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Προκήρυξη για την χορήγηση αδειών τηλεοπτικών προγραμμάτων
εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου-ενημερωτικών
Ερωτήσεις – Απαντήσεις
1. Θέμα: Προσωρινές οικονομικές καταστάσεις (Όρος B.2.11 Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Κατά τον όρο Β.2.11 της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017: «Οι εταιρίες που δεν έχουν δημοσιεύσει
οικονομικές καταστάσεις για την τελευταία χρήση ή έχουν δημοσιεύσει, αλλά η καταληκτική
ημερομηνία της χρήσης που αφορά ο ισολογισμός τους ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο των
έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, υποβάλλουν προσωρινές
οικονομικές καταστάσεις ηλεγμένες από ορκωτό ελεγκτή για τη χρονική περίοδο από την
έναρξη της τρέχουσας χρήσης έως το τέλος του προηγούμενου από την υποβολή της αίτησης
ημερολογιακού μήνα».
Κατά την πρόδηλη ερμηνεία του ως άνω όρου, η αναφορά στον «προηγούμενο από την
υποβολή της αίτησης ημερολογιακό μήνα» έχει την έννοια του μήνα που προηγείται εκείνου
κατά τον οποίον το πρώτον μπορούσε να υποβάλει ο υποψήφιος αίτηση συμμετοχής βάσει
της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017. Εξάλλου, οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία θα οδηγούσε στο
προφανώς άτοπο να υποχρεώνονται οι υποψήφιοι στην υποβολή οικονομικών στοιχείων για
μήνες που, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, θα ήταν αντικειμενικά ανέφικτο να έχουν κλείσει
και ελεγχθεί κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως. Δεδομένου ότι η Προκήρυξη ΕΣΡ 1/2017
δημοσιεύτηκε στις 27.11.2017, ο Β.2.11 όρος της έχει επομένως την έννοια ότι οι υποψήφιοι
υποχρεούνται να υποβάλουν προσωρινές οικονομικές καταστάσεις με ημερομηνία λήξης
την 31.10.2017. Αυτονόητο δε είναι ότι δύνανται να υποβληθούν και πλέον πρόσφατες
προσωρινές οικονομικές καταστάσεις, εφόσον υφίστανται.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 7 Δεκεμβρίου 2017)

2. Θέμα: Χρόνος έκδοσης πιστοποιητικών ΓΕ.Μ.Η. και πιστοποιητικού για τη μετοχική
σύνθεση της υποψηφίας (Όροι Α.2.2 και Γ.2.8. Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στους όρους Α.2.2. και Γ.2.8. της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017
μπορούν να έχουν εκδοθεί οποτεδήποτε μετά τη δημοσίευση της Προκήρυξης, υπό τον όρο
ότι ανταποκρίνονται επακριβώς στην κατάσταση που υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής
της αίτησης της υποψηφίας, σύμφωνα και με τον όρο V της Υπεύθυνης Δήλωσης του
Παραρτήματος ΙΙΙ της Προκήρυξης.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)

3. Θέμα: Έλεγχος προσωρινών οικονομικών καταστάσεων (Όρος Β.2.11 Προκήρυξης ΕΣΡ
1/2017)
Απαιτείται ο έλεγχος των προσωρινών οικονομικών καταστάσεων από τον ορκωτό ελεγκτήλογιστή σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα πρότυπα που προβλέπονται για τον έλεγχο των
οριστικών οικονομικών καταστάσεων.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)
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4. Θέμα: Απόρρητο συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών (Όροι Β.2.7
και Ε.1.2.6. Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017) – Εμπορικό και φορολογικό απόρρητο
Το επικαλούμενο απόρρητο των εμπορικών και φορολογικών πληροφοριών δεν μπορεί να
ισχύει έναντι του ΕΣΡ, το οποίο καλείται να διενεργήσει σύμφωνα με το νόμο κάθε
ενδεδειγμένο έλεγχο της προέλευσης των μέσων χρηματοδότησης της υποψηφίας και του
τρόπου απόκτησης των οικονομικών μέσων που θα διαθέσει. Ο ανωτέρω έλεγχος
διενεργείται τόσο κατά το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού (προεπιλογή υποψηφίων) όσο και
μετά την ανάδειξη των υπερθεματιστών και μάλιστα με την «υποχρεωτική τεχνική συνδρομή
της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες»,
η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 92 παρ. 1 περ. η συμπεριλαμβάνεται στα
πρόσωπα στα οποία οι αρμόδιες φορολογικές αρχές μπορούν να αποκαλύπτουν στοιχεία
φορολογουμένων που περιήλθαν σε γνώση τους. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα στοιχεία 2.1.3
και 2.1.4 της προκήρυξης, οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές και
απαγορεύεται η διαβίβασή τους σε τρίτους. Κάτοχοι των εμπιστευτικών πληροφοριών αυτών
θεωρούνται τόσο τα μέλη του ΕΣΡ όσο και τα πρόσωπα που απασχολούνται στο ΕΣΡ και τα
οποία λαμβάνουν γνώση αυτών στο πλαίσιο του διαγωνισμού.
Σημειώνουμε ότι μετά τη σύνταξη του προσωρινού καταλόγου των προεπιλεγέντων
υποψηφίων και ενόψει του όρου 5.2.1. της Προκήρυξης, σύμφωνα με τον οποίο «οι φάκελοι
αιτήσεων συμμετοχής είναι προσβάσιμοι σε όλους τους υποψηφίους κατόπιν σχετικής
αιτήσεως του ενδιαφερόμενου προς το ΕΣΡ», το ΕΣΡ θα καλέσει σε ακρόαση τους
ενδιαφερομένους για τον τρόπο εφαρμογής της ρύθμισης αυτής.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)

5. Θέμα: Βεβαίωση τραπεζικής ενημερότητας (Όρος Ζ.4.3. Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Ο όρος Ζ.4.3. της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017 έχει προδήλως την έννοια ότι η υποψήφια εταιρία
υποχρεούται να υποβάλει βεβαίωση – τραπεζική ενημερότητα μόνο από τις τράπεζες
εκείνες, με τις οποίες διατηρεί ενεργό δανειακή σχέση κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης
συμμετοχής της στην Προκήρυξη. Σε περίπτωση μη λήψης δανείου, υποβάλλεται αρνητική
υπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της υποψηφίας.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)

6. Θέμα: Δανειακές συμβάσεις και factoring (Όρος Β.2.9. της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Ερώτηση : Σε σχέση με τις ζητούμενες δανειακές συμβάσεις, παρακαλούμε διευκρινίστε εάν
σε αυτές, κατά την άποψη του ΕΣΡ, συμπεριλαμβάνονται οι συμβάσεις factoring, οι οποίες
από νομικής άποψης δεν συνιστούν δανεισμό, αλλά εκχώρηση απαιτήσεως.
Απάντηση: Θα πρέπει στην κατάσταση δανειακών συμβάσεων να συμπεριληφθούν και οι
συμβάσεις factoring.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)
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7. Θέμα: Δανειακές συμβάσεις (Όρος Ζ.4.3. της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Ερώτηση : Σύμφωνα με την διατύπωση της συγκεκριμένης παραγράφου ζητείται βεβαίωση
- τραπεζική ενημερότητα χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή αλλοδαπής αναφορικά με τις
τυχόν συμβάσεις δανείων της παρ. Ε.1.2.9, σε δε περίπτωση μη λήψης δανείου, υποβάλλεται
σχετική αρνητική υπεύθυνη δήλωση.
Πλην όμως, παρατηρείται ότι οι δανειακές συμβάσεις της παρ. Ε.1.2.9 της προκήρυξης, στην
οποία γίνεται παραπομπή ως ανωτέρω, αφορούν πάσης φύσεως συμβάσεις δανείων που
έχει συνάψει εταιρεία-μέτοχος της υποψηφίας («Αντίγραφα των συμβάσεων όλων των
υφιστάμενων δανείων»), και άρα όχι μόνο τραπεζικών δανείων. Αντίστοιχα πάσης φύσεως
συμβάσεις δανείου που αφορούν την υποψήφια αναφέρονται στην παρ. Β.2.9.
Δεδομένης α) της διατύπωσης του αρθ. 10 παρ. 3 του ν.4339/2015, που αναφέρεται ρητά
σε τραπεζικά δάνεια, που αφορούν τη συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, β)
των υπόχρεων σε προσκόμιση βεβαιώσεων ή αρνητικών δηλώσεων (π.χ. οι νόμιμοι
εκπρόσωποι της υποψήφιας βάσει του αρ. 10 παρ. 3 του ν.4339/2015 καλούνται να προβούν
σε αρνητική δήλωση και ατομικά, άρα δεν δύναται, λ.χ. να ζητείται από αυτούς να
καταθέσουν αρνητική δήλωση αναφορικά με την ύπαρξη δανειακής σύμβασης της εταιρείας
μετόχου) παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν σε περίπτωση αρνητικών δηλώσεων, το
περιεχόμενο αυτών μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να αναφέρεται σε «μη λήψη
τραπεζικών δανείων που αφορούν την προς αδειοδότηση επιχειρηματική δραστηριότητα
της υποψηφίας…».
Απάντηση: Οι αιτούμενες, στην παράγραφο Ε.1.2.9, δανειακές συμβάσεις αφορούν και στον
έλεγχο της παρ. 3 του άρθρου 6 και όχι μόνο στον έλεγχο της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν
4339/2015. Κατά συνέπεια, η υπεύθυνη δήλωση (ΥΔ) της παραγράφου Ζ.4.3 καλύπτει
ευρύτερο έλεγχο από αυτόν που προβλέπεται στο άρθρο 10 του νόμου.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)

8. Θέμα: Αρίθμηση δικαιολογητικών (Όρος 3.2.5. Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017 και Σημείο 7 των
Γενικών Οδηγιών Συμπλήρωσης του Εντύπου της Αιτήσεως Συμμετοχής)
Ερώτημα: Υπάρχουν δύο κατηγορίες αρίθμησης, αυτή του σημείου 3.2.5 και παράλληλα
του σημείου 7 των Γενικών Οδηγιών;
Το σημείο 3.2.5 της Προκήρυξης 1/2017 του ΕΣΡ αναφέρεται στον τρόπο υποβολής των
δικαιολογητικών της αιτήσεως και ορίζει ότι αυτά υποβάλλονται ανά τεύχος της Προκήρυξης.
Επίσης, ορίζει ότι στην αρχή κάθε τεύχους πρέπει να υπάρχει κατάλογος περιεχομένων του
τεύχους καθώς και ότι τα περιλαμβανόμενα στο τεύχος δικαιολογητικά πρέπει να είναι
αριθμημένα και να γίνεται σύντομη μνεία στο περιεχόμενό τους. Το έγγραφο αυτό αποτελεί
το εμπροσθόφυλλο κάθε τεύχους της προκήρυξης. Στις Γενικές Οδηγίες της αιτήσεως
συμμετοχής, η υπ' αριθμ. 7 σημείωση εξειδικεύει τον τρόπο που εφαρμόζεται η αρίθμηση
("κωδικοποίηση") των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών στην Προκήρυξη. Ειδικότερα,
ορίζεται ότι «Σε κάθε ένα από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά (παραστατικά) που
συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής, σημειώνονται πλησίον της άνω δεξιά γωνίας των
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εγγράφων οι ακόλουθες ενδείξεις : α) ο κωδικός που ισοδυναμεί με την αρίθμηση του
ζητούμενου δικαιολογητικού στην Προκήρυξη 1/2017 του Ε.Σ.Ρ., β) ο αριθμός κάθε
παραστατικού, κατά συνεχόμενη αύξουσα σειρά για το συγκεκριμένο κωδικό και γ) ο αριθμός
του συνόλου των υποβαλλόμενων παραστατικών για τον κάθε κωδικό.» Τα στοιχεία αυτά
συναποτελούν τη ζητούμενη αρίθμηση, η οποία εξασφαλίζει ότι κάθε έγγραφο έχει ένα
μοναδικό "κωδικό" ανά τεύχος, εξειδικεύοντας ταυτόχρονα τη συγκεκριμένη παράγραφο της
Προκήρυξης στην οποία αναφέρονται. Ως εκ τούτου, δεν τίθεται θέμα διπλής αρίθμησης των
υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)

