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Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Ο∆ΗΓΙΑ
Αριθ. 2/29.11.2011

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, η
Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Κωνσταντίνος Τσουράκης, Γιάννης
Παπακώστας, Γιώργος Στεφανάκης και Κωνσταντίνος Αποστολάς.

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγµατος 1975/2001 κατά την οποία το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι Ανεξάρτητη Αρχή.
2. Τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 2863/2000 «περί Εθνικού Συµβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης» κατά την οποία το ΕΣΡ εκδίδει οδηγίες.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 13, 14, 17 και 6 παρ. 11, 12 και 16 του Ν. 2328/1995 κατά τις
οποίες το ΕΣΡ εγκρίνει τις µεταβιβάσεις των επιχειρήσεων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών
σταθµών και ελέγχει τα µέσα χρηµατοδοτήσεων αυτού.
4. Τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 7 του Ν 3592/2007 « περί Συγκέντρωσης και Αδειοδότησης
Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης».
5. Την ανάγκη ενηµερώσεως των φορέων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών περί των
δικαιολογητικών που πρέπει να υποβάλλονται στο ΕΣΡ µετά των συµβολαίων µεταβίβασης ή
ανακοινώσεων χρηµατοδότησης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών.
Αιτιολογικό
Σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις του Ν 2328/1995, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ όπως
προκύπτει από την διάταξη του άρθρου 1 παρ. 7 του Ν 3592/2007, κάθε µεταβίβαση1 επιχείρησης
που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάσταση και λειτουργίας τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθµού
1

Αναφορικά µε την εφαρµογή της παρούσας για τα αναγκαία προς έλεγχο δικαιολογητικά η αύξηση κεφαλαίου στην
οποία συµµετέχουν τρίτα – πλην των υφιστάµενων µετόχων ή εταίρων φυσικά και νοµικά πρόσωπα
εξοµοιώνεται µε µεταβίβαση.
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στο σύνολό της ή µετοχών εταιρείας που κατέχει τέτοια άδεια, κάθε σύσταση νέας εταιρείας,
µετατροπή και κάθε τροποποίηση του καταστατικού γνωστοποιείται στο ΕΣΡ µέσα σε 10 ηµέρες µε
κατάθεση της σχετικής σύµβασης που περιβάλλεται το συµβολαιογραφικό τύπο ή των πινακίων της
χρηµατιστηριακής µεταβίβασης µετοχών (στην περίπτωση µεταβίβασης µετοχών εισηγµένης
εταιρείας).
Το ΕΣΡ ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση του ενδιαφεροµένους και αποφασίζει είτε
για την έγκριση της µεταβίβασης είτε για την ανάκληση της αδείας. Εξ άλλου, σύµφωνα µε την
παρ. 17 του άρθρου 1 και 16β του άρθρου 6 το ΕΣΡ µπορεί να ζητά κάθε στοιχείο σχετικό µε την
λειτουργία την διοίκηση και διαχείριση του σταθµού µεταξύ άλλων και στοιχεία που αφορούν στα
περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, τους µετόχους και τα οικονοµικά µέσα που διέθεσαν για την
απόκτηση των µετοχών τους.
Προκειµένου να διευκολυνθεί ο ανωτέρω έλεγχος, καλούνται οι υπόχρεοι σταθµοί να υποβάλουν
στο ΕΣΡ µαζί µε την προαναφερόµενη συµβολαιογραφική πράξη και τα κάτωθι αναφερόµενα κατά
περίπτωση έγγραφα.
Επισηµαίνεται ότι είναι αναγκαία η υποβολή των απαιτούµενων εγγράφων ταυτοχρόνως µε την
κατάθεση των υπό κρίση µεταβιβάσεων, προκειµένου να ολοκληρώνεται µέσα σε σύντοµο χρόνο η
σχετική διαδικασία.

