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                                                                                               ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ                  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                    Αθήνα, 30-06-2022 
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΣΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ           Α.Π.: Ε/239 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ                                                                 
Δ/νςη: Φραγκοφδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου 
Σ.Κ.: 101 63 Αθήνα                                                                                                                                                        
E-mail: epopteia@mindigital.gr 

 
 
ΘΕΜΑ: υμπλήρωςη τησ υπ’ αριθμ. Ε/238/30-06-2022 απόφαςησ υπαγωγήσ 

Δικαιοφχων Επιχειρήςεων ςτο Πρόγραμμα χρηματοδότηςησ για την οικονομική 

ςτήριξη επιχειρήςεων ζκδοςησ εφημερίδων πανελλήνιασ κυκλοφορίασ και 

περιφερειακϊν και τοπικϊν εφημερίδων, των παρόχων περιεχομζνου 

περιφερειακήσ εμβζλειασ επίγειασ ψηφιακήσ τηλεόραςησ, των ραδιοφωνικϊν 

ςταθμϊν, του περιοδικοφ τφπου και των επιχειρήςεων ηλεκτρονικϊν μζςων 

ενημζρωςησ, ςφμφωνα με την ΚΤΑ 81/2022, όπωσ ζχει τροποποιηθεί και ιςχφει. 

 

 
ΑΠΟΦΑΗ 

 
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΝ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟ 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 
 
Ι. Σισ διατάξεισ: 
 

1. Σων άρκρων 32 και 33 του ν. 4934/2022 «Ζνταξθ των περιοχϊν ιςχφοσ του 

Κτθματολογικοφ Κανονιςμοφ Δωδεκανιςου ςτο Εκνικό Κτθματολόγιο, 

εφαρμογι ςε αυτζσ τθσ κοινισ εκνικισ νομοκεςίασ – Διαςφνδεςθ 

Λθξιαρχείων και «Ελλθνικοφ Κτθματολογίου» - Καταχϊριςθ αγωγϊν και 

αιτιςεων ςτα κτθματολογικά φφλλα και λοιπζσ διατάξεισ» (Α’ 100). 

2. Σου άρκρου 86 του ν. 4674/2020 «τρατθγικι αναπτυξιακι προοπτικι των 

Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ρφκμιςθ ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ 

Τπουργείο Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 53), όπωσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει.  

3. Σου ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτοσ: Οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια 

τθσ Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ Κεντρικισ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ» (Α’ 133) και ιδίωσ διατάξεισ του άρκρου 28 του νόμου αυτοφ. 

4. Σου άρκρου 90 του Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα 

κυβερνθτικά όργανα, που ζχει κυρωκεί με το άρκρο πρϊτο του π.δ 63/2005 
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(Α’ 98), ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 22 του άρκρου 119 του ν. 4622/2019 

«Επιτελικό κράτοσ: Οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, 

των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ» (Α’ 133). 

5. Σου ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 

οργάνων ςτο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ» (Α’  

112) ςε ςυνδυαςμό με τον ν. 4727/2020 «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ 

(Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2012 και 

τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ 

ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 

184). 

6. Σου ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ -  Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ 

Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα – Σροποποίθςθ 

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Α’ 74) και 

ιδίωσ τισ διατάξεισ του άρκρου 1 αυτοφ. 

7. Σου άρκρου 5 του π.δ. 81/2019 «φςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και 

κατάργθςθ Τπουργείων και κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων τουσ – Μεταφορά 

υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων μεταξφ Τπουργείων» (Α’ 119). 

8. Σου π.δ. 98/2020 «Οργανιςμόσ τθσ Προεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ» (Α’ 236). 

9. Σου π.δ. 56/2021 «Διοριςμόσ Τπουργοφ και Τφυπουργϊν» (Α’ 142). 

10. Σθσ υπό ςτοιχεία Τ26/13.08.2021 απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ 

αρμοδιοτιτων ςτον Τφυπουργό ςτον Πρωκυπουργό, Ιωάννθ Οικονόμου» 

(Β’ 3788). 

11. Σου άρκρου τρίτου τθσ από 30.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου 

«Μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ 

κατεπείγουςεσ διατάξεισ» (Α’ 75), θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 

4684/2020 (Α’86), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο τζταρτο τθσ από 

13.4.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου «Μζτρα για τθν 

αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ 

COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ» (Α’ 84), θ οποία κυρϊκθκε με 

το άρκρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104). 

12. Σου άρκρου 107 τθσ υνκικθσ για τθ Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

(ΛΕΕ) και ιδίωσ το ςτοιχείο β’ τθσ παρ.3 του άρκρου αυτοφ.  