9. Θέμα: Απογραφικές καταστάσεις (Όροι Β.2.6., Β.2.8., Β.2.10., Ε.1.2.7. και Ε.1.2.8.
Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Ερώτημα: Δεδομένου ότι οι απογραφικές καταστάσεις αποτελούν απόσπασμα των
οικονομικών καταστάσεων οι οποίες είναι σε κάθε περίπτωση ηλεγμένες και πιστοποιημένες
από ορκωτό λογιστή, αρκεί η προσυπογραφή των απογραφικών καταστάσεων από τον
ορκωτό ή απαιτείται κάποιο ειδικότερο κείμενο πιστοποίησης; Υπεβλήθη, επίσης, αίτημα να
χορηγηθεί υπόδειγμα πιστοποιητικού σε περίπτωση που απαιτείται ειδική πιστοποίηση.
Απάντηση: Όπου στην Προκήρυξη απαιτείται έκθεση από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή αυτό
προκύπτει σαφώς από τη διατύπωση των οικείων όρων. Κατά συνέπεια, όπου δεν
μνημονεύεται ρητά τέτοια έκθεση, αρκεί η προσυπογραφή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή επί
των ζητούμενων καταστάσεων του υπόχρεου νομικού προσώπου.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)

10. Θέμα: Υπόχρεοι υποβολής (Όροι Δ.1, Ζ.2 και Ζ.4 της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Στους όρους Δ.1 και Ζ.2 της Προκήρυξης ως «ανωτέρω εταιρίες» νοούνται : η υποψήφια
(ανώνυμη) εταιρία και, σε περίπτωση κοινοπραξίας, οι (επίσης ανώνυμες) εταιρίες που
συγκροτούν την κοινοπραξία, ήτοι οι συμμετέχουσες στη διαδικασία αδειοδότησης
ανώνυμες εταιρίες. Εξ αυτού σαφώς συνάγεται ότι υπόχρεα για την προσκόμιση των
αναφερόμενων στις ρυθμίσεις αυτές στοιχείων, είναι κατά περίπτωση τα πρόσωπα που
ρητώς εκεί ορίζονται. Το αυτό δε ισχύει και για τον όρο Ζ.4. της Προκήρυξης, όπου ρητώς
γίνεται αναφορά σε «υποψήφιες προς αδειοδότηση εταιρίες» και σε «μέλη των υποψήφιων
κοινοπραξιών».
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)
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11. Θέμα: Υποβαλλόμενο αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα λειτουργίας (Όρος ΣΤ.2.1.2. της
Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Το αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι κατά το όρο
ΣΤ.2.1.2. της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017 πρέπει να καταλαμβάνει τον πλήρη ημερολογιακό μήνα
που προηγείται εκείνου, κατά τον οποίο έγινε η κατάθεση της αίτησης της υποψηφίας.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)

12. Θέμα: Στοιχείο της προκήρυξης APOSTILLE (Όρος 4.3.1. της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Ερώτηση : Σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.1 της Προκήρυξης, στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984.
Ωστόσο στο άρθρο 12 του ν. 1548/1985 με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση νομικής
συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας σε θέματα
αστικού, οικογενειακού, εμπορικού και ποινικού δικαίου προβλέπεται ότι:
«1.Εγγραφα που συντάσσονται από αρμόδια αρχή στο έδαφος του ενός από τα
Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με τον απαιτούμενο τύπο, γίνονται δεκτά στο έδαφος του
άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.
2) Ιδιωτικά έγγραφα που θεωρήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές του ενός Συμβαλλόμενου
Μέρους, σύμφωνα με τους νόμιμους τύπους, γίνονται δεκτά στο έδαφος του άλλου, σαν
να είχαν θεωρηθεί από τις δικές του αρμόδιες αρχές».
Περαιτέρω, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1122798/1216/0006Δ/10.01.2008 έγγραφο της Γενικής
Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, διευκρινίστηκε ότι:
α. για την κυκλοφορία δημοσίων εγγράφων μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου δεν απαιτείται
θεώρηση Apostille.
Απάντηση: Επιβεβαιώνεται ότι για τα δημόσια έγγραφα που τυχόν υποβληθούν στο πλαίσιο
της παρούσας διαδικασίας και τα οποία έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Κυπριακές αρχές και
σύμφωνα με τον εκεί προβλεπόμενο τύπο της Κύπρου δεν απαιτείται θεώρηση APOSTILLE,
υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ότι έχουν συνταχθεί κατά τα ανωτέρω.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)
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13. Θέμα: Ποινικά μητρώα (Όρος Δ.1.1. της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Ερώτηση : Σε σχέση με τα ποινικά μητρώα που αφορούν υπόχρεους ημεδαπής υποψήφιας
εταιρείας, αυτά θα ζητηθούν αυτεπαγγέλτως από το ΕΣΡ, ανεξαρτήτως υπηκοότητας των
εκάστοτε υπόχρεων προσώπων;
Απάντηση: Το ΕΣΡ θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως ποινικά μητρώα των ημεδαπών φυσικών
προσώπων και μόνο αυτών.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)

14. Θέμα: Πιστοποιητικό αναγνώρισης ορκωτού ελεγκτή - λογιστή (Όρος Ζ.6. της
Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Ερώτηση: Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν το ζητούμενο πιστοποιητικό αναγνώρισης
του ορκωτού ελεγκτή που πραγματοποίησε τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων της τελευταίας χρήσης και των προσωρινών οικονομικών καταστάσεων,
αφορά μόνο την υποψήφια (λόγω της διατύπωσης «κατά το δίκαιο της έδρας της
υποψήφιας») ή και την τυχόν εταιρεία-μέτοχο της υποψήφιας.
Απάντηση: Από τα στοιχεία Ζ.6 και Ε.1.2.1 και Ε.2.2 προκύπτει ότι το ζητούμενο
πιστοποιητικό αναγνώρισης του ορκωτού ελεγκτή που πραγματοποίησε τον έλεγχο των
ετήσιων και προσωρινών οικονομικών καταστάσεων, αφορά τόσο την υποψήφια όσο και την
εταιρεία-μέτοχο της υποψήφιας.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)

15. Θέμα: Χρόνος έκδοσης πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
(Όροι Ζ.4.1. και Ζ.4.2. της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Ερώτηση: Λαμβάνοντας υπόψιν ότι μεσολαβούν αρκετές αργίες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά
και στο εξωτερικό, και λαμβάνοντας επίσης υπόψιν ότι τα αντίστοιχα πιστοποιητικά της
αλλοδαπής, χρειάζονται και “apostille” (η έκδοση της οποίας επισημείωσης απαιτεί 3-5
εργάσιμες ημέρες), αλλά και μετάφραση, παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι οι δέκα
ημέρες που αναφέρονται στα πιο πάνω άρθρα της Προκήρυξης είναι εργάσιμες.
Απάντηση: Επιβεβαιώνεται ότι οι δέκα ημέρες που αναφέρονται στους όρους Ζ.4.1. και Ζ.4.2.
της Προκήρυξης είναι εργάσιμες.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)
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16. Θέμα: Μετάφραση ξενόγλωσσων δικαιολογητικών (Όροι 4.1.3. της Προκήρυξης ΕΣΡ
1/2017)
Για τα υποβαλλόμενα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά ισχύει ο γενικός κανόνας της παραγράφου
4.1.3. της Προκήρυξης που ορίζει ότι «Σε περίπτωση που τα πρωτότυπα δικαιολογητικά
έγγραφα δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα». Δεν είναι πάντως απαραίτητη η μετάφραση εγγράφων
που το περιεχόμενό τους αναφέρεται αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά σε λογιστικά –
αριθμητικά στοιχεία και ως εκ τούτου η μη απόδοσή τους στην ελληνική γλώσσα δε
δημιουργεί πρόβλημα στην κατανόησή τους και στον σχετικό έλεγχο.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)

17. Θέμα: Τεχνολογικός εξοπλισμός και κτηριακή υποδομή (Όρος Ζ.1. Προκήρυξης ΕΣΡ
1/2017)
Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης που επιβάλλεται με τον όρο Ζ.1. της Προκήρυξης ΕΣΡ
1/2017 αρκεί η υποβολή της προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης, χωρίς τη συνοδεία των
αντίστοιχων τεχνικών σχεδίων εγκατάστασης.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)

18. Θέμα: Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής σε άλλες επιχειρήσεις ΜΜΕ (Όρος Δ.1.3.
Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Επιβεβαιώνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση του όρου Δ.1.3. της Προκήρυξης αφορά
αποκλειστικά και μόνο σε συμμετοχές σε επιχειρήσεις ΜΜΕ της ημεδαπής.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)

19. Θέμα: Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής σε άλλες επιχειρήσεις εκτός ΜΜΕ (Όρος Ζ.2.
Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
1. Η υπεύθυνη δήλωση του όρου Ζ.2. της Προκήρυξης ζητείται στη βάση των άρθρων 10 παρ.
4 και 6 παρ. 3 του Ν. 4339/2017, ως τμήμα του ελέγχου συγκέντρωσης και διαφάνειας που
υποχρεούται να διενεργήσει το ΕΣΡ.
2. Επιβεβαιώνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση του όρου Ζ.2. της Προκήρυξης αφορά
αποκλειστικά και μόνο σε συμμετοχές σε επιχειρήσεις της ημεδαπής.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)
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20. Θέμα: Τρόπος υποβολής αίτησης συμμετοχής (Όρος 3.2.3 Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Ο τρόπος υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην Προκήρυξη προκύπτει από τον όρο 3.2.3.
της Προκήρυξης και τις αντίστοιχες οδηγίες του Παραρτήματος Ι αυτής (σελ. 62 της
Προκήρυξης). Ειδικά όσον αφορά το τμήμα εκείνο της αίτησης που αναφέρεται στο Τεύχος
ΣΤ της Προκήρυξης, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τα απαιτούμενα στοιχεία είτε σε
μορφή excel εντός του ίδιου του κειμένου της αιτήσεως είτε σε μορφή word ως προσάρτημα
αυτής. Στην τελευταία περίπτωση, κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης
συνυποβάλλεται και το αντίστοιχο ηλεκτρονικό κείμενο σε μορφή επεξεργάσιμου αρχείου
Microsoft Word.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)

21. Θέμα: Μέτοχοι που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση της υποψηφίας (Όρος Γ.2.2.
Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Οι μέτοχοι που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση του όρου Γ.2.2. της Προκήρυξης
προκύπτουν σαφώς από τον όρο Γ.1.1. της Προκήρυξης και το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν.
4339/2015.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)

22. Θέμα: Υπόχρεοι υποβολής πιστοποιητικών περί μη εκκαθάρισης και θέσεως σε
αναγκαστική διαχείριση (Όρος Ζ.3.2. Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Ο όρος Ζ.3. της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017 έχει προδήλως την έννοια ότι υποβάλλονται κατά
περίπτωση όποια δικαιολογητικά αφορούν την κάθε κατηγορία αναφερόμενων υπόχρεων.
Επομένως, τα πιστοποιητικά του όρου Ζ.3.2. της Προκήρυξης υποβάλλονται μόνο από τα
υπόχρεα νομικά πρόσωπα.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)

