντος νόμου.  

 



Άρθρο 17 

Ένσταση κατά αποφάσεων αναφορικά με το Μ.Η.Τ. 

 

Κατά των αποφάσεων της παρ. 1 του άρθρου 12, καθώς και των άρθρων 14, 15 και 16, οι 

ενδιαφερόμενοι δύνανται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της Γ.Γ.Ε.Ε. εντός τριάντα (30) ημερών από 

την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτούς. Η ένσταση αυτή αποτελεί ενδικοφανή προσφυγή και επ’ 

αυτής αποφαίνεται εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της ο Γενικός Γραμματέας 

Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ύστερα από γνώμη της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων 

της παρ. 2 του άρθρου 10. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 

προσβάλλεται ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της επιχείρησης με αίτηση ακυρώσεως. 

 

Άρθρο 18 

Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο 

 

Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο, δύναται να εγγραφεί και 

στα δύο (2) Μητρώα, αντίστοιχα για κάθε μέσο που διατηρεί, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τις 

προϋποθέσεις εκάστου Μητρώου. Ειδικότερα, δύναται να υποβάλει τα δικαιολογητικά για αμφότερα 

τα Μητρώα και, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 4 

και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 11, εγγράφεται και λαμβάνει αριθμό πιστοποίησης και σήμα για τα 

μέσα της που εγγράφονται στο Μ.Ε.Τ. και αριθμό πιστοποίησης και σήμα για τα μέσα της που 

εγγράφονται στο Μ.Η.Τ.. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

 

Άρθρο 19 

Απαγόρευση διαφήμισης φορέων Γενικής Κυβέρνησης σε μη πιστοποιημένα έντυπα ή 

ιστοσελίδες ενημερωτικού περιεχομένου 

 

1. Η καταχώριση διαφημίσεων και κάθε άλλη καταχώριση έναντι άμεσου ή έμμεσου αντίτιμου από 

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), 

συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), 

πραγματοποιείται μόνο σε έντυπο τύπο ο οποίος έχει εγγραφεί στο Μ.Ε.Τ.. 

2. Η προβολή διαφημίσεων και κάθε άλλη προβολή έναντι άμεσου ή έμμεσου αντίτιμου από φορείς 

της Γενικής Κυβέρνησης της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, 

συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, πραγματοποιείται 

μόνο σε ηλεκτρονικό τύπο που έχει εγγραφεί στο Μ.Η.Τ.. 

 

Άρθρο 20 

Απαγόρευση συμμετοχής σε κρατικά προγράμματα ενισχύσεων σε μη πιστοποιημένα έντυπα ή 

ιστοσελίδες ενημερωτικού περιεχομένου 

 

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων που βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 

3 σε κρατικά προγράμματα ενίσχυσης, είναι η πιστοποίησή τους σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 12.  



 

Άρθρο 21 

Δημοσιότητα δεδομένων 

 

Τα Μητρώα των άρθρων 4 και 11 είναι προσβάσιμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.). Ειδικότερα, στην Πύλη δημοσιεύονται τα ακόλουθα στοιχεία: α) επωνυμία, 

β) διακριτικός τίτλος, γ) νομική μορφή, δ) έδρα, ε) διεύθυνση οργανωμένου γραφείου, στ) Α.Φ.Μ. και 

αρμόδια Δ.Ο.Υ., ζ) ονοματεπώνυμο εκδότη για τον έντυπο και διαχειριστή για τον ηλεκτρονικό τύπο, 

διευθυντή, διευθυντή σύνταξης, η) στοιχεία ιδιοκτήτη μέχρι φυσικού προσώπου, θ) περιοδικότητα, 

ι) τίτλος εντύπου και ονομασία ιστοσελίδας, ια) στοιχεία κυκλοφορίας για τον έντυπο και στοιχεία 

απήχησης και επισκεψιμότητας για τον ηλεκτρονικό τύπο, ιβ) θεματικές ενότητες, ιγ) κοινό - στόχος 

για τον ηλεκτρονικό τύπο, ιδ) γεωγραφική εμβέλεια και περιοχές κυκλοφορίας για τον έντυπο τύπο 

και γεωγραφική στόχευση για τον ηλεκτρονικό τύπο. 

 

Άρθρο 22 

Σύσταση Επιτροπής για την τήρηση των αρχών της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας 

 

1. Συστήνεται Ειδική Επιτροπή για την κρίση περί τήρησης ή μη των αρχών της δημοσιογραφικής 

ηθικής και δεοντολογίας κατά την εφαρμογή του Μέρους Β’. Για την κρίση αυτή, λαμβάνονται υπόψη 

οι ισχύοντες Κώδικες Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας των δημοσιογράφων, ιδίως ο Κώδικας 

Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών 

(Ε.Σ.Η.Ε.Α.) και ο Κώδικας Δεοντολογίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών 

(Π.Ο.Ε.Σ.Υ.). 

