
 
 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΗ 
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕΔΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΡ1 

 
 
 
 

1. Υπεύθυνη Δήλωση (σύμφωνα με το αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 
ΕΣΡ υπόδειγμα) νομίμως υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το 
γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. 

2. Το καταστατικό της εταιρείας (κωδικοποιημένο άλλως να 
υποβληθούν οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού). και βεβαίωση 
καταχώρησης στο ΓΕΜΗ. Για τις ατομικές επιχειρήσεις υποβάλλεται 
η έναρξη επιτηδεύματος. 

3. Για τις ανώνυμες εταιρείες να υποβληθεί πρακτικό συγκρότησης του 
ΔΣ σε σώμα και σχετικό ΦΕΚ ή η καταχώρηση της ανακοίνωσης στο 
ΓΕΜΗ. 

4. Ισολογισμός του προηγούμενου έτους (εφόσον η εταιρεία συντάσσει 
ισολογισμούς). 

5. Κατάσταση με τους εργαζόμενους της εταιρείας και βιογραφικά 
σημειώματα των διευθυντικών στελεχών. 

6. Παρουσίαση της εταιρείας. 

 
 

                                           
1 Υπόχρεες να εγγραφούν στο Μητρώο Επιχειρήσεων του ΕΣΡ είναι οι εταιρείες που διενεργούν 
δημοσκοπήσεις ή άλλες έρευνες ή μετρήσεις κοινής γνώμης (πλην των αναφερομένων στο άρθρο 11 
του Ν 2328/1995 ως ισχύει) για λογαριασμό φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα 
όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, και των πολιτικών κομμάτων ή συνδυασμών καθώς και για 
λογαριασμό επιχειρήσεων μέσων μαζικής ενημέρωσης (άρθρο 5 του Ν 603/2007) 



 

 

  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): 
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ –ΜΗΤΡΩΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω υπό την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία 
……………………………………………………………………..….. ότι : 

Η εταιρεία αποδέχεται την τήρηση του Διεθνούς Κώδικα για την έρευνα αγοράς, την κοινωνική έρευνα και την 
ανάλυση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κοινής Γνώμης και Έρευνας Αγοράς ( ICC/ESOMAR 
International Code on Market, Opinion and Social Research and Data Analytics) καθώς και του Συλλόγου 
Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) .  

Αποδέχεται επίσης τον έλεγχο της γνησιότητας και πληρότητας των στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 
3603/2007 και όσα ορίζει ο Κανονισμός Ποιοτικού Ελέγχου Συλλογής Στοιχείων (ΠΕΣΣ΅) του ΣΕΔΕΑ. 

 

 
 

Ημερομηνία:      ……….20…… 
 

Ο – Η Δηλ. 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  

 


	1
	2