23. Θέμα: Αρίθμηση Εγγράφων (Όρος 3.2.5 και σημείο 7 των Γενικών Οδηγιών
Συμπλήρωσης του Εντύπου της Αιτήσεως της Προκήρυξης 1/2007 του ΕΣΡ)
Ερώτημα: Σύμφωνα με το σημείο 3.2.5 : Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά αριθμούνται ανά
τεύχος και καταγράφονται μαζί με σύντομη μνεία του περιεχομένου τους σε ειδικό κατάλογο,
ο οποίος συνυποβάλλεται στην αρχή κάθε τεύχους. Εφόσον κάποια δικαιολογητικά
απαιτούνται για περισσότερα τεύχη της προκήρυξης υποβάλλονται για κάθε τεύχος χωριστά.
Σύμφωνα με τις Γενικές Οδηγίες για την συμπλήρωση του εντύπου της αιτήσεως Συμμετοχής
και την υποβολή των δικαιολογητικών της Προκήρυξης 1/2017 του ΕΣΡ και ειδικότερα με το
σημείο 7 των Γενικών Οδηγιών: Σε κάθε ένα από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
(παραστατικά) που συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής, σημειώνονται πλησίον της άνω
δεξιά γωνίας των εγγράφων οι ακόλουθες ενδείξεις : α) ο κωδικός που ισοδυναμεί με την
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αρίθμηση του ζητούμενου δικαιολογητικού στην Προκήρυξη 1/2017 του ΕΣΡ β) ο αριθμός
κάθε παραστατικού κατά συνεχόμενη αύξουσα σειρά για το συγκεκριμένο κωδικό και γ) ο
αριθμός του συνόλου των υποβαλλομένων παραστατικών για τον κάθε κωδικό, όπως στο
παράδειγμα που ακολουθεί : Ε.1.1.1-10-20 (ήτοι κωδικός προκήρυξης : Ε.1.1.1 – αριθμός
παραστατικού :10 Σύνολο Παραστατικών για τον Κωδικό (Ε.1.1.1) :20.
Παρακαλώ διευκρινίστε μας:
Θα υπάρχουν 2 κατηγορίες αρίθμησης αυτή του σημείου 3.2.5 κα παράλληλα αυτή του
σημείου 7 των Γενικών οδηγιών; Στην μεν πρώτη (3.2.5) η αρίθμηση γίνεται με βάση έκαστο
τεύχος (πχ. ΤΕΥΧΟΣ Ε δικαιολογητικό 10 από 170);
Στη δεύτερη (σημείο 7 των Γενικών οδηγιών) η αρίθμηση γίνεται με βάση έκαστο υποτεύχος
(πχ ΥΠΟΤΕΥΧΟΣ Ε.1.1 δικαιολογητικό 10 από 20);
Απάντηση: Το σημείο 3.2.5 της Προκήρυξης 1/2017 του ΕΣΡ αναφέρεται στον τρόπο
υποβολής των δικαιολογητικών της αιτήσεως και ορίζει ότι αυτά υποβάλλονται ανά τεύχος
της προκήρυξης. Επίσης, ορίζει ότι στην αρχή κάθε τεύχους πρέπει να υπάρχει κατάλογος
περιεχομένων του τεύχους καθώς και ότι τα περιλαμβανόμενα στο τεύχος δικαιολογητικά
πρέπει να είναι αριθμημένα και να γίνεται σύντομη μνεία στο περιεχόμενό τους. Το έγγραφο
αυτό αποτελεί το εμπροσθόφυλλο κάθε τεύχους της προκήρυξης. Το πώς αριθμούνται τα
δικαιολογητικά κάθε τεύχους ορίζεται στο σημείο 7 των Γενικών Οδηγιών της Προκήρυξης.
Ως εκ τούτου, δεν τίθεται θέμα διπλής αρίθμησης των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)

24. Θέμα: ΚΑΕ Παραβόλων (Όροι 8 και 3.2.6 ΙΙ και 4.1.1. ΙV Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017
Ερώτημα: α) Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα, δοθεισών των προθεσμιών, σε ποιο
ΚΑΕ και λοιπά στοιχεία εκδόσεως θα εκδοθεί το οικείο παράβολο για την άσκηση των
σχετικών προδικαστικών προσφυγών.
β) Ομοίως ως άνω παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σε ποιο ΚΑΕ και λοιπά στοιχεία
εκδόσεως θα εκδοθεί το οικείο παράβολο των 30,000.00 ευρώ για την άσκηση των σχετικών
προδικαστικών προσφυγών.
Απάντηση: Το ΕΣΡ δεν είναι το αρμόδιο όργανο να προσδιορίσει τα σχετικά ΚΑΕ.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)

25. Θέμα: Υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου (Όρος της Προκήρυξης 4.1.1. σε
συνδυασμό με το Παράρτημα ΙΙΙ)
Ερώτηση 1: Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της Προκήρυξης στο σώμα της υπεύθυνης
δήλωσης που σύμφωνα με την παρ. 3.2.6 και 4.1.1. υποβάλλεται μαζί με την αίτηση,
περιλαμβάνεται η δήλωση «πληρώ τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στα τεύχη Α έως Ζ
της παρούσας Προκήρυξης»
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Πλην όμως, βάσει του νόμου 4339/2015 και της ίδιας της προκήρυξης, προβλέπεται σε
περίπτωση που δεν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής, η προσκόμιση
σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων, περί δέσμευσης του εκάστοτε υποψηφίου ότι εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας θα εξασφαλίσει την τήρηση των προδιαγραφών αυτών ( πχ. ΣΤ.
2.1.4/ Ζ.1). Ως εκ τούτου, παρακαλούμε διευκρινίστε μας, εάν στην ανωτέρω περίπτωση, το
κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης του εκπροσώπου του υποψηφίου μπορεί να διαμορφωθεί
ως εξής «πληρώ τις προϋποθέσεις συμμετοχής που περιγράφονται στα τεύχη Α’ έως Ζ΄ της
παρούσας Προκήρυξης, άλλως, έχω υποβάλει τις προβλεπόμενες στα οικεία τεύχη υπεύθυνες
δηλώσεις περί ανάληψης υποχρέωσης να συμμορφωθώ στις αρνητικές ή θετικές
προϋποθέσεις, κατά τα τεύχη της Προκήρυξης, εντός των προβλεπόμενων στον νόμο και την
προκήρυξη προθεσμιών», προκειμένου να αποδίδεται ορθώς το αληθώς συμβαίνον.
Περαιτέρω, λαμβανομένου υπόψιν ότι οι περισσότερες εκ των δηλώσεων, στις οποίες
καλείται να προβεί ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, βάσει του περιεχομένου του
Παραρτήματος ΙΙΙ, αφορούν δεσμεύσεις της υποψήφιας εταιρείας και όχι τον ίδιο
προσωπικά (λ.χ. Το ποσό των 35.000.000€ θα καταβληθεί από την εταιρεία, η οποία
δεσμεύεται δια του νομίμου εκπροσώπου της να το καταβάλλει για την απόκτηση μίας
άδειας σε περίπτωση που ο αριθμός συμμετεχόντων είναι μικρότερος των οκτώ),
παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε τη δυνατότητα προσαρμογής της διατύπωσης της
υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος ΙΙΙ, εν γένει, ως εξής:
«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις
της παρ. 6 του αρ. 22 του Ν. 1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος/ειδικός πληρεξούσιος της
εταιρείας « ….» δηλώνω ότι,
α) η εταιρεία …..
i) Αποδέχεται τους όρους της Προκήρυξης 1/2017, της Δημοπρασίας, όπως περιγράφονται
στο κεφάλαιο 6 αυτής καθώς και της άδειας που τυχόν θα της χορηγηθεί
ii) Πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής που περιγράφονται στα τεύχη Α έως Ζ της
Προκήρυξης 1/2017, άλλως έχει υποβάλει τις προβλεπόμενες στα οικεία τεύχη υπεύθυνες
δηλώσεις περί ανάληψης υποχρέωσης να συμμορφωθεί στις αρνητικές ή θετικές
προϋποθέσεις, κατά τα τεύχη της Προκήρυξης, εντός των προβλεπόμενων στον νόμο και την
προκήρυξη προθεσμιών
iii) Αποδέχεται την τιμή εκκίνησης των τριάντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 35.000.000) για
κάθε δημοπρατούμενη άδεια και θα καταβάλει τουλάχιστον το ποσό αυτό για την απόκτηση
μίας άδειας
iv) Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων που έχουν προεπιλεγεί είναι μικρότερος
των οκτώ (8), αποδέχεται να της απονεμηθεί μία άδεια στην τιμή εκκίνησης των τριάντα πέντε
εκατομμυρίων ευρώ (€ 35.000.000)
β) Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση συμμετοχής και στα
συνυποβαλλόμενα έγγραφα είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις».
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Στο σημείο αυτό, δεδομένου ότι το αναγραφόμενο στο Παράρτημα ΙΙΙ της Προκήρυξης είναι
πανομοιότυπο με αυτό της αντίστοιχης υπεύθυνης δήλωσης της τελικώς ακυρωθείσας
Προκήρυξης 1/2016, αναφέρουμε ότι είχαμε υποβάλει αντίστοιχο ερώτημα στα
επιφορτισμένα με την διενέργεια της προηγούμενης διαδικασίας όργανα, τα οποία
αναγνωρίζοντας το εύλογο του αιτήματος, είχαν κάνει δεκτή την αποδοχή υπεύθυνης
δήλωσης με το ως άνω προτεινόμενο περιεχόμενο.
Απάντηση: Παρότι είναι σαφές ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας υποβάλει τις
δηλώσεις για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί, το να προστεθούν οι
λέξεις “ η εταιρεία» αμέσως μετά τη λέξη «ότι και πριν το « ι)» είναι αποδεκτό.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)

26. Θέμα: Συμμετοχή της αιτούσας σε άλλες εταιρίες (Όρος Α.1.14 Προκήρυξης ΕΣΡ
1/2017
Ερώτηση: Σχετικά με το ποσοστό συμμετοχής – άμεσο ή έμμεσο – της αιτούσας σε κάθε
εταιρεία, που ζητείται με το στοιχείο Α.1.14:
Α.1.14. Συμμετοχή της υποψήφιας σε όμιλο επιχειρήσεων – Συνδεδεμένες επιχειρήσεις:
Εφόσον συντρέχει περίπτωση συμμετοχής της υποψήφιας εταιρίας σε όμιλο επιχειρήσεων,
πρέπει να κατονομαστεί η μητρική εταιρία καθώς και οι εταιρίες που περιλαμβάνονται
στις ενοποιημένες οικονομικές της καταστάσεις (πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία της
κάθε εταιρίας, ο διακριτικός της τίτλος, η διεύθυνση της καταστατικής της έδρας καθώς
και η κύρια δραστηριότητά της).
Επίσης, πρέπει να αναφερθούν οι συνδεδεμένες με την αιτούσα εταιρίες (πρέπει να
αναφέρεται η επωνυμία της κάθε εταιρίας, ο διακριτικός της τίτλος, η διεύθυνση της
καταστατικής της έδρας, η κύρια δραστηριότητά της καθώς και το ποσοστό συμμετοχής
– άμεσο ή έμμεσο – της αιτούσας σε κάθε εταιρία).
Παρακαλώ να διευκρινίστε μας : ποια η ακριβής έννοια του έμμεσου ποσοστού συμμετοχής
της αιτούσας σε κάθε εταιρεία . Πότε θεωρείται ότι είναι άμεση η συμμετοχή και πότε
έμμεση;
Απάντηση: Το ζήτημα επιλύεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)
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27. Θέμα: Πίνακας 7 – Συνδεδεμένες επιχειρήσεις (Όρος Α.1.14 Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017
Ερώτηση 3: Στο τελευταίο εδάφιο αναφέρεται «Επίσης, πρέπει να αναφερθούν οι
συνδεδεμένες με την αιτούσα εταιρίες (πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία της κάθε εταιρίας,
ο διακριτικός της τίτλος, η διεύθυνση της καταστατικής της έδρας, η κύρια δραστηριότητά
της καθώς και το ποσοστό συμμετοχής – άμεσο ή έμμεσο- της αιτούσας σε κάθε εταιρία)».
Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί/επιβεβαιωθεί ότι σε περίπτωση που η υποψήφια εταιρεία
είναι συνδεδεμένη με άλλη εταιρεία, λόγω κοινού μετόχου, χωρίς ουδεμία άλλη συμμετοχή
της υποψηφίας στην ως άνω άλλη εταιρεία, θα αναφερθούν, βεβαίως, όλες οι σχετικές στη
παρ. Α.1.14 της Προκήρυξης πληροφορίες, πλην όμως ως προς την πληροφορία «ποσοστό
συμμετοχής – άμεσο ή έμμεσο- της αιτούσας σε κάθε εταιρεία», η σχετική αναφορά θα
αναφέρει «μηδέν». Αντίστοιχα, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί, ο τρόπος συμπλήρωσης
του Πίνακα 7 της Αίτησης (όπου αναφορά «στην περίπτωση έμμεσης συμμετοχής
αναφέρεται με σχετική σημείωση (κατά α/α συνδεδεμένης) το ποσοστό αυτό και ο τρόπος
προσδιορισμού του») σε περίπτωση που η υποψήφια εταιρεία είναι συνδεδεμένη με άλλη
εταιρεία, λόγω κοινού μετόχου, χωρίς ουδεμία άλλη συμμετοχή της υποψηφίας στην ως άνω
άλλη εταιρεία.
Απάντηση: Εάν δεν υπάρχει καμία από τις γνωστές μορφές σύνδεσης εταιρειών δεν
απαιτείται η συμπλήρωση του πίνακα 7. Εφόσον δεν πρόκειται για συμμετοχική σύνδεση
τότε στο αντίστοιχο πεδίο στη στήλη «ποσοστό συμμετοχής» του Πίνακα 7 της Αίτησης θα
καταγραφεί η λέξη «μηδέν».
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)