2. Η Ειδική Επιτροπή της παρ. 1 αποτελείται από εννέα (9) μέλη, με τα αναπληρωματικά τους, 

ως εξής: α) έναν (1) εκπρόσωπο του κοινωφελούς Ιδρύματος «Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας 

Αθανασίου Βασιλείου Μπότση», ως Προέδρο, β) δύο (2) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.) ελληνικού Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο τη δημοσιογραφία, την επικοινωνία ή τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης, εκ των οποίων το ένα (1) ορίζεται Αντιπρόεδρος, γ) έναν (1) εκπρόσωπο της 

Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.), δ) έναν (1) εκπρόσωπο της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.), ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης 

Εκδοτών Διαδικτύου (ΕΝ.Ε.Δ.), στ) ένα (1) μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), 

ζ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Ι.Η.Ε.Α.) και η) έναν 

(1) εκπρόσωπο του επαρχιακού τύπου. Η θητεία των μελών της είναι διετής. Με την επιφύλαξη της 

παρ. 7 του άρθρου 24, το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην Επιτροπή ορίζεται από έκαστο μέλος 

αυτής.  

3. Η Επιτροπή συγκαλείται οποτεδήποτε, είτε αυτεπαγγέλτως κατά την κρίση των μελών της, 

είτε κατόπιν καταγγελίας οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εναντίον μέσου του έντυπου ή 

ηλεκτρονικού τύπου, κατά την έννοια του άρθρου 3, και επιλαμβάνεται των υπό εξέταση ή των 

καταγγελλομένων θεμάτων. Η Επιτροπή αποφαίνεται εντός δέκα (10) ημερών από τότε που περιήλθε 

σε γνώση της η κρινόμενη υπόθεση, για τη διατήρηση ή τη διαγραφή της επιχείρησης από τα 

Μητρώα. 

4. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγγραφη διατύπωση γνώμης, προς τον σκοπό έκδοσης των 

αποφάσεων των άρθρων 9 και 16. 

5. Επιχείρηση που διαγράφεται από τα Μητρώα, δύναται να υποβάλλει εκ νέου αίτηση ένταξης μετά 

την πάροδο δύο (2) ετών, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 11 και κατόπιν γνώμης 



της Ειδικής Επιτροπής. Σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης έκδοσης του εντύπου ή 

λειτουργίας της ιστοσελίδας, το εναπομείναν της διετίας διάστημα ισχύει για τη διάδοχο επιχείρηση.  

6. Η Επιτροπή δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις της προς διατύπωση γνώμης, παροχή 

πληροφοριών ή στοιχείων, πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με εμπειρία στον χώρο των μέσων 

ενημέρωσης, ιδίως σε θέματα τήρησης της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, 

εμπειρογνώμονες και μεταφραστές και εν γένει οποιουσδήποτε ειδικούς επιστήμονες κατά την κρίση 

της. 

7. Η Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα της Γ.Γ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί 

συλλογικών διοικητικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας [ν. 2690/1999 (Α’ 45)]. Τα μέλη 

της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.  

8. Η Ειδική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι 

αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε..  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΥΠΟΜΗΤΡΩΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

Άρθρο 23 

Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου – Αντικατάσταση άρθρου 2 ν. 3548/2007 

 

Το άρθρο 2 του ν. 3548/2007 (Α΄ 68) αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Άρθρο 2  

Σύσταση υπομητρώου περιφερειακού και τοπικού τύπου 

1. Συστήνεται στο ηλεκτρονικό Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) που τηρείται στη Γενική Γραμματεία 

Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Γ.Γ.Ε.Ε.) ηλεκτρονικό υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου, 

στο οποίο καταχωρίζονται σε ειδικές μερίδες τα στοιχεία των εφημερίδων περιφερειακού και 

τοπικού τύπου. 

2. Οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες καταχωρίζονται στο Υπομητρώο, ύστερα από αίτησή 

τους προς τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε., εφόσον πληρούν σωρευτικά τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) έχουν πωλήσεις, οι οποίες υπολογίζονται με συντελεστή πωλούμενων φύλλων ανά έκδοση 0,3% 

επί του πληθυσμού κάθε περιφερειακής ενότητας, 

β) η εκτύπωση της εφημερίδας γίνεται, ανεξαρτήτως σελίδων, για μεν τις ημερήσιες, σε χαρτί 

επιφάνειας συνολικού εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, δεκαέξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι 

τετραγωνικών εκατοστών (16.936 cm2), για δε τις εβδομαδιαίες, σε χαρτί επιφάνειας συνολικού 

εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων τετραγωνικών 

εκατοστών (25.404 cm2). 

Σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό μικρότερο από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους, 

σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δημόσια απογραφή, η εκτύπωση της 

εφημερίδας γίνεται, ανεξαρτήτως σελίδων, για τις ημερήσιες σε χαρτί επιφάνειας συνολικού 

εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων δύο τετραγωνικών εκατοστών (12.702 

cm2) και για τις εβδομαδιαίες σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, είκοσι 

ενός χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τετραγωνικών εκατοστών (21.170 cm2), 

γ) δεν είναι χειρόγραφες, δεν φέρουν εκτύπωση σε μία μόνο όψη και δεν εκτυπώνονται με 

φωτοτυπικό μηχάνημα ή εκτυπωτή ηλεκτρονικού υπολογιστή, 



δ) οι περιφερειακές εφημερίδες περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη για θέματα τοπικού 

ενδιαφέροντος της περιφερειακής ενότητας όπου εδρεύουν, σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις 

εκατό (50%) της συνολικής τους ύλης. Οι τοπικές εφημερίδες περιλαμβάνουν επίκαιρη και 

ενημερωτική ύλη για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος του δήμου όπου εδρεύουν σε ποσοστό 

τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής τους ύλης. Ειδικά για τις τοπικές εφημερίδες 

που έχουν έδρα στον Δήμο Αθηναίων και στον Δήμο Θεσσαλονίκης, ως θέματα τοπικού 

ενδιαφέροντος για την κάλυψη του ανωτέρω ποσοστού του πενήντα τοις εκατό (50%) νοούνται και 

τα σχετικά με τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα, 

3. Για τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων του παρόντος, οι περιφερειακές και τοπικές 

εφημερίδες υποχρεούνται κατά την πρώτη εγγραφή τους στο Μητρώο Έντυπου Τύπου, να 

αποστέλλουν ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε., εντός τριάντα 

(30) ημερών από την υποβολή της αρχικής αίτησης εγγραφής, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της εφημερίδας σχετικά με τους δημοσιογράφους που απασχολεί 

και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους, η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση ασφάλισης του 

αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα των δημοσιογράφων που νομίμως απασχολεί. Επιπλέον, πρέπει να 

προσκομίζεται πίνακας προσωπικού, νομίμως κατατεθειμένος στην Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης 

Εργασίας του ν. 4808/2021 (Α’ 101), 

β) αντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. όλων των τριμήνων που συνοδεύονται από 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία αναφέρεται ότι στις δηλώσεις 

αυτές έχουν συμπεριληφθεί τα έσοδα από την πώληση των αντιτύπων και των συνδρομών, τα νόμιμα 

παραστατικά παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ή άλλων υπηρεσιών συναφούς σκοπού ή το 

θεωρημένο τιμολόγιο του πρακτορείου διανομής τύπου που αφορούν στις εκάστοτε εκδόσεις της 

εφημερίδας. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες μπορεί να παρέχονται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία 

(ΕΛ.ΤΑ.) ή από ιδιωτικές ταχυδρομικές επιχειρήσεις, είτε αυτές είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο της 

Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) είτε όχι. Σε περίπτωση διακίνησης 

της εφημερίδας με δικά της μέσα, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμως απασχολούμενου 

διανομέα, σχετικά με τον αριθμό των κατ’ έκδοση διακινούμενων φύλλων. Αν ο διανομέας είναι 

ασφαλισμένος στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), εκτός της ανωτέρω 

υπεύθυνης δήλωσης, προσκομίζονται σύμβαση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και αντίγραφα 

των νομίμως εκδοθεισών αποδείξεων παροχής υπηρεσιών για την υπηρεσία που παρέχεται από τον 

διανομέα. Σε περίπτωση απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης του διανομέα, δεν δημιουργείται 

κώλυμα ως προς την ένταξή του στο Υπομητρώο, εφόσον προσληφθεί άλλος διανομέας εντός 

χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραίτησης ή απόλυσης του 

προηγούμενου. 

