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ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΖΙΡΟΣ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΜΕ  

Προς τους δικαιούχους χρηματοδότησης της ΚΥΑ αριθμ. 
165/28.7.2021 (ΦΕΚ 3449/29.7.2021/Τεύχος Β΄), ως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει της ΚΥΑ αριθμ. 323/18.8.2021 
(ΦΕΚ 3856/18.8.2021/Τεύχος Β'), της ΚΥΑ αριθμ. 
Ε/369/9.10.2021 (ΦΕΚ 4675/9.10.2021/Τεύχος Β΄) και της ΚΥΑ 
αριθμ. 31/27.10.2021 (ΦΕΚ 5020/27.10.2021/Τεύχος Β΄) 
 
 
Ως προς το άρθρο 5 περ. iv της ΚΥΑ 
Σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας, απαιτείται η υποβολή ποινικού μητρώου τύπου 
Α (γενικής χρήσης) για τον Πρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της δικαιούχου επιχείρησης, όχι για τους μετόχους της ΑΕ. 
Κατά το σκέλος που αφορά στον εκδότη, σε περίπτωση δικαιούχου, ηλεκτρονικού 
μέσου ενημέρωσης, νοείται ο κατέχων αντίστοιχη της ιδιότητας του εκδότη 
υπεύθυνος αυτού.  
Κατά το σκέλος που αφορά στο Διευθυντή, νοείται ο έχων την γενική ευθύνη 
λειτουργίας της δικαιούχου επιχείρησης. 
Τα στοιχεία των φυσικών προσώπων του ιδιοκτήτη, του εκδότη και του διευθυντή, 
εφόσον δεν προκύπτουν από τα πιστοποιητικά ΓΕΜΗ, γνωστοποιούνται από τη 
δικαιούχο επιχείρηση με υπεύθυνη δήλωση, η  οποία υπογράφεται από το νόμιμο 
εκπρόσωπό της. 
 Σε περίπτωση που τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και του Διευθυντή είναι διαφορετικά, 
στην αιτούσα επιχείρηση θα πρέπει να προσκομιστούν και τα αντίστοιχα Ποινικά 
Μητρώα. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου της εταιρείας στην οποία θα δηλώνεται ο Ιδιοκτήτης καθώς επίσης και 
ο Διευθυντής αυτής   
 
Ως προς το Παράρτημα Ι της ΚΥΑ: 
Περίπτωση 1: Η υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης 1 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 
υπογράφεται από λογιστή.  
Περίπτωση 2: Στην περίπτωση 2 του Παραρτήματος Ι, η υποπερίπτωση α' και β' 
απαιτούν συμπλήρωση των πινάκων της ΚΥΑ (ως υπόδειγμα αίτησης ενίσχυσης 
νοούνται οι πίνακες οι οποίοι έχουν τεθεί κάτωθεν του στοιχείου α' και του στοιχείου 
β'). Η δικαιούχος επιχείρηση συμπληρώνει και υποβάλλει τους εν λόγω πίνακες που 
έχουν τεθεί στην ΚΥΑ κάτω από το "Η επιχείρηση δηλώνει". Οι πίνακες αυτοί 
υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο της δικαιούχου επιχείρησης.  
Οι υποπεριπτώσεις γ’-θ’ της περίπτωσης 2 του Παραρτήματος Ι αποτυπώνονται από 
τη δικαιούχο επιχείρηση σε υπεύθυνη δήλωση, διαφορετική από εκείνη της 
περίπτωσης 1, η οποία υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της.  
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