28. Θέμα: Πιστοποιητικά ΓΕΜΗ (Όρος Α.2.2 Προκήρυξης)
Ερώτημα: Σχετικά με τα πιστοποιητικά που ζητούνται με το στοιχείο Α.2.2.
Α.2.2. Τα ακόλουθα πιστοποιητικά από το Γ.Ε.ΜΗ.:
Ι. Γενικό Πιστοποιητικό, ΙΙ. Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας,
ΙΙΙ. Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης, IV. Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης.
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει εισέτι καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου που υπόκειται σε δημοσιότητα,
πρέπει να υποβάλλεται η εν λόγω απόφαση όπως κατατέθηκε ηλεκτρονικά από την
εταιρία στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται η υποβολή της.
Για τις εταιρίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου, υποβάλλονται αντιστοίχως:
Ι. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από το οικείο μητρώο εταιριών που αφορούν στις
μεταβολές του καταστατικού, την εκπροσώπηση της εταιρίας καθώς και τα λοιπά στοιχεία
που υπόκεινται σε δημοσιότητα.
ΙΙ. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας ότι δεν υπάρχουν
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα στοιχεία τα
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οποία υπόκεινται σε δημοσίευση και για τα οποία δεν έχει εισέτι ολοκληρωθεί η
σχετική διαδικασία δημοσίευσης. Σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοιες αποφάσεις και
στοιχεία, υποβάλλονται αντίγραφα αυτών καθώς και η πράξη κατάθεσης στο οικείο μητρώο
εταιριών.
Να διευκρινιστεί εάν όπου αναφέρεται «για τις εταιρείες των κρατών μελών της ΕΕ και του
ΕΟΧ συμπεριλαμβάνονται και οι ημεδαπές εταιρείες και εάν ναι, τί αρίθμηση θα
χρησιμοποιήσουμε αφού υπάρχουν δύο σειρές αριθμήσεων;
Απάντηση: Οι ημεδαπές εταιρείες υποβάλλουν, σε περίπτωση μη καταχώρησης αποφάσεων
της ΓΣ ή του ΔΣ στο ΓΕΜΗ: α) αντίγραφο της απόφασης και β) στοιχεία από τα οποία
προκύπτει η υποβολή της στο ΓΕΜΗ. Οι αλλοδαπές εταιρείες υποβάλλουν, αντιστοίχως
πιστοποιητικά που εκδίδονται από το οικείο μητρώο εταιρειών και αφορούν στις μεταβολές
του καταστατικού, την εκπροσώπηση της εταιρείας και λοιπά στοιχεία που υπόκεινται σε
δημοσιότητα. Για τυχόν στοιχεία που υπόκεινται σε δημοσιότητα και για τα οποία δεν έχει
ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία δημοσίευσης, υποβάλλουν, επίσης, υπεύθυνη δήλωση
περί μη ύπαρξης τέτοιων αποφάσεων. Τέτοια δήλωση δεν προβλέπεται ρητώς για τις
ημεδαπές εταιρείες. Σημειώνεται ωστόσο, ότι η υποψήφια εταιρεία υπογράφει δια του
νομίμου εκπροσώπου της ΥΔ σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της προκήρυξης όπου δηλώνει,
μεταξύ άλλων, ότι «οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση συμμετοχής και στα
συνυποβαλλόμενα έγγραφα είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις». Εφόσον, ωστόσο, η
ημεδαπή υποψηφία επιθυμεί, μπορεί να υποβάλει επιπροσθέτως αντίστοιχη με την
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση των αλλοδαπών υποψηφίων.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)

29. Θέμα : Πρακτικά ΔΣ και ΓΣ – υποβολή ΦΕΚ (Όροι Α.2.4, A.2.5, B.2.1 και Β.2.2
Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017
Ερώτημα: Στις περιπτώσεις που απαιτείται από την προκήρυξη η υποβολή πρακτικών ΔΣ ή
ΓΣ, όπως τα ακόλουθα, υποβάλλονται και οι σχετικές ανακοινώσεις ΓΕΜΗ περί καταχώρησης
των αντίστοιχων πρακτικών ή ΦΕΚ δημοσίευσης;
Α.2.4. Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων (τακτικών και έκτακτων) των δύο (2) τελευταίων ετών
πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εφόσον υπόκεινται σε δημοσιότητα.
Α.2.5. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου του τελευταίου έτους πριν από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης, εφόσον υπόκεινται σε δημοσιότητα.
Β.2.1. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε περίπτωση που
το ιδρυτικό κεφάλαιο υπολείπεται του ανωτέρω ελάχιστου ποσού.
Β.2.2. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή πράξη νομίμου εκπροσώπου της
κοινοπραξίας που πιστοποιεί την ολοσχερή ή μερική καταβολή σε μετρητά του ιδρυτικού
μετοχικού κεφαλαίου και των τυχόν αυξήσεων αυτού.
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Απάντηση: Εφόσον το πρακτικό έχει ήδη καταχωρηθεί κα αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ δεν
απαιτείται η υποβολή και της σχετικής ανακοίνωσης.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)

30. Θέμα : Πρακτικά ΔΣ και ΓΣ – υποβολή ΦΕΚ (Όροι Α.2.4, A.2.5, Β.2.1 και Β.2.2
Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017
Ερώτηση : Ζητούνται πρακτικά Γ.Σ και Δ.Σ, που υπόκεινται σε δημοσιότητα, «των δύο (2)
τελευταίων ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης».
Παρακαλώ διευκρινίστε εάν ζητούνται - δεκτικά δημοσίευσης - πρακτικά των δύο
ημερολογιακών (Ιανουάριος- Δεκέμβριος) ετών 2016, 2017 ή της περιόδου 24 μηνών πριν
την ημερομηνία υποβολής (π.χ. 11 Ιανουαρίου 2016 - 10 Ιανουαρίου 2018).
Απάντηση: Όπως προκύπτει και από το στοιχείο Α.2.2, υποβάλλονται όλα τα πρακτικά ΓΣ και
ΔΣ που έχουν δημοσιευθεί τα δύο προηγούμενα του χρόνου υποβολής της αίτησης έτη.
Εφόσον δεν έχουν εισέτι δημοσιευθεί τέτοια πρακτικά, υποβάλλεται η σχετική απόφαση
όπως κατατέθηκε ηλεκτρονικά από την εταιρία στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και στοιχεία από
τα οποία να αποδεικνύεται η υποβολή της.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)

31. Θέμα: Υπόχρεος υποβολής ΥΔ (Όρος της Προκήρυξης Γ.2.5 )
Ερώτηση: Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι η προβλεπόμενη Γ.2.5 υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλεται από τον μέτοχο της υποψηφίας εταιρείας, σε σχέση με δικαιώματα ψήφου στη
Γενική Συνέλευση της υποψηφίας.
Απάντηση: Όπως σαφώς προκύπτει από το περιεχόμενο της προκήρυξης οι εν λόγω ΥΔ
αφορούν τον μέτοχο, κατά την έννοια της παραγράφου Γ.2.2. της υποψηφίας.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)

32. Θέμα : Υπόχρεα πρόσωπα για ποινικά μητρώα – ΥΔ (Όρος Δ.1. Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017
Ερώτηση Παρακαλούμε όπως διευκρινιστούν/επιβεβαιωθούν τα ακόλουθα: Τα υπόχρεα για
την προσκόμιση των υπεύθυνων δηλώσεων και ποινικών μητρώων της συγκεκριμένης
ενότητας στοιχείων (ήτοι παρ. Δ.1.1, Δ.1.2, Δ.1.3) κατά την προκήρυξη είναι: α) οι μέτοχοι
της υποψήφιας εταιρείας, β) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της υποψήφιας εταιρείας,
γ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής, βάσει και της σχετικής πρόβλεψης του αρθ. 6 του ν.
4339/2015 και δ) τα διευθυντικά στελέχη της υποψήφιας εταιρείας.
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Απάντηση: Ποινικά μητρώα θα αναζητηθούν ή θα υποβληθούν για όλα τα παραπάνω
πρόσωπα (δείτε και την ακόλουθη απάντηση). Οι υπεύθυνες δηλώσεις των στοιχείων Δ.1.2
και Δ.1.3 υποβάλλονται από τα παραπάνω πρόσωπα πλην των διευθυντικών στελεχών.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)

Ερώτηση: Σε σχέση με τα διευθυντικά στελέχη επισημαίνεται ότι βάσει των αρ. 6 παρ. 1 του
ν. 4339/2015, αρ. 6 παρ. 2 του ν.4339/2015, δεν περιλαμβάνονται στους κατά νόμω
οριζόμενους ως υπόχρεους. Δεδομένης της συγκεκριμένης νομοθετικής επιλογής να
οριστούν συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων ως προς τις θετικές ή αρνητικές
προϋποθέσεις, παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι ειδικά για τις περιπτώσεις των παρ.
Δ.1.1 και Δ.1.2, στους υπόχρεους δεν συμπεριλαμβάνονται τα διευθυντικά στελέχη, άλλως
παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί βάσει ποιων κανονιστικών διατάξεων επεκτείνεται ο
κύκλος των υπόχρεων.
Απάντηση: Πράγματι, στο άρθρο 6 παρ. 1 του Ν 4339/2015 δεν αναφέρονται τα διευθυντικά
στελέχη πλην όμως η υποβολή ποινικού μητρώου και από αυτά είναι αναγκαία προκειμένου
να ελεγχθεί η προβλεπόμενη στην παρ. 4 του ιδίου άρθρου ασυμβίβαστη ιδιότητα .
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)

Ερώτηση (στοιχείο Δ.1.3): Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση αφορά αποκλειστικά
συμμετοχές σε ημεδαπά ηλεκτρονικά μέσα και όχι σε έντυπα.
Απάντηση: Από το στοιχείο Δ.1.3 της προκήρυξης προκύπτει σαφώς ότι αφορά μόνο τα
ηλεκτρονικά ΜΜΕ (τηλεόραση και ραδιόφωνο).
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)