4. α) Οι προϋποθέσεις καταχώρισης στο Υπομητρώο της παρ. 2 πρέπει να συντρέχουν και σε 

περίπτωση μη ουσιώδους αλλαγής του τίτλου της εφημερίδας, προκειμένου η εφημερίδα να 

εγγραφεί στο Υπομητρώο. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος έκδοσης της εφημερίδας με τον αρχικό 

τίτλο συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου της παρ. 2, ακόμη και αν η 

εφημερίδα εκδίδεται με άλλον εκδότη ή ιδιοκτήτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο αρχικός τίτλος δεν 

αποτελεί τίτλο άλλης εφημερίδας. Η διαπίστωση του ουσιώδους ή μη χαρακτήρα της αλλαγής του 

τίτλου εφημερίδας λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την παρ. 3, καθώς και με την αυθημερόν ανάρτηση 

στην πλατφόρμα του Μ.Ε.Τ., ενός αντιτύπου κάθε φύλλου τους. 

β) Επιτρέπεται ετησίως, κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, από Ιούνιο έως και Αύγουστο, η 

διακοπή της έκδοσης των ημερήσιων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων για μία (1) μόνο φορά 

για δέκα (10) συνεχόμενες ημερολογιακές ημέρες και των εβδομαδιαίων για δεκαπέντε (15) ημέρες 

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=5889&partId=1074005
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κατ’ ανώτατο όριο. Θεωρείται δικαιολογημένη επίσης η διακοπή της έκδοσης των ημερήσιων και 

εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων μόνο κατά τις επίσημες αργίες, κατά τις 

τοπικές αργίες και για λόγους ανωτέρας βίας.». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’  

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 24 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε., καθορίζονται 

τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ηλεκτρονικά κάθε επιχείρηση έντυπου τύπου, σύμφωνα με τις παρ. 

4 και 5 του άρθρου 4.  

2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης συγκροτείται η Τριμελής 

Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 10. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται οι 

ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας της ανωτέρω Επιτροπής. 

3. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε., ορίζεται ο 

χρόνος έναρξης λειτουργίας των Μητρώων των άρθρων 4 και 11. 

4. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε., καθορίζονται: 

α) τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από κάθε επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου, 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11,   

β) τα δικαιολογητικά, οι αρμόδιοι φορείς για την πιστοποίηση των μετρήσεων επισκεψιμότητας και 

απήχησης, η δυνατότητα και η διαδικασία ελέγχου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 και  

γ) κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 11. 

5. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε., καθορίζεται 

κάθε θέμα σχετικό με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αφορούν στο σήμα της παρ. 3 του άρθρου 5 και 

της παρ. 3 του άρθρου 12. 

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργού στον οποίο έχουν 

ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε., καθορίζεται η διαδικασία μετάπτωσης δεδομένων από 

υπάρχουσες βάσεις δεδομένων των άρθρων 6 και 13. 

7. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε., καθορίζεται 

ο κατάλογος των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της χώρας από τα οποία προέρχονται τα μέλη της περ. β’ της 

παρ. 2 του άρθρου 22, καθώς και η ισόρροπη και εκ περιτροπής εκπροσώπησή τους στην Επιτροπή. 

 

Άρθρο 25 

Μεταβατικές διατάξεις 

 

1. Έντυπος τύπος, ο οποίος ήδη κυκλοφορεί κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Μ.Ε.Τ., 

δύναται να υποβάλει αίτηση εγγραφής εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη λειτουργίας του. 

Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, η διαδικασία πιστοποίησης από τη Γ.Γ.Ε.Ε. ολοκληρώνεται 

εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης. 

2. Ηλεκτρονικός τύπος, ο οποίος ήδη λειτουργεί κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του 

Μ.Η.Τ., δύναται να υποβάλει αίτηση εγγραφής εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη 

λειτουργίας του. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, η διαδικασία πιστοποίησης από τη Γ.Γ.Ε.Ε. 

ολοκληρώνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης. 



3. Εφημερίδες ή περιοδικά τα οποία είναι ήδη καταχωρισμένα στο Μητρώο Περιφερειακού και 

Τοπικού τύπου του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’ 68), εφόσον επιθυμούν να διατηρήσουν την 

εγγραφή τους, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος, εντός τριάντα 

(30) ημερών από την έναρξη λειτουργίας του Μ.Ε.Τ.. Η διαδικασία εγγραφής τους στο Υπομητρώο 

περιφερειακού και τοπικού τύπου ολοκληρώνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της 

αίτησης.  