13. Σου υπ’ αρίκμ. 651/2014 Κανονιςμοφ (ΕΕ) τθσ Επιτροπισ τθσ 17θσ Ιουνίου 

2014 για τθν κιρυξθ οριςμζνων κατθγοριϊν ενιςχφςεων ωσ ςυμβατϊν με 

τθν εςωτερικι αγορά κατ’ εφαρμογι των άρκρων 107 και 108 τθσ υνκικθσ 

(ΕΕ L 187/1 τθσ 26.6.2014).  

14. Σθσ υπό ςτοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ (ΕΕ) «Προςωρινό πλαίςιο για τθ λιψθ των μζτρων κρατικισ 

ενίςχυςθσ με ςκοπό να ςτθριχκεί θ οικονομία κατά τθ διάρκεια τθσ 

τρζχουςασ ζξαρςθσ τθσ νόςου COVID-19», όπωσ ιςχφει.  
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15. Σθσ υπ’ αρίκμ. 59886/ΕΤΚΕ913/11.06.2020 Κοινισ Απόφαςθσ των Τπουργϊν 

Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Οικονομικϊν «Λειτουργία του 

Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ ϊρευςθσ Κρατικϊν ενιςχφςεων Ήςςονοσ 

θμαςίασ» (Β’ 2417 – ΑΔΑ: ΩΦ7Π46ΜΣΛΡ – ΔΝΩ). 

16. Σθσ υπ’ αρίκμ. 81/24.05.2022 (Β’ 2568) Κοινισ Απόφαςθσ του Αναπλθρωτι 

Τπουργοφ Οικονομικϊν και του Τφυπουργοφ ςτον Πρωκυπουργό 

«Πρόγραμμα χρθματοδότθςθσ για τθν οικονομικι ςτιριξθ επιχειριςεων 

ζκδοςθσ εφθμερίδων πανελλινιασ κυκλοφορίασ και περιφερειακϊν και 

τοπικϊν εφθμερίδων, των παρόχων περιεχομζνου περιφερειακισ εμβζλειασ 

επίγειασ ψθφιακισ τθλεόραςθσ, των ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν, του 

περιοδικοφ τφπου και των επιχειριςεων θλεκτρονικϊν μζςων 

ενθμζρωςθσ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

17. Σθσ υπ’ αρ. C(2022) 3232final/16-05-2022 απόφαςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ περί ζγκριςθσ του προγράμματοσ χρθματοδότθςθσ για τθν 

οικονομικι ςτιριξθ επιχειριςεων ζκδοςθσ εφθμερίδων πανελλινιασ 

κυκλοφορίασ και περιφερειακϊν και τοπικϊν εφθμερίδων, των παρόχων 

περιεχομζνου περιφερειακισ εμβζλειασ επίγειασ ψθφιακισ τθλεόραςθσ, 

των ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν, του περιοδικοφ τφπου και των επιχειριςεων 

θλεκτρονικϊν μζςων ενθμζρωςθσ. 

18. Σθσ υπ’ αρικμ. Ε/238/30-06-2022 Απόφαςθσ του Τφυπουργοφ ςτον 

Πρωκυπουργό ςχετικά με τθν υπαγωγι Δικαιοφχων Επιχειριςεων ςτο 

Πρόγραμμα χρθματοδότθςθσ για τθν οικονομικι ςτιριξθ επιχειριςεων 

ζκδοςθσ εφθμερίδων πανελλινιασ κυκλοφορίασ και περιφερειακϊν και 

τοπικϊν εφθμερίδων, των παρόχων περιεχομζνου περιφερειακισ εμβζλειασ 

επίγειασ ψθφιακισ τθλεόραςθσ, των ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν, του 

περιοδικοφ τφπου και των επιχειριςεων θλεκτρονικϊν μζςων ενθμζρωςθσ, 

ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ 81/2022, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. (ΑΔΑ: 

ΕΘΧ846ΜΓΨ7-ΟΡΡ) 

 
ΙΙ. Σα υπ’ αρικμ. 12212/20-06-2022, 970/20-06-2022, 12660/24-06-2022, 12877/27-

06-2022, 13057/29-06-2022 και 13130/30-06-2022 ζγγραφα του Ενιαίου 

Δθμοςιογραφικοφ Οργανιςμοφ Επικουρικισ Αςφαλίςεωσ και Περικάλψεωσ 

(ΕΔΟΕΑΠ) με τα οποία διαβίβαςε ςτθ Διεφκυνςθ Εποπτείασ Μζςων Ενθμζρωςθσ τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ τθσ Προεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ 

Πρακτικά ςυνεδριάςεων του Διοικθτικοφ του υμβουλίου περί ζγκριςθσ Πινάκων ωσ 

το ςυνθμμζνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ (ςθμείο 22 του προοιμίου τθσ υπ’ αρ. 81/2022 ΚΤΑ, 

όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει).  