33. Θέμα:
Έτος αναφοράς οικονομικών καταστάσεων – έλεγχος οικονομικών
καταστάσεων
Ερώτηση 1 (Όρος Ε.1.2.6 Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017): Στην συγκεκριμένη παράγραφο γίνεται
αναφορά σε αντίγραφα συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών των δύο
τελευταίων οικονομικών χρήσεων.
Δεδομένου ότι κατά την ορισθείσα ημερομηνία κατάθεσης, θα έχει μεν ολοκληρωθεί η
οικονομική χρήση 2017, πλην όμως, επομένως δεν είναι δυνατόν κατά την υποβολή των
φακέλων να υφίστανται ολοκληρωμένες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατώνπρομηθευτών οικονομικής χρήσης 2017, παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι τα
συγκεκριμένα στοιχεία που ζητούνται στην παρ. Ε.1.2.6, αφορούν τις οικονομικές χρήσεις
των ετών 2015 και 2016.
Απάντηση (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ): Επιβεβαιώνουμε ότι η Προκήρυξη αναφέρεται στις
καταστάσεις του 2015 και 2016.
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Ερώτηση 2 (Όρος Ε.1.2.7 Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017): Ως προς το στοιχείο «Αντίγραφα
απογραφικών καταστάσεων
των λογαριασμών του Ισολογισμού "Συμμετοχές σε
επιχειρήσεις” και “χρεόγραφα”, ηλεγμένες και πιστοποιημένες από αναγνωρισμένο ορκωτό
ελεγκτή-λογιστή της έδρας της εταιρείας», παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι αναφέρεστε
στον τελευταίο δημοσιευμένο Ισολογισμό ήτοι αυτόν του έτους 2016. Άλλως, παρακαλούμε
όπως διευκρινιστεί σε ποιον Ισολογισμό αναφέρεστε.
Περαιτέρω, επιβεβαιώστε ότι ως προς τη ζητούμενη πιστοποίηση/έλεγχο των εν λόγω
απογραφικών καταστάσεων, ζητείται η προσκόμιση έκθεσης από ορκωτό ελεγκτή που θα
επιβεβαιώνει ότι οι εν λόγω απογραφικές καταστάσεις συμφωνούν με τις ηλεγμένες
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016.
Απάντηση (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ): Επιβεβαιώνουμε ότι η Προκήρυξη αναφέρεται στις
καταστάσεις του έτους 2016.
Ερώτηση 3 (Όρος Ε.1.2.8 Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017): Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι
η αναφορά σε απογραφικές καταστάσεις των αναφερόμενων στην συγκεκριμένη παράγραφο
της προκήρυξης λογαριασμού ισολογισμών, αφορά τις χρήσεις 2015, 2016, για τις οποίες
εξάλλου και υφίστανται δημοσιευμένοι ισολογισμοί. Περαιτέρω, επιβεβαιώστε ότι ως προς
τη ζητούμενη πιστοποίηση/έλεγχο των εν λόγω απογραφικών καταστάσεων, ζητείται η
προσκόμιση έκθεσης από ορκωτό ελεγκτή που θα επιβεβαιώνει ότι οι εν λόγω απογραφικές
καταστάσεις συμφωνούν με τις ηλεγμένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2015 και
2016, αντίστοιχα.
Απάντηση (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ): Επιβεβαιώνουμε ότι η Προκήρυξη αναφέρεται στις
καταστάσεις του 2015 και 2016.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 19 Δεκεμβρίου 2017)

34. Θέμα: Κατάταξη κινηματογραφικών ταινιών (Όρος ΣΤ.2.1.2. Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017
Ερώτηση: Δεδομένου ότι στις κατηγορίες εκπομπών υπό ΣΤ.2.1.2.ΙΙΙ, δεν προβλέπεται ως
είδος προγράμματος «κινηματογραφικές ταινίες», εκ του δε περιεχομένου των λοιπών
αναφερόμενων στην συγκεκριμένη περ. ΙΙΙ εκπομπών δεν νοείται ένταξη της μετάδοσης των
κινηματογραφικών ταινιών σε άλλη κατηγορία εκπομπών της ΣΤ.2.1.2.ΙΙΙ, παρακαλούμε
όπως επιβεβαιωθεί ότι η μετάδοση κινηματογραφιών ταινιών εντάσσεται στην ενότητα της
περ. ΙΙ της παρ. ΣΤ.2.1.2, ως εκπομπή τέχνης (κινηματογράφος).
Άλλως, παρακαλούμε διευκρινίστε μας σε ποια ενότητα πρέπει να καταγραφούν οι
συγκεκριμένοι χρόνοι μετάδοσης κινηματογραφικών ταινιών και βάσει ποιας κανονιστικής
διάταξης.
Απάντηση (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ): Θα μπορούσε να καταγραφεί τόσο στην ενότητα ΙΙ όσο και
στην ενότητα ΙΙΙ.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 3 Ιανουαρίου 2018)
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35. Θέμα: Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (Όρος Ζ.3.3 Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017
Ερώτηση: Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι το ζητούμενο πιστοποιητικό φορολογικής
κατοικίας δεν αφορά περίπτωση ημεδαπής εταιρείας
Απάντηση: Επιβεβαιώνεται ότι το ζητούμενο πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (στοιχείο
Ζ.3.3 της προκήρυξης) δεν αφορά περίπτωση ημεδαπής εταιρείας
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 15 Δεκεμβρίου 2017)

36. Θέμα: Προσωρινές οικονομικές καταστάσεις για μετόχους - μητρικές επιχειρήσεις
ομίλου εταιριών (Όρος Ε.1.2.10 Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Ερώτημα : Στην παράγραφο Ε.1.2.10. ζητούνται προσωρινές οικονομικές καταστάσεις του
μετόχου της υποψήφιας εταιρείας ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή. Εάν η μέτοχος της
υποψήφιας υποβάλλει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απαιτείται αντίστοιχα η
υποβολή ενοποιημένων προσωρινών οικονομικών καταστάσεων για το χρονικό διάστημα
1/1/2017 - 31/10/2017 ή αρκεί και ο εταιρικός ισολογισμός της μετόχου;
Απάντηση : Εάν μέτοχος της υποψηφίας είναι μητρική επιχείρηση ομίλου εταιριών, αρκεί για
το σκοπό του όρου Ε.1.2.10 της Προκήρυξης η υποβολή των ατομικών της (εταιρικών)
προσωρινών οικονομικών καταστάσεων.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 19 Δεκεμβρίου 2017)

37. Θέμα: Πρακτικά ΓΣ των τελευταίων δύο ετών (Όρος Α.2.4 Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Ερώτημα : Στην παράγραφο Α.2.4. της Προκήρυξης γίνεται λόγος για πρακτικά Γ.Σ. των δύο
(2) τελευταίων ετών, εφόσον υπόκεινται σε δημοσιότητα. Με την τελευταία φράση (εφόσον
υπόκεινται σε δημοσιότητα) εννοείται η επιβαλλόμενη από το άρθρο 7α του Ν. 2190/20
δημοσιότητα (δηλαδή ζητούνται μόνον οι αποφάσεις εκείνες που υπόκειται σε δημοσιότητα
σύμφωνα με τη παραπάνω διάταξη) ή στην πραγματικότητα ζητείται πλήρης σειρά
πρακτικών Γ.Σ. των δύο (2) τελευταίων ετών;
Απάντηση : Εννοείται η επιβαλλόμενη από το άρθρο 7α του Ν. 2190/20 δημοσιότητα.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 19 Δεκεμβρίου 2017)

38. Θέμα: Υπεύθυνες δηλώσεις με αρνητικό περιεχόμενο
Ερώτημα : Σε πολλές περιπτώσεις προβλέπεται από την ίδια την Προκήρυξη αρνητική
υπεύθυνη δήλωση για διάφορα θέματα (π.χ. ύπαρξη δανειακών συμβάσεων, ασυμβίβαστα
κ.λπ.). Υφίσταται υποχρέωση υποβολής αρνητικής υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου
εκπροσώπου της υποψήφιας και σε άλλες περιπτώσεις που διαπιστώνεται η απουσία
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κάποιου υποβαλλόμενου εγγράφου όπως π.χ. τελείως ενδεικτικά η απουσία δικαστικών
αποφάσεων που αναγνωρίζουν ως άκυρες ή ακυρώνουν αποφάσεις Γ.Σ, (παρ. Α.2.6.) ή
αντίθετα, η υποχρέωση υποβολής αρνητικής δήλωσης περιορίζεται αποκλειστικά στην
οριζόμενες από την Προκήρυξη περιπτώσεις;
Απάντηση : Η υποχρέωση υποβολής αρνητικής δήλωσης περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο
στις οριζόμενες από την Προκήρυξη περιπτώσεις.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 19 Δεκεμβρίου 2017)

39. Θέμα: Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής σε άλλες επιχειρήσεις ΜΜΕ και λοιπές
επιχειρήσεις εκτός ηλεκτρονικών ΜΜΕ (Όροι Δ.2.1. και Δ.2.2. Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Ερώτημα : Όσον αφορά στην υποψήφια εταιρεία, ζητείται υπεύθυνη δήλωση περί τυχόν
συμμετοχής της σε άλλες επιχειρήσεις ΜΜΕ (τηλεόραση και ραδιόφωνο) - παρ. Δ.2.1.
Αμέσως πιο κάτω, στην παρ. Δ.2.2. ζητείται υπεύθυνη δήλωση περί τυχόν συμμετοχής της
υποψήφιας σε άλλες επιχειρήσεις εκτός ηλεκτρονικών ΜΜΕ (δηλαδή εκτός τηλεόρασης και
ραδιοφώνου), Στο δεύτερο όμως εδάφιο της ίδιας παραγράφου (Δ.2.2.) και στην εντός
παρενθέσεως φράση (πλην επιχειρήσεων ΜΜΕ) παραλείπεται η λέξη «ηλεκτρονικών» με
αποτέλεσμα να διευρύνεται η έννοια των ΜΜΕ σε σχέση με το πρώτο εδάφιο,
περιλαμβάνοντας π.χ. και τις εκδοτικές επιχειρήσεις. Είναι εσκεμμένη η παράλειψη της λέξης
«ηλεκτρονικών» ή κατά την αληθή έννοια του εδαφίου, η υποψήφια οφείλει να δηλώσει
κάθε τυχόν συμμετοχή της σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση πλην ηλεκτρονικών ΜΜΕ;
Απάντηση : Στην παράγραφο Δ.2.2 εδ. β', με την αναγραφή εντός των παρενθέσεων «πλην
επιχειρήσεων ΜΜΕ» νοούνται τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Άρα στην υπεύθυνη δήλωση της ίδιας
παραγράφου καταγράφονται και οι άλλες τυχόν επιχειρήσεις ΜΜΕ (π. χ. εκδοτικές).
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 19 Δεκεμβρίου 2017)

40. Θέμα: Τρόπος καταχώρησης στον κατάλογο δικαιολογητικών (Πίνακας 2 Α.2.2.
Κωδικοποιημένου Καταλόγου Δικαιολογητικών Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Στον Πίνακα 2 Α.2.2. του Κωδικοποιημένου Καταλόγου Δικαιολογητικών καταχωρούνται
μόνο οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου που υπόκεινται
σε δημοσιότητα, αλλά οι οποίες δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα στο Γ.Ε.ΜΗ. Στην περίπτωση
αυτή, στην στήλη «ημερομηνία υποβολής» καταχωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής
κατάθεσης της απόφασης στο ΓΕ.Μ.Η. Σε περίπτωση που έχει ήδη ολοκληρωθεί η
καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ., χρησιμοποιείται ο Πίνακας 1 Α.2.2./Γ.2.1. του Κωδικοποιημένου
Καταλόγου Δικαιολογητικών.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 19 Δεκεμβρίου 2017)
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41. Θέμα: Δικαιολογητικά για εισοδήματα από τόκους καταθέσεων (Όρος Ε.1.1.4.
Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Τα δικαιολογητικά για εισοδήματα από τόκους καταθέσεων πρέπει να συνυποβληθούν με
την αίτηση υποψηφιότητας, εφόσον είναι αντικειμενικά δυνατόν να αναζητηθούν από τις
οικείες τράπεζες.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 19 Δεκεμβρίου 2017)