Άρθρο 26 

Καταργούμενες διατάξεις 

 
Τα άρθρα 52 και 53 του ν. 4339/2015 (Α’ 133) περί σύστασης Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών 
Μέσων Ενημέρωσης και η μεταβατική διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 56 του ν. 4339/2015 
καταργούνται. 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  

 

Άρθρο 27 

Ειδικό τέλος επί των τιμολογίων διαφημιστικής δαπάνης υπέρ της «Αστικής Εταιρείας 

Δεοντολογίας της Επικοινωνίας» - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 48 ν. 3801/2009 

 

Στην παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 3801/2009 (Α΄ 163) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) τροποποιείται η 

επωνυμία της αστικής εταιρείας υπέρ της οποίας θεσπίζεται το ειδικό τέλος, β) στο πρώτο εδάφιο 

αναπροσαρμόζεται το ύψος του ειδικού τέλους και προβλέπεται η εφαρμογή του σε όλα τα ψηφιακά 

μέσα και εργαλεία, γ) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, δ) στο νέο τέταρτο εδάφιο οι λέξεις «ο 

πάροχος των διαφημιστικών υπηρεσιών» αντικαθίστανται από τη λέξη «διαφημιστής» και η παρ. 1 

του άρθρου 48 διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Θεσπίζεται υπέρ της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Αστική 

Εταιρεία Δεοντολογίας της Επικοινωνίας», η οποία έχει συσταθεί κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2 του 

άρθρου 9 του ν. 2863/2000, ειδικό τέλος ποσοστού 0,04%, το οποίο αναπροσαρμόζεται σε ποσοστό 

0,06% από την 1η.1.2025, επί των τιμολογίων διαφημιστικής δαπάνης κατά το μέρος που αυτή αφορά 

στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώριση, μέσω της τηλεόρασης, του 

ραδιοφώνου, του κινηματογράφου, του διαδικτύου, περιλαμβανομένων όλων των ψηφιακών μέσων 

και εργαλείων, και του ημερήσιου ή περιοδικού τύπου, ή την ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα 

προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων. Το ανωτέρω 

τέλος δεν επιβάλλεται επί των τιμολογίων διαφημιστικής δαπάνης για αγορά χρόνου ή χώρου, με 

σκοπό τη μετάδοση ή καταχώριση, μέσω των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής 

ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας και μέσω του περιφερειακού και τοπικού 

ημερήσιου ή περιοδικού τύπου. 

Το ανωτέρω ειδικό τέλος θα υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του κόστους για την αγορά χρόνου 

ή χώρου και θα βαρύνει τον διαφημιζόμενο. Το ποσό που αναλογεί στο ειδικό αυτό τέλος 

αναγράφεται υποχρεωτικά στο σχετικό τιμολόγιο που εκδίδει ο διαφημιστής, ο οποίος το εισπράττει 

αμέσως από τον διαφημιζόμενο με την προσκόμιση του τιμολογίου και το καταθέτει σε ειδικό 

λογαριασμό που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα στο όνομα της «Αστικής Εταιρείας Δεοντολογίας της 

Επικοινωνίας». Η κατάθεση του ως άνω ποσού γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από το τέλος του 

μήνα μέσα στον οποίο αυτό εισπράχθηκε.».  
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Άρθρο 28 

Παράταση προθεσμίας αδειοδότησης παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής 

ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 2 ν. 4339/2015 

 

Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4339/2015 (Α΄ 133) τροποποιείται η καταληκτική 

προθεσμία και το τελευταίο εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής: 

«Καταληκτική προθεσμία για τη διαδικασία αδειοδότησης των παρόχων περιεχομένου επίγειας 

ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού 

περιεχομένου και περιφερειακής εμβέλειας (ενημερωτικού γενικού και μη ενημερωτικού 

περιεχομένου) ορίζεται η 30ή.6.2023».  

 

Άρθρο 29 

Απασχολούμενο προσωπικό αδειούχων παρόχων περιεχομένου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 9 

ν. 4339/2015 

 

Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4339/2015 (Α’ 133) τροποποιείται ως προς το 

ποσοστό του προσωπικού των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και των ανεξάρτητων εταιρειών 

παραγωγής των αδειούχων παρόχων περιεχομένου, που εργάζεται με βεβαίωση απασχόλησης 

ανάλογου χρόνου και η παρ. 1 του άρθρου 9 διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. Οι αδειούχοι πάροχοι περιεχομένου υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν επαρκείς 

ανθρωπίνους πόρους, ανάλογα με την κατηγορία της εμβέλειας, εθνικής ή περιφερειακής, και το 

είδος του προγράμματος, ενημερωτικού γενικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικού περιεχομένου. 

