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ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη δήλωση των οικονομικών και άλλων πληροφοριακών στοιχείων και
δεδομένων των επιχειρήσεων έντυπων περιφερειακών και τοπικών μέσων ενημέρωσης».

ΣΧΕΤ:  η με Α.Π. 15195ΕΞ2022 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό με θέμα: «Ηλεκτρονική υπηρεσία για την καταχώριση οικονομικών και
άλλων πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων των επιχειρήσεων έντυπων περιφερειακών
και τοπικών μέσων ενημέρωσης»

Η παρούσα παρέχει οδηγίες για τη δήλωση  οικονομικών και άλλων πληροφοριακών στοιχείων

και  δεδομένων  των  ενδιαφερομένων  περιφερειακών  επιχειρήσεων  έντυπων  μέσων

ενημέρωσης, με την αντίστοιχη κατηγοριοποίηση και ενιαία κριτήρια, με σκοπό το σχεδιασμό

προγραμμάτων και μέτρων στήριξης των μέσων αυτών.  Ειδικότερα:

1. Δημιουργείται  και  παρέχεται  μέσω  της  Ενιαίας  Ψηφιακής  Πύλης  (Ε.Ψ.Π.)  της

Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) ειδική εφαρμογή για τη δήλωση των οικονομικών και) ειδική εφαρμογή για τη δήλωση των οικονομικών και

άλλων  πληροφοριακών  στοιχείων  των  επιχειρήσεων έντυπων  περιφερειακών  και

τοπικών μέσων ενημέρωσης.

2. Η  πρόσβαση  στην  υπηρεσία  θα  πραγματοποιείται  μέσω  του  ηλεκτρονικού

συνδέσμου  https://dilosi.ser) ειδική εφαρμογή για τη δήλωση των οικονομικών καιvices.gov.gr) ειδική εφαρμογή για τη δήλωση των οικονομικών και/templates/ENISXYSI-TYPOU.

https://dilosi.services.gov.gr/templates/ENISXYSI-TYPOU


3.  Για  την  είσοδο  στην  υπηρεσία  απαιτείται  η  αυθεντικοποίηση  των  υπόχρεων

προσώπων  με  τη  χρήση  των  προσωπικών  κωδικών-διαπιστευτηρίων  της  Γενικής

Γραμματείας  Πληροφοριακών  Συστημάτων  Δημόσιας  Διοίκησης  (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ)  του

Υπουργείου  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  (ΤaxisΝet), σύμφωνα με τα οριζόμενα στοet),  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο

άρθρο 24 του ν. 4727/2020. Κατόπιν,  ένα από τα υπόχρεα πρόσωπα καταχωρίζει,

μαζί  με  ψηφιοποιημένο  δείγμα  της  εφημερίδας-εντύπου   και  α)  τον  τίτλο  της

εφημερίδας-εντύπου,  β)  την  εμβέλεια  της  εφημερίδας-εντύπου  (περιφερειακή,

τοπική)  γ)  τη  συχνότητα  κυκλοφορίας  (ημερήσια,  εβδομαδιαία,  δεκαπενθήμερη,

μηνιαία, Σαββατοκύριακου, άλλη), δ) την επωνυμία της επιχείρησης ε) τον ΑΦΜ στ)

τη Δ.Ο.Υ. ζ) το επάγγελμα η) την έδρα και θ)  τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου

(ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ κλπ).

4. Περαιτέρω καταχωρίζονται τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων του κλάδου για

τα  έτη  2019-  2020-  2021  ήτοι,  1)  Κύκλος  Εργασιών:  α)  Κύρια  δραστηριότητα,  β)

Διαφημιστικά έσοδα & διακηρύξεις, γ) Άλλα έσοδα,  δ) Εργοδοτική Εισφορά ΕΔΟΕΑΠ

2% επί του Κ.Ε. (αφαιρετικά),  2) Κόστος Μισθοδοσίας:  α) Δημοσιογράφων  (Καθαρές

αποδοχές,  Μικτές  αποδοχές,  Ασφαλιστικά  Ταμεία,  Συνολικό  κόστος  εργοδότη),  β)