42. Θέμα: Πιστοποίηση σύνθεσης μετοχικού κεφαλαίου (Όρος Γ.2.9. Προκήρυξης ΕΣΡ
1/2017)
Ερώτημα: Σχετικά με την πιστοποίηση της σύνθεσης του μετοχικού κεφαλαίου που ζητείται
με το στοιχείο Γ.2.9.:
Γ.2.9. Αντίγραφο έκθεσης από αναγνωρισμένο ορκωτό ελεγκτή - λογιστή της έδρας της
εταιρείας ή από αρμόδια κρατική αρχή (για τους υποψηφίους αλλοδαπά νομικά πρόσωπα),
για την πιστοποίηση της σύνθεσης του μετοχικού κεφαλαίου.
Παρακαλώ διευκρινίστε μας:
Δεδομένου ότι με το στοιχείο Γ.2.8. ζητείται «Αντίγραφο του βιβλίου μετόχων της εταιρίας ή
πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο προκύπτει η μετοχική σύνθεση της υποψήφιας
εταιρίας», σε τι αναφέρεται η περαιτέρω πιστοποίηση της σύνθεσης του μετοχικού
κεφαλαίου σύμφωνα με το Γ.2.9.; Αρκεί η υπογραφή του ορκωτού λογιστή επί του βιβλίου
μετόχων της εταιρίας;
Σε περίπτωση που απαιτείται ειδικότερο κείμενο έκθεσης, παρακαλούμε υποδείξτε μας
σχετικό υπόδειγμα.
Απάντηση: Ισχύει η απάντηση που έχει δοθεί στο Θέμα 9 του παρόντος. Δεν αρκεί η απλή
υπογραφή του ορκωτού λογιστή επί του βιβλίου μετόχων της εταιρίας, αλλά απαιτείται
ρητώς η υποβολή έκθεσης για την πιστοποίηση της σύνθεσης του μετοχικού κεφαλαίου. Ο
τρόπος σύνταξης της σχετικής έκθεσης αποτελεί αρμοδιότητα του ορκωτού λογιστή.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 19 Δεκεμβρίου 2017)

43. Θέμα: Αποδεικτικά καταβολής πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου (Όρος
E.1.1.2. της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017 )
Ερώτηση: Στο Ε.1.1.2. ζητούνται τα αποδεικτικά καταβολής των πράξεων του διοικητικού
προσδιορισμού φόρου. Για τα φυσικά πρόσωπα είναι αδύνατον να ανακτηθούν σε βάθος
χρόνου. Δεν είναι αυταπόδεικτη η εξόφλησή τους εφόσον ο φορολογούμενος έχει
φορολογική ενημερότητα και από τη μερίδα του στο TAXIS φαίνεται ότι δεν υπάρχει οφειλή;
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Απευθυνόμενοι στη Δ.Ο.Υ. λάβαμε εκτύπωση όπου εμφανίζονται όλες οι βεβαιώσεις ποσών
σε βάρος του φορολογούμενου και υπάρχει η ένδειξη υπολοίπου «0». Μπορεί μια τέτοια
εκτύπωση να αποδείξει την προσκόμιση των δικαιολογητικών;
Απάντηση: Ο σκοπός της υποβολής του συγκεκριμένου δικαιολογητικού, προφανώς, δεν
είναι φορολογικός. Βεβαιώσεις των αρμόδιων Δ.Ο.Υ. είναι δυνατόν να αντικαταστήσουν την
υποβολή αποδεικτικών καταβολής των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου, εφόσον
αναφέρονται σε αυτές η ημερομηνία και το ποσό της καταβολής.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 19 Δεκεμβρίου 2017)

44. Θέμα: Αντίγραφα δικαιολογητικών εισοδημάτων που έχουν καταχωρηθεί στις
υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, τα συνοδευτικά φορολογικά έντυπα
και τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Όρος E.1.1.4. της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017 )
Ερώτηση 1: Σχετικά με τα αιτούμενα αντίγραφα δικαιολογητικών που ζητούνται με το
στοιχείο Ε.1.1.4. (…) παρακαλώ διευκρινίστε μας:
Με δεδομένο ότι η υποχρέωση αναφέρεται και σε παραγεγραμμένες χρήσεις, για τις οποίες
τα πρωτότυπα δικαιολογητικά είχαν κατατεθεί στην Δ.Ο.Υ και ο φορολογούμενος δεν είχε
(κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης) υποχρέωση να διατηρεί αρχείο,
υπάρχει αδυναμία προσκόμισης αυτών των δικαιολογητικών. Πως θα αντιμετωπιστεί;
Απάντηση: Για τις «παραγεγραμμένες χρήσεις» για τις οποίες δεν υφίστανται, για
οποιοδήποτε λόγο, στην κατοχή του υπόχρεου πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικών
που εμπίπτουν στα ζητούμενα υπό τον όρο Ε.1.1.4 στοιχεία, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
όπου θα αιτιολογείται η αδυναμία υποβολής, η έννομη δε συνέπεια τούτου θα αξιολογηθεί
από την Ολομέλεια του ΕΣΡ κατά το σχετικό έλεγχο.
Ερώτηση 2: Τόσο στις φορολογικές δηλώσεις όσο και στις Δηλώσεις Περιουσιακής
Κατάστασης καταχωρούνται τα ίδια ποσά. Θέλετε να προσκομίσουμε 2 φορές τα ίδια
δικαιολογητικά; Δηλαδή ως αναφερόμενα στην Φ. Δήλωση και ως αναφερόμενα στην ΔΠΚ;
Και εάν (ευλόγως) προσκομιστούν μόνο 1 φορά, πως θα χαρακτηριστούν στον κατάλογο; Με
τον κωδικό της δήλωσης; ή με της ΔΠΚ;
Απάντηση: Τα δικαιολογητικά των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) που
ταυτίζονται με αυτά των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος, υποβάλλονται μία φορά ως
ενσωματωμένα στοιχεία στις τελευταίες (με τη σχετική κωδικοποίηση). Στον όρο Ε.1.1.3.
(ΔΠΚ) αρκεί η υποβολή σημειώματος με το οποίο θα γνωστοποιούνται οι κωδικοί των ως άνω
(κοινών) εγγράφων που θα περιληφθούν στα δικαιολογητικά του όρου Ε.1.1.4.
Ερώτηση 3: Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που έπρεπε να υποβληθούν στη Δ.Ο.Υ ήταν και
δικαιολογητικά όπως καταναλωτικές και ιατρικές δαπάνες. Τα στοιχεία αυτά είναι ευαίσθητα
καθόσον μπορεί να αναφέρονται σε ιατρικές εξετάσεις/επισκέψεις καθώς και σε προσωπικές
συνήθειες του φορολογούμενου. Πρέπει να υποβληθούν;
Απάντηση: Δεν απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών για δαπάνες που αναφέρονται στα
συγκεκριμένα ζητήματα.
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(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 19 Δεκεμβρίου 2017)

45. Θέμα: Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μετόχου νομικού προσώπου (Όρος E.1.2.5.
της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017 )
Ερώτηση: Παρ. Ε.1.2.5.: Ζητούνται μεταξύ άλλων φορολογικές δηλώσεις εταιρείας - μετόχου
της υποψήφιας όλων των ετών συμμετοχής στην υποψήφια εταιρεία. Δεδομένου ότι για το
έτος 2017, δεν είναι δυνατή η υποβολή φορολογικής δήλωσης έκ μέρους της εταιρείας
μετόχου, καθώς δεν θα έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της
συγκεκριμένης χρήσης, παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι η ως άνω παράγραφος, αφορά
φορολογικές δηλώσεις μέχρι και το έτος 2016.
Απάντηση: Επιβεβαιώνεται ότι ο ως άνω όρος της Προκήρυξης αναφέρεται στις φορολογικές
δηλώσεις του 2015 και 2016.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 19 Δεκεμβρίου 2017)

46. Θέμα: Προσωρινές οικονομικές καταστάσεις από εταιρίες που ιδρύθηκαν μετά την
ημερομηνία της Προκήρυξης (Όροι Β.2.11 και Ε.1.2.10. της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Ερώτηση 1: Η υποχρέωση προσκόμισης προσωρινών οικονομικών καταστάσεων, κατά τα
οριζόμενα στις παραγράφους, Β.2.5. και Β.2.11 της Προκήρυξης ισχύει και για
νεοσυσταθείσες εταιρείες (εταιρείες που ιδρύθηκαν μετά τη δημοσίευση της Προκήρυξης);
Ερώτηση 2: Η υποχρέωση προσκόμισης προσωρινών οικονομικών καταστάσεων, κατά τα
οριζόμενα στην παράγραφο Ε.1.2.10 της Προκήρυξης ισχύει και για τους μετόχους/νομικά
πρόσωπα που αποτελούν νεοσυσταθείσες εταιρείες;
Απάντηση: Η Ολομέλεια του ΕΣΡ έχει κρίνει (βλ. ανωτέρω θέμα υπ’ αριθμ. 1), ότι ο όρος
Β.2.11 της Προκήρυξης «έχει την έννοια ότι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν
προσωρινές οικονομικές καταστάσεις με ημερομηνία λήξης την 31.10.2017». Ως εκ τούτου,
για εταιρίες που συστάθηκαν μετά την ως άνω κρίσιμη ημερομηνία (υποψήφιες και μετόχους
- νομικά πρόσωπα), δεν προκύπτει υποχρέωση υποβολής ηλεγμένων προσωρινών
οικονομικών καταστάσεων.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 19 Δεκεμβρίου 2017)

47. Θέμα: Εφαρμογή του όρου Ε.1.3. της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017 για τις νεοσυσταθείσες
εταιρίες
Ερώτηση: Η παράγραφος Ε.1.3. της Προκήρυξης, που φέρεται να αφορά στα “υπό σύσταση
νομικά πρόσωπα”, εφαρμόζεται και για τις νεοσυσταθείσες εταιρείες που δεν λειτουργούν
τηλεοπτικό σταθμό;
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Απάντηση: Για τις νεοσυσταθείσες υποψήφιες εταιρίες που δεν λειτουργούν τηλεοπτικό
σταθμό κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην Προκήρυξη, εφαρμόζονται
αναλογικά οι υποχρεώσεις υπό τον όρο Ε.1.3. για τις υπό σύσταση εταιρίες.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 19 Δεκεμβρίου 2017)
48. Θέμα: Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης από μετόχους των μετόχων των
υποψηφίων και αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα (Όρος E.1.1.3. της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Ερώτηση: Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (βλ. παράγραφο
Ε.1.1.3. της προκήρυξης) αφορά στα φυσικά πρόσωπα (μετόχους) που συμμετέχουν στην
υποψήφια εταιρεία. Αφορά και στους μετόχους των μετόχων των υποψηφίων; Εάν ναι,
εφαρμόζεται και για τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα;
Απάντηση: Οι υπόχρεοι σε υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης προκύπτουν από
τη σχετική με το θέμα αυτό νομοθεσία.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 19 Δεκεμβρίου 2017)

49. Θέμα: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις – έτη αναφοράς (Όρος Β.2.3. της
Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Ερώτηση: Παρακαλούμε, όπως επιβεβαιώσετε ότι σε σχέση με τα ζητούμενα στην
παράγραφο αυτή στοιχεία των «δύο τελευταίων ετών», καίτοι η αίτηση δύναται να
υποβληθεί Ιανουάριο 2018, δεδομένης της αναφοράς σε «δημοσιευμένες οικονομικές
καταστάσεις», αναφέρεστε σε αυτές των ετών 2015 και 2016.
Απάντηση: Επιβεβαιώνουμε ότι για τις εταιρίες που η ετήσια διαχειριστική τους χρήση
ολοκληρώνεται την 31/12 εκάστου έτους, η Προκήρυξη αναφέρεται στις δημοσιευμένες
οικονομικές καταστάσεις των ετών 2015 και 2016.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 19 Δεκεμβρίου 2017)

50. Θέμα: Απογραφικές καταστάσεις (Όρος Β.2.6. της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Ερώτηση 1: Δεδομένου ότι ο ισολογισμός του έτους 2017, βάσει νόμου θα κλείσει μετά το
πρώτο εξάμηνο του 2018, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η αναφορά στην συγκεκριμένη
παράγραφο της προκήρυξης «σε αντίγραφο απογραφικής κατάστασης του λογαριασμού
ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου» των δύο τελευταίων ισολογισμών» αναφέρεται
στους δημοσιευμένους ισολογισμούς των ετών 2015 και 2016.
Απάντηση: Επιβεβαιώνουμε ότι για τις εταιρίες που η ετήσια διαχειριστική τους χρήση
ολοκληρώνεται την 31/12 εκάστου έτους, η Προκήρυξη αναφέρεται στους δημοσιευμένους
ισολογισμούς του 2015 και 2016.
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Ερώτηση 2: Παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν σε περίπτωση που δεν υφίσταται
συγκεκριμένος λογαριασμός για τους ως άνω δημοσιευμένους ισολογισμούς, αρκεί σχετική
επισήμανση «Δεν υφίσταται» ή, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από ορκωτό
ελεγκτή.