Προς τον σκοπό αυτό, για την κάλυψη των αναγκών τους που αφορούν σε θέσεις δημοσιογράφων 

και των αναγκών τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης, υποχρεούνται να διατηρούν συγκεκριμένο 

ετήσιο μέσο όρο προσωπικού, το οποίο δύναται να απαρτίζεται από: (α) εργαζομένους με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, (β) προσωπικό συνδεδεμένων με τον αδειούχο 

πάροχο περιεχομένου επιχειρήσεων με βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου αποκλειστικά για 

τις ανάγκες του συγκεκριμένου παρόχου και (γ) προσωπικό ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής στις 

οποίες ο πάροχος αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου με βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου 

χρόνου αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου παρόχου. Για την περ. β), το προσωπικό των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων δύναται να συνυπολογίζεται και να προσμετράται στο προσωπικό του 

αδειούχου παρόχου περιεχομένου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: βα) Η συνδεδεμένη επιχείρηση 

έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή περιεχομένου ή παροχής υπηρεσιών προς τον 

αδειούχο πάροχο περιεχομένου, ββ) Το προσμετρώμενο προσωπικό της συνδεδεμένης επιχείρησης 

με βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου ορίζεται ως το γινόμενο του συνόλου των εργαζομένων 

πλήρους απασχόλησης της συνδεδεμένης επιχείρησης επί το ποσοστό συμμετοχής του αδειούχου 

παρόχου περιεχομένου σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση, το προσμετρώμενο προσωπικό των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων και των ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής, με βεβαίωση 

απασχόλησης ανάλογου χρόνου, δεν υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) του ετήσιου μέσου 

όρου προσωπικού». 

 

Άρθρο 30 



Παράλληλη απασχόληση δημοσιογράφων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και 

Ενημέρωσης, της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και του Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε. Α.Ε.- Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 55 ν. 

4339/2015 

 

Η παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 4339/2015 (Α΄ 133) αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι υπηρετούν στη Γ.Γ.Ε.Ε., καθώς και οι δημοσιογράφοι και οι 

καλλιτεχνικές ειδικότητες της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων – Μακεδονικού 

Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δύνανται να απασχολούνται 

παράλληλα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου αποκλειστικά σε μη 

ομοειδή έντυπα, ηλεκτρονικά ή διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης του ιδιωτικού τομέα.».  

 

Άρθρο 31 

Μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια τηλεοπτικού σταθμού με ιδιωτικό συμφωνητικό – 

Τροποποίηση παρ. 13 άρθρου 1 ν. 2328/1995 

 

Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 2328/1995 (Α΄159) προστίθενται οι λέξεις «του 

σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού βέβαιης χρονολογίας ή» και η παρ. 13 του άρθρου 1 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«13. Επιτρέπεται η μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης 

λήψης. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση, κατά τις κοινές διατάξεις. Κάθε 

τέτοια μεταβίβαση στο σύνολό της ή η μεταβίβαση μετοχών εταιρείας που κατέχει άδεια σε ποσοστό 

τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση 

νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας και γενικά κάθε μετασχηματισμός 

της εταιρείας, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ., με κατάθεση αντιγράφου του 

σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού βέβαιης χρονολογίας ή της σχετικής σύμβασης που περιβάλλεται 

τον συμβολαιογραφικό τύπο ή τον κατά περίπτωση άλλον τύπο δημοσιότητας. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα 

σχετικά έγγραφα, δυνάμενο να καλεί σε ακρόαση τους κατά περίπτωση ενδιαφερομένους, προβαίνει 

στον έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των μετόχων, σύμφωνα με τον ν. 

4339/2015 (Α΄133) και αποφασίζει για την έγκριση ή μη της μεταβίβασης ή του μετασχηματισμού. Σε 

περίπτωση παράβασης των ανωτέρω επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο κυρώσεις. 

Στο Ε.Σ.Ρ. γνωστοποιείται, επίσης, κάθε τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας.». 

 

Άρθρο 32 

Εγγυήσεις προστασίας ανταγωνισμού - Προσθήκη τελευταίου εδαφίου στην παρ. 10 στο άρθρο 

12 ν. 2328/1995 

 

Στην παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α’ 159) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η παρ. 

10 του άρθρου 12 διαμορφώνεται ως εξής:  

«10. Οι γενικές διατάξεις του δικαίου του ανταγωνισμού ισχύουν και ως προς την εμπορική πρακτική 

των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, των διαφημιστών και των διαφημιζομένων, ως προς 

τις μεταξύ τους σχέσεις. Απαγορεύεται κάθε άμεση ή έμμεση οργανωμένη και συστηματική ή μη 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφημιζόμενων επιχειρήσεων ή/και διαφημιστών, ή μεταξύ των 

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, σχετικά με τις τιμές πώλησης ή τις μέσες τιμές πώλησης ή 

το κόστος ανά μονάδα διαφημιστικής φόρτισης (CPR) ή τη διαφημιστική δαπάνη για την αγορά 