Διοικητικού  &  λοιπού  προσωπικού  (Καθαρές  αποδοχές,  Μικτές  αποδοχές,

Ασφαλιστικά Ταμεία, Συνολικό κόστος εργοδότη), 3) Κόστος Διακίνησης Τύπου:  α)

Προσωπικό  στην  περίπτωση  κάλυψης  με  ίδια  μέσα,  (Καθαρές  αποδοχές,  Μικτές

αποδοχές, Ασφαλιστικά Ταμεία, Συνολικό κόστος εργοδότη) β)  Έξοδα κίνησης στην

περίπτωση κάλυψης με ίδια μέσα (Καύσιμα, Διόδια, Τέλη κυκλοφορίας, Ασφάλιστρα)

γ)  Έξοδα  μίσθωσης/  leasing  ή  ετήσιας  απόσβεσης  οχημάτων  στην  περίπτωση

κάλυψης  με  ίδια  μέσα  δ)   Ταχυδρομικά/  Έξοδα  cour) ειδική εφαρμογή για τη δήλωση των οικονομικών καιier) ειδική εφαρμογή για τη δήλωση των οικονομικών και  ε)  Διαζευκτικά  κόστος

εξωτερικού συνεργάτη (εκτός των παραπάνω περιπτώσεων), 4) Έξοδα παραγωγής: α)

Κόστος χάρτου β) Εκτυπωτικό κόστος, 5) Στοιχεία πάγιου εξοπλισμού: α)  Παλαιότητα

σε έτη, β) Αξία Αγοράς, γ) Τρέχουσα οικονομική (λογιστική) αξία 

5. Τέλος καταχωρίζονται τα λοιπά στοιχεία των επιχειρήσεων του κλάδου: 

 Κυκλοφορία σε φύλλα/τεύχη (Κατ' έτος για τα έτη 2019- 2020- 2021)

 Τιμή πώλησης φύλλου/τεύχους (Κατ' έτος για τα έτη 2019- 2020- 2021)

 Ιστορικότητα/ Έτη που αποδεδειγμένα δραστηριοποιείται η επιχείρηση στον χώρο 

 Αριθμός των δημοσιογράφων που απασχολεί κατ’ έτος (2019-20-21)

 Τα έτη που δραστηριοποιείται η επιχείρηση στον κλάδο ως αμιγώς εκδοτική

  Αναφορά των ΚΑΔ της επιχείρησης σήμερα

6. Η  καταχώριση  των  στοιχείων  στην  ανωτέρω  πλατφόρμα  επέχει  θέση  υπεύθυνης

δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

7. Η προθεσμία εγγραφής των αιτούμενων στοιχείων στην πλατφόρμα αρχίζει από τις

20 Απριλίου 2022 και λήγει μετά την πάροδο σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών. 
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8. Η  παρούσα  αποστέλλεται  στους  φορείς  που  περιλαμβάνονται  στον  συνημμένο

Πίνακα Αποδεκτών με την παράκληση να ενημερώσουν άμεσα τα μέλη τους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

                                                                                        ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

                                                                                           ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων (E.I.H.E.E.)

Τηλ: 210-36.24.651, 210-36.30.058 eihee@otenet.gr) ειδική εφαρμογή για τη δήλωση των οικονομικών και 

 Σύνδεσμος  Ημερησίων  Περιφερειακών  Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε.)

210-82.28.996, 210-82.54.399 , sepe@otenet.gr) ειδική εφαρμογή για τη δήλωση των οικονομικών και , 

 Ένωση    Ιδιοκτητών   Επαρχιακού    Τύπου  (E.I.E.T.)

210-38.14.623 eiet@eiet.gr) ειδική εφαρμογή για τη δήλωση των οικονομικών και 

 Ένωση  Δημοσιογράφων  Ιδιοκτητών  Περιοδικού Τύπου   

 210-72.20.875, info  @  edipt  .  gr) ειδική εφαρμογή για τη δήλωση των οικονομικών και   

 Σε κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση έντυπου περιφερειακού ή τοπικού Μέσου Ενημέρωσης

Εσωτερική Διανομή:

- Γρ. Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

- Δ/νση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης

-Δ/νση Ενημέρωσης
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