Απάντηση: Επιβεβαιώνουμε ότι εάν ο εν λόγω λογαριασμός λογιστικής δεν περιλαμβάνεται
στις απογραφικές καταστάσεις, δεν απαιτείται η υποβολή σχετικού δικαιολογητικού.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 19 Δεκεμβρίου 2017)

51. Θέμα: Τεύχος Α - Νομιμοποιητικά έγγραφα (Όρος Α.1.14. Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Ερώτημα : Βάσει του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου Α.1.14. Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017
ζητείται η αναφορά στην αίτηση των συνδεδεμένων με την αιτούσα εταιρειών. Παρακαλούμε
επιβεβαιώστε ότι η έννοια «συνδεδεμένες εταιρείες» στη συγκεκριμένη περίπτωση μετά την
κατάργηση του αρθ. 42ε του Κ. 2190/1920 έχει την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 32 του
ν. 4308/2014.
Απάντηση : Το ζήτημα επιλύεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 19 Δεκεμβρίου 2017)
52. Θέμα: Υπεύθυνες Δηλώσεις εν γένει
Ερώτηση: Στην περίπτωση που σε ένα φυσικό πρόσωπο συντρέχουν περισσότερες ιδιότητες
(λχ νομίμου εκπροσώπου, μέλους ΔΣ ή/και διευθυντικού στελέχους) μπορεί να υποβληθεί
από το πρόσωπο αυτό μια ενιαία υπεύθυνη δήλωση, ανά περιεχόμενο ΥΔ βάσει της
αντίστοιχης παραγράφου της Προκήρυξης;
Απάντηση: Μια ενιαία ΥΔ κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο ερώτημα είναι αποδεκτή.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 19 Δεκεμβρίου 2017)

53. Θέμα: Κωδικοποιημένος Κατάλογος Δικαιολογητικών
Ερώτηση: Σε συνέχεια των όσων επισημάνθηκαν ως προς τη συμπλήρωση του
κωδικοποιημένου καταλόγου δικαιολογητικών της Προκήρυξης 1/2017, παρακαλούμε όπως
επιβεβαιωθεί ότι δεν είναι υποχρεωτική η εκ μέρους των υποψηφίων χρήση του σχετικού
«Αναλυτικού Καταλόγου υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και στοιχείων αναφοράς» που
έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΡ, των υποψηφίων δικαιούμενων να υποβάλουν τα
δικαιολογητικά με ειδικό κατάλογο ανά τεύχος, η δομή και μορφή του οποίου θα είναι της
επιλογής του υποψηφίου, υπό την μόνη προϋπόθεση ότι θα υπάρχει σαφής αντιστοιχία των
καταγεγραμμένων εγγράφων με τα αντίστοιχα σημεία της Προκήρυξης προς διευκόλυνση
του σχετικού ελέγχου.
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Απάντηση: Η χρήση του «Αναλυτικού Καταλόγου υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και
στοιχείων αναφοράς» δεν είναι νομικώς υποχρεωτική και τίθεται στη διάθεση των
ενδιαφερομένων προς διευκόλυνση της κατάρτισης των φακέλων και του σχετικού ελέγχου.
Ωστόσο, είναι υποχρεωτική η κωδικοποιημένη υποβολή των δικαιολογητικών που
συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 7 των Γενικών Οδηγιών
του Παραρτήματος (Ι) της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 19 Δεκεμβρίου 2017)
54. Θέμα: Στοιχεία εκτός φακέλου δικαιολογητικών
Σχετικά με τα προσκομιστέα εκτός φακέλου στοιχεία η απάντηση προκύπτει από σχετική
ανάρτηση στο δικτυακό τόπο του Ε.Σ.Ρ.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 19 Δεκεμβρίου 2017)

55. Θέμα: Υποβολή ΥΔ περί συμμετοχής σε αλλοδαπές επιχειρήσεις ΜΜΕ (Όροι Δ.1.3. και
Δ.2.1. της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Η απάντηση στο σχετικό ερώτημα αναφέρεται στο θέμα 18.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 19 Δεκεμβρίου 2017)

56. Θέμα: Πιστοποιητικά που αναφέρονται στις παραγράφους Ζ.3.1. και Ζ.3.2. της
Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017
Εφόσον μέτοχος ή μέτοχοι υποψηφίου που αποτελεί υπό σύσταση εταιρεία εμπίπτει ήδη
στις περιπτώσεις που περιγράφονται στις παραγράφους Ζ.3.1. και Ζ.3.2. της Προκήρυξης ΕΣΡ
1/2017, τα οικεία πιστοποιητικά είναι δυνατό να εκδοθούν και προσκομίζονται από τον
υποψήφιο όπως ορίζεται.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 19 Δεκεμβρίου 2017)

57. Θέμα: Βιογραφικά σημειώματα των επικεφαλής στη περίπτωση των μη
λειτουργούντων σταθμών που αναφέρονται στην παράγραφο ΣΤ.2.2.1. της Προκήρυξης
ΕΣΡ 1/2017
Από το κείμενο της Προκήρυξης δεν προκύπτει διάκριση μεταξύ των λειτουργούντων και μη
λειτουργούντων υποψηφίων ως προς το ζήτημα αυτό.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 19 Δεκεμβρίου 2017)

58. Θέμα: Υπό σύσταση εταιρείες - Συμμετοχή της υποψήφιας σε όμιλο επιχειρήσεων –
συνδεδεμένες επιχειρήσεις ( Όρος Α.1.14 της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
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Ερώτηση: Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν ο ως άνω όρος αφορά και τις υπό σύσταση
εταιρείες.
Απάντηση: Έχουμε την άποψη ότι η υποψηφία - υπό σύσταση εταιρεία πρέπει να
συμπληρώσει, για την πληρότητα του φακέλου, τα στοιχεία της περιπτώσεως Α.1.14 της
αιτήσεως.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 3 Ιανουαρίου 2018)

59. Θέμα: Υπό σύσταση εταιρείες – Συμβάσεις μεταξύ των μετόχων (Όροι Γ.1.2. .Γ.2.5 και
Γ.2.7 της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Ερώτηση: Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι οι εν θέματι όροι δεν αφορούν τις υπό
σύσταση εταιρείες.
Απάντηση: Οι όροι αυτοί αφορούν και τις υπό σύσταση εταιρείες.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 3 Ιανουαρίου 2018)

60. Θέμα: Υπό σύσταση εταιρείες – μετοχολόγιο (Όρος Γ.2.8 της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Ερώτηση: Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο αναλυτικό κατάλογο
υποβαλλομένων δικαιολογητικών και στοιχείων αναφοράς της Προκήρυξης (σελ. 6), ο
ανωτέρω όρος αναφέρεται και στις υπό σύσταση εταιρείες, παρακαλούμε όπως
διευκρινίσετε ποιο δικαιολογητικό πρέπει να προσκομιστεί για την πλήρωση του όρου Γ.2.8.,
στην περίπτωση αυτή.
Απάντηση: Η μετοχική σύνθεση της υπό σύσταση εταιρείας προκύπτει από την συστατική
πράξη και ουδέν άλλο έγγραφο απαιτείται.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 3 Ιανουαρίου 2018)

61. Θέμα: Υπό σύσταση εταιρείες – Αρνητικές προϋποθέσεις (Κεφάλαιο Δ της Προκήρυξης
ΕΣΡ 1/2017)
Ερώτηση: Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο αναλυτικό κατάλογο υποβαλλομένων
δικαιολογητικών και στοιχειών αναφοράς της Προκήρυξης (σελ. 7), η υποχρέωση υποβολής
των στοιχείων και δικαιολογητικών του κεφαλαίου Δ, αφορά μόνο στις υποψήφιες εταιρείες
και κοινοπραξίες. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι οι υπό σύσταση εταιρείες δεν
υποχρεούνται στην υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών του κεφαλαίου Δ.
Απάντηση: Τα στοιχεία του κεφαλαίου Δ της προκήρυξης υποβάλλονται και από τους
μετόχους των υπό σύσταση ανωνύμων εταιρειών.
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(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 3 Ιανουαρίου 2018)

62. Θέμα: Συμμετοχή σε άλλες εταιρείες (Όρος Ζ.2 της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Ερώτηση: Στον εν θέματι όρο γίνεται αναφορά σε εταιρείες που συνδέονται με οποιονδήποτε
τρόπο με την «παροχή υπηρεσιών ΜΜΕ». Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε σε τι συνίσταται
η «παροχή υπηρεσιών ΜΜΕ», δοθέντος ότι τα εντός παρενθέσεως παραδείγματα της
Προκήρυξης, παραπέμπουν σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες προς ΜΜΕ.
Απάντηση: Δεν πρόκειται περί συνδέσεως κατά την έννοια του άρθρου 32 παρ. 2 του Ν
4308/2014.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 3 Ιανουαρίου 2018)

63. Θέμα: Επίλυση ερμηνευτικών συγκρούσεων
Ερώτηση: Σύμφωνα με τις χορηγηθείσες διευκρινίσεις και δη, τις εγκριθείσες από την
Ολομέλεια του ΕΣΡ στις 19.12.2017 (υπό ερώτημα 56) «Εφόσον μέτοχος ή μέτοχοι
υποψηφίου που αποτελεί υπό σύσταση εταιρεία εμπίπτει ήδη στις περιπτώσεις που
περιγράφονται στις παραγράφους Ζ.3.1. και Ζ.3.2. της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017, τα οικεία
πιστοποιητικά είναι δυνατό να εκδοθούν και προσκομίζονται από τον υποψήφιο όπως
ορίζεται». Εντούτοις, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο την 22.12.2017, αναλυτικό
κατάλογο υποβαλλομένων δικαιολογητικών και στοιχειών αναφοράς της Προκήρυξης (σελ.
12), η υποχρέωση υποβολής των πιστοποιητικών των όρων Ζ.3.1., Ζ.3.2., Ζ.4.1., Ζ.4.2. και
Ζ.4.3. της Προκήρυξης, αφορά μόνο στις υποψήφιες εταιρείες και κοινοπραξίες («ΕΤ/ΚΞ»).
Δεδομένης της αντίθεσης μεταξύ της ερμηνευτικής προσέγγισης που υιοθετείται στο κείμενο
των διευκρινίσεων και αυτής στον επικαιροποιημένο κατάλογο δικαιολογητικών, ο οποίος
ομοίως έχει τύχει της εγκρίσεως της Ολομέλειας του ΕΣΡ (οράτε σχετικά τις γενικές οδηγίες
που συνοδεύουν τον κατάλογο, υπό σημείο 1, «το αρχείο διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή
[…] και έχει την έγκριση της Ολομέλειας του ΕΣΡ»), παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν οι
υπό σύσταση εταιρείες υποχρεούνται στην υποβολή του συνόλου των πιστοποιητικών του
θέματος. Περαιτέρω, και δεδομένης της έγκρισης αμφοτέρων των κειμένων από την
Ολομέλεια του ΕΣΡ, παρακαλούμε όπως μας υποδείξετε πως επιλύονται ερμηνευτικές
συγκρούσεις μεταξύ του κειμένου των χορηγηθεισών διευκρινίσεων και του αναλυτικού
καταλόγου των υποβαλλομένων δικαιολογητικών, αντίστοιχες προς την ήδη επισημανθείσα,
ανωτέρω.
Απάντηση: Σε σχέση με την ανωτέρω περί αντιφάσεως επισήμανση, σημειώνεται ότι δεν
υφίσταται καθότι η απάντηση στο Θέμα με αριθμό 56 αφορά το μέτοχο της υπό σύσταση
εταιρίας και όχι την ίδια. Ο νόμος και η προκήρυξη, αυτονοήτως, κατισχύουν του αναλυτικού
καταλόγου δικαιολογητικών.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 3 Ιανουαρίου 2018)
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64. Θέμα: Υπό σύσταση εταιρίες - Πιστοποιητικά (Όροι Ζ.3.1., Ζ.3.2., Ζ.4.1., Ζ.4.2. και Ζ.4.3
της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Ερώτηση: Σε περίπτωση που το κράτος εγκατάστασης του υποψηφίου δεν εκδίδει κάποιο
από τα έγγραφα ή πιστοποιητικά των όρων Ζ.3.1., Ζ.3.2., Ζ.4.1., Ζ.4.2. και Ζ.4.3. της
Προκήρυξης ή όπου τα έγγραφο ή το πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν το έγγραφο ή το πιστοποιητικό
απαιτείται να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση, κατ’ αναλογία προς τις προβλέψεις του
ν. 4412/2016.
Απάντηση: Το ζήτημα επιλύεται από τον όρο 4.1.6 της Προκήρυξης.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 3 Ιανουαρίου 2018)