διαφημιστικού χώρου ή χρόνου από μέσα της παρ. 1. Οι διαφημιστικές επιχειρήσεις, εφόσον 



λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες, έχουν υποχρεωτικά ονομαστικές μετοχές. Εφόσον οι μετοχές 

αυτές κατέχονται από άλλη ανώνυμη εταιρεία, οι μετοχές αυτής της εταιρείας πρέπει να είναι 

ονομαστικές και ούτω καθεξής μέχρι φυσικού προσώπου. Από την υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου εξαιρούνται οι εταιρείες που είναι εισηγμένες σε ημεδαπό ή αλλοδαπό χρηματιστήριο 

αξιών, καθώς και οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και οι εταιρείες 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Ειδικά για την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών προς τον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα, η εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει μόνο για τις ανώνυμες εταιρείες, οι 

οποίες προσκομίζουν πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας προς το ελληνικό 

Δημόσιο, καθώς και έγγραφο δανειοληπτικής ικανότητας από αξιόχρεο πιστωτικό ίδρυμα. Με 

προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι 

αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, μπορούν να καθορίζονται οι 

ειδικότερες προϋποθέσεις και οι τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας. Το 

παρόν δεν θίγει την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.)». 

 

Άρθρο 33 

Διαφημίσεις, χορηγίες και εμπορική επικοινωνία ως εισφορά μετοχικού κεφαλαίου – Προσθήκη 

παρ. 15 στο άρθρο 12 ν. 2328/1995 

 

Στο άρθρο 12 του ν. 2328/1995 (Α’ 159) προστίθεται παρ. 15 ως εξής: 

«15. Χρόνος και χώρος για διαφημίσεις, χορηγίες και κάθε μορφής εμπορική επικοινωνία δύναται να 

εισφέρονται ως μετοχικό κεφάλαιο σε επιχειρήσεις κάθε μορφής. Για την εφαρμογή των σχετικών 

διατάξεων του εταιρικού δικαίου ως προς την αποτίμηση της εισφοράς αυτής σε είδος, ως αξία 

λαμβάνεται υπόψιν το ποσό που αναφέρεται στην έγγραφη σύμβαση των μετόχων ως το ποσό της 

εισφοράς εμπορικής επικοινωνίας. Για την ολοκλήρωση της εισφοράς στο μετοχικό κεφάλαιο της 

επιχείρησης δεν απαιτείται ούτε η τιμολόγηση της παρ. 2, ούτε η υλοποίηση της μετάδοσης ή 

καταχώρισης της εμπορικής επικοινωνίας που εισφέρεται.». 

 

Άρθρο 34 

Μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού με ιδιωτικό συμφωνητικό – 

Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 40 ν. 4779/2021 

 

Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4779/2021 (Α’ 27) προστίθενται  οι λέξεις «του 

σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού βέβαιης χρονολογίας ή» και η παρ. 3 του άρθρου 40 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«3. Επιτρέπεται η μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης 

λήψης . Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση, κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις. 

Κάθε τέτοια μεταβίβαση στο σύνολό της ή μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μετοχών εταιρείας που 

κατέχει άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του 

Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας 

και γενικά κάθε μετασχηματισμός της εταιρείας, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. 

με κατάθεση αντιγράφου του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού βέβαιης χρονολογίας ή της σχετικής 

σύμβασης που πρέπει να περιβάλλεται τον συμβολαιογραφικό τύπο, ή τον κατά περίπτωση άλλον 

τύπο δημοσιότητας. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, δυνάμενο να καλεί σε ακρόαση τους κατά 

περίπτωση ενδιαφερομένους, προβαίνει στον έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και 



των εταίρων ή μετόχων σύμφωνα με τον ν. 3592/2007 (Α΄ 161) και αποφασίζει για την έγκριση ή μη 

της μεταβίβασης ή του μετασχηματισμού. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω επιβάλλονται οι 

προβλεπόμενες στον ν. 2328/1995 (Α΄159) κυρώσεις. Στο Ε.Σ.Ρ. γνωστοποιείται, επίσης, κάθε 

τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας.». 

