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1. Θέμα: Διευθυντικά στελέχη (Όροι Δ.1. ΣΤ.2.2.1. και Ζ.2. Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2019) 

Α. Επιβεβαιώνεται ότι στην έννοια των «διευθυντικών στελεχών» των Όρων Δ.1 και Ζ.2. 
της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2019 δεν υπάγονται πρόσωπα τα οποία κατέχουν στην 
υποψήφια εταιρεία διευθυντική θέση που δεν σχετίζεται καθόλου με τη 
δραστηριότητα τηλεοπτικού σταθμού, εφόσον βέβαια τα πρόσωπα αυτά δεν 
συμμετέχουν στη διοίκηση της υποψηφίας. 

Β. Προκειμένου για υποψήφιες εταιρείες που δεν είναι κατά την υποβολή του φακέλου 
υποψηφιότητας λειτουργούντες πάροχοι περιεχομένου, δεν εμπίπτουν στην έννοια 
των διευθυντικών στελεχών τα πρόσωπα εκείνα που προορίζονται να καταλάβουν τις 
θέσεις που προβλέπονται στον Όρο ΣΤ.2.2.1. της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2019, εφόσον δεν 
ασκούν πράγματι κατά τον χρόνο υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας διευθυντικά 
καθήκοντα λόγω της μη ύπαρξης τηλεοπτικού σταθμού. Για τα πρόσωπα αυτά 
υποχρεούται ωστόσο η υποψηφία να καταθέσει όλα τα προβλεπόμενα από την 
Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2019 δικαιολογητικά, μόλις αναλάβουν τα διευθυντικά τους 
καθήκοντα. 

(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 19 Φεβρουαρίου 2019) 

 

2. Θέμα: Επικεφαλής τμημάτων (Όρος ΣΤ.2.2.1. Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2019) 

Επιβεβαιώνεται ότι, προκειμένου για υποψήφια εταιρεία που δεν είναι κατά τον χρόνο 
υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας λειτουργών πάροχος περιεχομένου, αρκεί η 
αναφορά σε μελλοντική έννομη σχέση που θα συνδέει την υποψηφία με τους 
επικεφαλής των αντιστοίχων τμημάτων που προβλέπονται στον Όρο ΣΤ.2.2.1. της 
Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2019 και δεν απαιτείται η ύπαρξη τέτοιας έννομης σχέσης κατά τον 
χρόνο υποβολής του φακέλου. 

(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 19 Φεβρουαρίου 2019) 

 

3. Θέμα: Χρόνος επιστροφής εγγυητικών επιστολών 
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Όλες οι εγγυητικές επιστολές, για τις οποίες δεν συντρέχει λόγος κατάπτωσης και οι 
οποίες δεν υπόκεινται σε κάποια ειδική προθεσμία επιστροφής κατά τους όρους της 
Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2019, επιστρέφονται άμεσα κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου 
τους. 

(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 25 Φεβρουαρίου 2019) 

 

4. Θέμα: Υπεύθυνη δήλωση Όρου Δ.1.2. Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2019) 

Η υπεύθυνη δήλωση του Όρου Δ.1.2. της Προκήρυξης ΕΣΡ 1/2019 αφορά όλες τις 
διαφημιστικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις έρευνας ραδιοτηλεοπτικής αγοράς που 
υπέχουν την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Διαφάνειας του ΕΣΡ, καθώς και όλες 
τις επιχειρήσεις διενέργειας τηλεπωλήσεων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικώς 
στην Ελλάδα.  

(Απόφαση Ολομέλειας ΕΣΡ 25 Φεβρουαρίου 2019) 

 

 