65. Θέμα: Ασφάλιση σε περισσότερους ασφαλιστικούς φορείς - Πιστοποιητικό
Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Όρος Ζ.4.3. της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Ερώτηση: Δεδομένου ότι η διαδικασία ενοποίησης των ασφαλιστικών φορέων υπό τον ΕΦΚΑ
δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν το πιστοποιητικό
ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά α) στους οργανισμούς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης και β) αν οι υπόχρεοι πρέπει παράλληλα να δηλώσουν τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ
στις οποίες έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ. ΤΣΜΕΔΕ, κλπ)
κατά τα ανωτέρω υπό ερώτηση 7 (ένορκη βεβαίωση).
Απάντηση: Στην περίπτωση που αναφέρετε, ο υπόχρεος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην
οποία αναφέρει τους φορείς που είναι ασφαλισμένος και υποβάλλει πιστοποιητικά
ασφαλιστικής ενημερότητας ( για την κύρια και την επικουρική ασφάλισης) για κάθε φορέα.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 3 Ιανουαρίου 2018)

66.Θέμα: Υπό σύσταση εταιρείες – Ολοκλήρωση διαδικασίας συστάσεως (Όρος 3.1.1. της
Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Ερώτηση: Σύμφωνα με την περίπτωση ΙΙ του όρου 3.1.1. της Προκήρυξης, σε περίπτωση υπό
σύσταση εταιρείας, η τελευταία υποχρεούται όπως ολοκληρώσει τη διαδικασία σύστασης
και καταθέσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα εντός διμήνου από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ερωτάται αν η προθεσμία αυτή αφορά και τις λοιπές
δηλώσεις, δικαιολογητικά και στοιχεία της προκήρυξης που δεν προσκομίζει η υπό σύσταση
εταιρεία κατά την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, παρακαλούμε
όπως διευκρινίσετε εάν και πότε υποβάλλονται τα στοιχεία αυτά εκ μέρους της.
Απάντηση: Ισχύει το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν 4339/2015.
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(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 3 Ιανουαρίου 2018)

67. Θέμα: Ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό (Όρος της Β.2.14 της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2017)
Ερώτηση 10: Ως προς το ζητούμενο αντίγραφο ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού,
παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι ζητείται η προσκόμιση αντιγράφου του φορολογικού
πιστοποιητικού που αφορά το έτος 2016, δεδομένου ότι για το έτος 2017 δεν είναι κατά νόμο
δυνατή η σύνταξή του, δεδομένου ότι προϋποθέτει υποβολή φορολογικής δήλωσης.
Απάντηση: Το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό υποβάλλεται για την τελευταία χρήση για
την οποία εκδόθηκε.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 3 Ιανουαρίου 2018)

68. Θέμα: Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 2015-2016 (Όρος Ε.1.1.3 της Προκήρυξης
ΕΣΡ 1/2017)
Ερώτημα : Παρακαλώ διευκρινίστε μας: Μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας με την οποία ακυρώνεται η σχετική απόφαση περί υποχρέωσης υποβολής
δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης για τα έτη 2015 – 2016 για όλους τους υπόχρεους είναι
υποχρεωτική η υποβολή αντιγράφων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και
για τα έτη 2015-2016;
Απάντηση: Η απάντηση στο ερώτημα είναι καταφατική.
(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 3 Ιανουαρίου 2018)

69. Θέμα: Περιεχόμενο Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος ΙΙΙ (Κεφ. 3 παρ 3.2.6 σε
συνδυασμό με Παράρτημα ΙΙΙ της Προκήρυξης του ΕΣΡ 1/2017 και Θέμα 25 των
αναρτημένων απαντήσεων]
Ερώτηση: Μεταξύ των διευκρινιστικών ερωτήσεων που υποβάλαμε στις 11.12.2017,
ζητούσαμε επιβεβαίωση ότι γίνεται αποδεκτή από το ΕΣΡ Υπεύθυνη Δήλωση του
Παραρτήματος ΙΙΙ, διαμορφωμένη ως προς τη διατύπωσή της ώστε α) να αποδίδεται
ευκρινέστερα το ότι χορηγείται εκ μέρους του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου για
λογαριασμό της εταιρείας και β) να αποδίδεται ορθώς το αληθώς συμβαίνον σε περίπτωση,
που βάσει της σχετικής πρόβλεψης του ν. 4339/2015 αλλά και της προκήρυξης,
προσκομίζονται υπεύθυνες δηλώσεις, περί δέσμευσης του εκάστοτε υποψηφίου ότι θα
εξασφαλίσει την τήρηση των προδιαγραφών που προβλέπονται εντός της προβλεπόμενης
προθεσμίας από την αδειοδότηση ( πχ. ΣΤ. 2.1.4// Ζ.1) με την προσθήκη της φράσης « άλλως
έχει υποβάλει τις προβλεπόμενες στα οικεία τεύχη υπεύθυνες δηλώσεις περί ανάληψης
υποχρέωσης να συμμορφωθεί στις αρνητικές ή θετικές προϋποθέσεις, κατά τα τεύχη της
Προκήρυξης, εντός των προβλεπόμενων στον νόμο και την προκήρυξη προθεσμιών».
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……Επειδή το ως άνω ερώτημά μας απαντήθηκε μεν, αλλά μόνο μερικώς ( απάντηση στο
Θέμα 25), με αποτέλεσμα να μην υπάρχει τοποθέτηση του ΕΣΡ, ως προς την προσθήκη της
φράσης « άλλως έχει υποβάλει τις προβλεπόμενες στα οικεία τεύχη υπεύθυνες δηλώσεις
περί ανάληψης υποχρέωσης να συμμορφωθεί στις αρνητικές ή θετικές προϋποθέσεις, κατά
τα τεύχη της Προκήρυξης, εντός των προβλεπόμενων στον νόμο και την προκήρυξη
προθεσμιών», την οποία θεωρούμε επιβεβλημένη και σύμφωνη με το πνεύμα και γράμμα
της προκήρυξης και του ν.4339/2015, επανερχόμαστε και παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί,
ότι γίνεται αποδεκτή εκ μέρους του ΕΣΡ η συνολική διατύπωση της υπεύθυνης δήλωσης του
παραρτήματος ΙΙΙ, ως εξής :
«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις
της παρ. 6 του αρ. 22 του Ν. 1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος/ειδικός πληρεξούσιος της
εταιρείας « ….» δηλώνω ότι,
α) η εταιρεία …..
i) Αποδέχεται τους όρους της Προκήρυξης 1/2017, της Δημοπρασίας, όπως περιγράφονται
στο κεφάλαιο 6 αυτής καθώς και της άδειας που τυχόν θα της χορηγηθεί
ii) Πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής που περιγράφονται στα τεύχη Α έως Ζ της
Προκήρυξης 1/2017, άλλως έχει υποβάλει τις προβλεπόμενες στα οικεία τεύχη υπεύθυνες
δηλώσεις περί ανάληψης υποχρέωσης να συμμορφωθεί στις αρνητικές ή θετικές
προϋποθέσεις, κατά τα τεύχη της Προκήρυξης, εντός των προβλεπόμενων στον νόμο και
την προκήρυξη προθεσμιών
iii) Αποδέχεται την τιμή εκκίνησης των τριάντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 35.000.000) για
κάθε δημοπρατούμενη άδεια και θα καταβάλει τουλάχιστον το ποσό αυτό για την απόκτηση
μίας άδειας
iv) Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων που έχουν προεπιλεγεί είναι μικρότερος
των οκτώ (8), αποδέχεται να της απονεμηθεί μία άδεια στην τιμή εκκίνησης των τριάντα πέντε
εκατομμυρίων ευρώ (€ 35.000.000)
β) Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση συμμετοχής και στα συνυποβαλλόμενα
έγγραφα είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις».
Απάντηση: Απαντάμε καταφατικώς στο ερώτημά σας.
(Απόφαση της Ολομέλειας του ΕΣΡ της 9.1.2018)

70. Θέμα : Υπόχρεοι για την υποβολή υπευθύνων δηλώσεων (Όρος Γ.2.7 της Προκήρυξης
του ΕΣΡ 1/2017)
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Ερώτηση: Σε σχέση με την προβλεπόμενη αρνητική υπεύθυνη δήλωση αυτή υποβάλλεται α)
από τον μέτοχο της υποψηφίας, ως προς τη συμμετοχή του στην υποψηφία και β) από τον
μέτοχο του μετόχου της υποψηφίας ως προς τη συμμετοχή του στον μέτοχο της υποψηφίας.
Απάντηση: Τυχόν αρνητική δήλωση υποβάλλεται από τα υπόχρεα πρόσωπα υποβολής των
συμβάσεων που αναφέρονται στον όρο Γ.2.7 της Προκήρυξης σε περίπτωση που δεν
υπάρχουν τέτοιες συμβάσεις.
(Απόφαση της Ολομέλειας του ΕΣΡ της 9.1.2018)

71.Θέμα: Περιεχόμενο Υπευθύνου Δηλώσεως προσώπων που αναφέρονται στον όρο Δ.2
της Προκήρυξης (Όρος Δ.2.2 της Προκήρυξης 1/2017 ΕΣΡ )
Ερώτηση: Παρακαλούμε, όπως επιβεβαιώσετε ότι το περιεχόμενο της, ζητούμενης στην
παράγραφο αυτή της προκήρυξης, υπεύθυνης δήλωσης αφορά την ημεδαπή (όπως ισχύει
για τις υπεύθυνες δηλώσεις των παρ. Δ.1.3, Δ.2.1, Ζ.2.), ήτοι αφορά ημεδαπές επιχειρήσεις
(ως προς συνδεδεμένες) καθώς και συμμετοχή σε ημεδαπές επιχειρήσεις.
Απάντηση: (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Η δήλωση του όρου Δ.2.2 της προκήρυξης αφορά σε όλες
τις επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν τα πρόσωπα που ορίζονται στον όρο Δ.2.
(Απόφαση της Ολομέλειας ΕΣΡ της 9.1.2018)

72. Θέμα: Υπεύθυνη δήλωση περί συμμετοχής της υποψηφίας σε όμιλο επιχειρήσεων –
συνδεδεμένες επιχειρήσεις (Όρος Α.1.14 της Προκήρυξης του ΕΣΡ)
Ερώτηση: Σε σχέση με τις συνδεδεμένες που ζητείται να καταγραφούν στον πίνακα της
αίτησης, παρακαλώ αναφέρετε, εάν ζητούνται οι συνδεδεμένες της ημεδαπής, δεδομένων
των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας, όπως το αρθ. 5 παρ. 14 του ν. 3592/2007, που
καθορίζουν το πεδίο εφαρμογής ιδιοκτησιακών περιορισμών κλπ σε δραστηριότητα στην
ημεδαπή, αλλά και των ήδη αναρτημένων στην ιστοσελίδα του ΕΣΡ διευκρινίσεων περί
υπευθύνων δηλώσεων (όπως Ζ.2, Δ.1.3, Δ.2.1) που επίσης αφορούν δραστηριότητα μόνο
στην ημεδαπή.
Απάντηση: Η υποψηφία ως μητρική εταιρεία δηλώνει τις συνδεδεμένες με αυτήν
επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 παρ. 2 του Ν 4308/2014. Εφόσον δε ανήκει σε
όμιλο επιχειρήσεων ως θυγατρική, κατονομάζει την μητρική και τις λοιπές εταιρείες του
Ομίλου στον οποίο ανήκει και οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις.
(Απόφαση της Ολομέλειας ΕΣΡ της 9.1.2018)
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