 

ΙΙΙ. Σθν απλι γνϊμθ τθσ Ειδικισ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ του άρκρου 9 τθσ υπ’ 

αρικμ. 81/2022 Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 2568), όπωσ ζχει τροποποιθκεί 

και ιςχφει, ςφμφωνα με το υπ’ αρικμ. 1/27-06-2022 Πρακτικό. 
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IV. Σο υπ’ αρίκμ. Ε/237/30-06-2022 Ειςθγθτικό ςθμείωμα τθσ Διεφκυνςθσ 

Εποπτείασ Μζςων Ενθμζρωςθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Επικοινωνίασ και 

Ενθμζρωςθσ τθσ Προεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ. 

 

V. Σθν υπ’ αρίκμ. 3683/23-06-2022 Απόφαςθ Ζγκριςθσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ τθσ 

Μονάδασ Διοικθτικισ και Οικονομικισ Τποςτιριξθσ τθσ Προεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ 

(ΑΔΑ: ΨΩ5Γ46ΜΓΨ7-29Φ). 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ο Τ Μ Ε 

 

1. Σθν ςυμπλιρωςθ-διόρκωςθ λόγω προδιλου ςφάλματοσ, εκ παραδρομισ 

διπλισ εγγραφισ τθσ επωνυμίασ του ίδιου Δικαιοφχου ςτουσ α/α 430 και 

431, αντίςτοιχα, του ΠΙΝΑΚΑ 1 (για το χρονικό διάςτθμα από 01-01-2021 

ζωσ 31-12-2021) και τθσ εκ παραδρομισ παράλειψθσ του ορκοφ Δικαιοφχου 

του Παραρτιματοσ τθσ υπ’ αρικμ. Ε/238/30-06-2022 απόφαςθσ υπαγωγισ 

Δικαιοφχων Επιχειριςεων ςτο Πρόγραμμα χρθματοδότθςθσ για τθν 

οικονομικι ςτιριξθ επιχειριςεων ζκδοςθσ εφθμερίδων πανελλινιασ 

κυκλοφορίασ και περιφερειακϊν και τοπικϊν εφθμερίδων, των παρόχων 

περιεχομζνου περιφερειακισ εμβζλειασ επίγειασ ψθφιακισ τθλεόραςθσ, 

των ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν, του περιοδικοφ τφπου και των επιχειριςεων 

θλεκτρονικϊν μζςων ενθμζρωςθσ, ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ 81/2022, όπωσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει, ωσ εξισ: 

 

Από: 

ε: 

 

 

2. Με τθν απαλοιφι του ποςοφ των πεντακοςίων ενενιντα εννζα ευρϊ και 

τριάντα τριϊν λεπτϊν (599,33€) και τθν προςκικθ του ποςοφ των δφο 

 
 
430  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 

ΡΑΔΙΟΣΗΛΕΟΠ
ΣΙΚΗ 
ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΕ  094296931 559,33 0,00 559,33 

 431  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 

 ΡΑΔΙΟΣΗΛΕΟ
ΠΣΙΚΗ 
ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΕ  094296931 559,33 0,00 559,33 

       

430  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 

ΡΑΔΙΟΣΗΛΕΟΠ
ΣΙΚΗ 
ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΕ  094296931 559,33 0,00 559,33 

 431    ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 

 ΙΩΑΝΝΙΔΗ 
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ 
ΙΑ ΕΕ 093997725 2.949,61 0,00 2.949,61 
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χιλιάδων, εννιακοςίων ςαράντα εννζα ευρϊ και εξιντα ενόσ λεπτϊν 

(2.949,61€), το ςυνολικό ποςό, ςε βάροσ τθσ πίςτωςθσ του 

Προχπολογιςμοφ των εξόδων τθσ Προεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ, ειδικόσ 

φορζασ 1004-204-0000000 Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και 

Επικοινωνίασ, οικ. ζτουσ 2022, διαμορφϊνεται ςτα ζξι εκατομμφρια, 

επτακόςιεσ ογδόντα τρεισ χιλιάδεσ, εξακόςια εικοςιοκτϊ ευρϊ και ενενιντα 

δφο λεπτά (6.783.628,92€).  