 

Άρθρο 35 

Καθορισμός τρόπου υπολογισμού και καταλογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος και 

διαδικασία επιστροφής εγγυητικών επιστολών - Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 52 ν. 4779/2021 

 

Στην παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4779/2021 (Α’ 27), στο πρώτο εδάφιο συμπληρώνονται οι 

παραπεμπόμενες διατάξεις, προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: 

«2. Οι υποχρεώσεις των παρ. 7 και 7Α του άρθρου 9 του ν. 2644/1998 (Α' 233) αφορούν και τις ήδη 

λειτουργούσες επιχειρήσεις παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών, οι οποίες οφείλουν να υποβάλλουν 

αναλυτική δήλωση στο Ε.Σ.Ρ. για τα κανάλια που μεταδίδουν εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο 

έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, μετά από 

πρόταση της Ε.Ε.Τ.Τ. και σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ., καθορίζονται: 

α) ο τρόπος υπολογισμού και καταλογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος που προβλέπεται στις 

περ. α΄ και β΄ της παρ. 7 του ν. 2644/1998 και οφείλει να καταβάλλει ετησίως ο πάροχος, η διαδικασία 

συμψηφισμού και διακανονισμού ήδη καταβληθέντος για την απόκτηση ή ανανέωση άδειας 

οικονομικού ανταλλάγματος και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ισχυουσών 

διατάξεων,  

β) ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής των ήδη κατατεθειμένων εγγυητικών επιστολών στις ως 

άνω επιχειρήσεις και αντικατάστασης αυτών με νέες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=45793


Άρθρο 36 

Διαδικασία ανάθεσης καταχώρισης διαφημιστικών 

και λοιπών μηνυμάτων του δημοσίου – Ρυθμίσεις για τον ηλεκτρονικό τύπο και την κρατική 

διαφήμιση - Τροποποίηση περ. 4 άρθρου 2, παρ. 1 και 2 άρθρου 7 π.δ. 261/1997 

 

1. Στην περ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 261/1997 (Α΄ 186), προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η περ. 

4 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:  

4. «Ανάδοχοι μετάδοσης ή καταχώρισης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου»: τα 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο υπό στοιχείο ε΄ της 

παραγράφου 2 του παρόντος και κατέχουν νομίμως άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού 

σταθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2328/1995 ή εκδίδουν εφημερίδες ή περιοδικά, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 1746/1988. «Ανάδοχοι» σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο 

θεωρούνται και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που διατηρούν επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου, 

ήτοι ιστοσελίδες, ιστότοπους και ιστολόγια ενημερωτικού περιεχομένου που αναρτούν και 

δημοσιεύουν μέσω του διαδικτύου ειδήσεις, πληροφορίες, άρθρα, συνεντεύξεις, ή οπτικοακουστικό 

υλικό για πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, αθλητικά και άλλα γεγονότα, με ή χωρίς αντάλλαγμα, 

εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για την εγγραφή τους στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) 

που συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και υπό τον όρο της εγγραφής 

τους σε αυτό εντός έτους από την έναρξη λειτουργίας του. 

Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να είναι προσηκόντως καταχωρημένα στο Μητρώο που τηρείται στο Τμήμα 

Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σύμφωνα με τους όρους του π.δ. 

310/1996 (ΦΕΚΑ' 114) και, εφόσον λειτουργούν με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, έχουν 

ονομαστικές μετοχές σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από τις 

παραπάνω οικείες διατάξεις». 

2. Στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του π.δ. 261/1997 επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 1 

προστίθεται πρόβλεψη για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου, β) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 

τροποποιείται, προς τον σκοπό εφαρμογής και σε διαδικτυακά μέσα, γ) επέρχονται νομοτεχνικές 

βελτιώσεις και οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 διαμορφώνονται ως εξής: 

«1. Προκειμένου περί ανάθεσης καταχώρησης διαφημιστικών ή άλλων συναφών μηνυμάτων του 

Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, σε επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων ή περιοδικών 

που είναι καταχωρημένες στο Μητρώο του Τμήματος Διαφάνειας του Ε.Ρ.Σ. ή σε επιχειρήσεις 

ηλεκτρονικού τύπου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2, οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν 

αναλογικά τις διαδικασίες ανάθεσης μετάδοσης που προβλέπονται από τις διατάξεις του 

προηγούμενου άρθρου. 

2. Η επιλογή του συγκεκριμένου μέσου στο οποίο ανατίθεται η καταχώρηση του διαφημιστικού ή 

άλλου συναφούς μηνύματος γίνεται μετά από συνεκτίμηση των στοιχείων της παραγράφου 2 του 

προηγούμενου άρθρου. 

Για την εκτίμηση της απήχησης του έντυπου μέσου στο ευρύ κοινό λαμβάνεται υπ’ όψιν η μέση 

μηνιαία κυκλοφορία του εντύπου, όπως αυτή βεβαιούται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής 

Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και η απήχηση και επισκεψιμότητα του διαδικτυακού 

μέσου, όπως αυτή βεβαιούται από ευρέως αποδεκτό φορέα.». 

 

 

 

 

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=32492
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=18873
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=18873


Άρθρο 37 

Έναρξη ισχύος 

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 