3. Οι ειδικοί όροι που απορρζουν από τθν υπαγωγι ςτο Πρόγραμμα 

χρθματοδότθςθσ, κακϊσ και οι υποχρεϊςεισ που προκφπτουν, δεςμεφουν 

κάκε δικαιοφχο και περιγράφονται ςτισ διατάξεισ τθσ Κοινισ Τπουργικισ 

Απόφαςθσ 81/2022 (Β’ 2568), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

4. Η παροφςα απόφαςθ μαηί με τον ΠΙΝΑΚΑ του Παραρτιματοσ να αποςταλεί 

ςτθ Μονάδα Διοικθτικισ και Οικονομικισ Τποςτιριξθσ τθσ Προεδρίασ τθσ 

Κυβζρνθςθσ για τισ δικζσ τθσ ενζργειεσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτισ 

διατάξεισ τθσ Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ 81/2022 (Β’ 2568), όπωσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει. 

5. Ο Ενιαίοσ Δθμοςιογραφικόσ Οργανιςμόσ Επικουρικισ Αςφαλίςεωσ και 

Περικάλψεωσ (ΕΔΟΕΑΠ) να ενθμερϊςει όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ για 

τθν παροφςα απόφαςθ, μζςω θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ/ επικοινωνίασ. 

6. Η παροφςα να αναρτθκεί ςτο ΔΙΑΤΓΕΙΑ και ςτισ ιςτοςελίδεσ: 

-του ΕΔΟΕΑΠ (https://www.edoeap.gr/) 

-τθσ Γενικισ Γραμματείασ Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ τθσ Προεδρίασ 

τθσ Κυβζρνθςθσ (https://media.gov.gr/) 

 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2022 

 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΝ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟ 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ 

 

υνημμζνα: 

 ΠΙΝΑΚΑ (για το χρονικό διάςτημα από 01-01-2021 ζωσ 31-12-2021) Δικαιοφχοι/ 
Επιχειριςεισ ζκδοςθσ εφθμερίδων πανελλινιασ κυκλοφορίασ και περιφερειακϊν 
και τοπικϊν εφθμερίδων, των παρόχων περιεχομζνου περιφερειακισ εμβζλειασ 
επίγειασ ψθφιακισ τθλεόραςθσ, των ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν, του περιοδικοφ 
τφπου και των επιχειριςεων θλεκτρονικϊν μζςων ενθμζρωςθσ. 

Εςωτερική διανομή:   

 Γραφείο Τφυπουργοφ ςτον Πρωκυπουργό, κ. Ιωάννθ Οικονόμου 

  Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Επικοινωνίασ & Ενθμζρωςθσ,  

κ. Δθμιτρθ Γαλαμάτθ 

 

 

https://www.edoeap.gr/
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ΑΔΑ: ΡΟΧΗ46ΜΓΨ7-0Ο9



6 

 

Κοινοποίηςη: 

 Προεδρία τθσ Κυβζρνθςθσ  

Μονάδα Διοικθτικισ και Οικονομικισ Τποςτιριξθσ  
Βαςιλίςςθσ οφίασ 15, Ακινα 
E-mail: gdfas@government.gr  

 Ενιαίοσ Δθμοςιογραφικόσ Οργανιςμόσ Επικουρικισ Αςφαλίςεωσ και Περικάλψεωσ 

(ΕΔΟΕΑΠ) 

ιςίνθ 18, Ακινα, ΣΚ 115 28 

E-mail: esoda@edoeap.gr  
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              ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑ  
(για το χρονικό διάςτημα από 01-01-2021 ζωσ 31-12-2021) 

        (1) = (2) + (3) (2) (3) 

Α/Α ΕΙΔΟ ΜΜΕ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ ΑΦΜ 

ΠΟΟ ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΤΠΟΧΡΕΩΗ 

ΠΡΟ ΣΟΝ 
ΕΔΟΕΑΠ ΓΙΑ ΣΟ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΗΜΑ ΑΠΌ 

1.1.2021 ΕΩ 
31.12.2021 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ 
ΠΟΟ ΠΡΟ ΣΟΝ 
ΕΔΟΕΑΠ ΓΙΑ ΣΟ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΗΜΑ ΑΠΌ 

1.1.2021 ΕΩ 
31.12.2021 

ΚΑΣΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΟ 
ΣΟΝ ΕΔΟΕΑΠ ΑΠΌ ΣΟΝ 

ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ (ΠΡΟ 
ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟΝ 
ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ) ΓΙΑ ΣΟ 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΗΜΑ 
ΑΠΌ 1.1.2021 ΕΩ 

31.12.2021 

431 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ 093997725 2.949,61 0,00 2.949,61 

       
 

 

 

  
ΤΝΟΛΑ: 2.949,61 0,00 2.949,61 
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