∆ια ταύτα
Προσδιορίζουµε τα δικαιολογητικά
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ΤΜΗΜΑ 1 – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται για τον έλεγχο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, της
ασυµβίβαστης ιδιότητας, της παροχής κεφαλαίων προς τον φορέα και των συµµετοχών των
υπόχρεων φυσικών και νοµικών προσώπων, σε περίπτωση µεταβιβάσεως ραδιοτηλεοπτικών
σταθµών.
Ι. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ
ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
1. Υπεύθυνη δήλωση συγγενικών προσώπων (άρθρο 5 παρ. 3 περ. β) του Ν 3592/2007)
Καταγράφονται ο/η σύζυγος, οι συγγενείς εξ αίµατος και εξ αγχιστείας, σε ευθεία γραµµή
απεριορίστως και εκ πλαγίου µέχρι τρίτου βαθµού2 του µετόχου / εταίρου ή επιτηδευµατία. Εκτός
από το ονοµατεπώνυµο και το πατρώνυµο, αναγράφεται και ο βαθµός συγγένειας που συνδέει τα
παραπάνω πρόσωπα µε τους υπόχρεους. Οι έγγαµες γυναίκες αναγράφονται µε το πατρικό τους
επώνυµο και όχι µε το επώνυµο του συζύγου.
2. Υπεύθυνη δήλωση περί εκχωρήσεως δικαιωµάτων ψήφου (άρθρο 5 παρ. 3 περ. α)
υποπερίπτωση ι) του Ν 3593/2007 και άρθρο 21 παρ. 3 του Ν 3166/2003, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει µε το άρθρο 12 παρ. 25 του Ν 3310/2005)
Ο µέτοχος / εταίρος οφείλει να δηλώσει εάν έχει εκχωρήσει προς τρίτα πρόσωπα δικαιώµατα
ψήφου στην Γενική Συνέλευση της ελεγχόµενης εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, κατονοµάζονται
τα πρόσωπα προς τα οποία έχει εκχωρηθεί το σχετικό δικαίωµα και υποβάλλονται οι σχετικές
πράξεις. Οφείλει επίσης να δηλώσει εάν έχει υπογράψει οιαδήποτε πράξη σε σχέση µε τις
µετοχές/εταιρικά µερίδια που κατέχει και ιδίως συµβάσεις ενεχυρίασης, προσύµφωνα πωλήσεως,
διαχειριστικά πληρεξούσια και άλλες. Σε περίπτωση υπάρξεως τέτοιας πράξεως, υποβάλλεται
αντίγραφο µαζί µε την υπεύθυνη δήλωση.
Εφόσον δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση υποβάλλεται υποχρεωτικά δήλωση µε αρνητικό
περιεχόµενο.
(Υποβάλλεται από τους µετόχους ή εταίρους κεφαλαιουχικών εταιριών που είναι φορείς τηλεοπτικής ή
ραδιοφωνικής επιχείρησης)
3. Υπεύθυνη δήλωση για τυχόν δανεισµό της εταιρίας ή κατάθεση για µελλοντική αύξηση
κεφαλαίου (άρθρο 1 παρ. 13 του Ν 2328/1995, ως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του
άρθρου 12 του 3310/2005).
Ο µέτοχος ή εταίρος οφείλει να δηλώσει εάν έχει χορηγήσει δάνειο προς την ελεγχόµενη εταιρεία
και τι ύψους ή εάν έχει καταθέσει κεφάλαια και τι ύψους στο ταµείο της εταιρείας για µελλοντική
αύξηση κεφαλαίου της εταιρίας. Σε καταφατική περίπτωση οφείλει να προσκοµίσει όλα τα νόµιµα

2

Ο βαθµός της συγγένειας ορίζεται από τον αριθµό των γεννήσεων που συνδέουν τα πρόσωπα.
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δικαιολογητικά (π.χ. αποδείξεις είσπραξης, καρτέλες λογαριασµών, ισοζύγια). Σε αρνητική
περίπτωση να υποβάλλεται υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση µε αρνητικό περιεχόµενο.
(Η δήλωση περί καταθέσεως κεφαλαίων για µελλοντική αύξηση κεφαλαίου υποβάλλεται µόνο από
τους εταίρους ή µετόχους κεφαλαιουχικών εταιριών. ∆εν υποβάλλεται τέτοια δήλωση από φυσικά
πρόσωπα - φορείς επιχείρησης ραδιοφωνικού σταθµού)
4. Υπεύθυνη δήλωση περί µη συνδροµής στο πρόσωπο του µετόχου της ασυµβίβαστης
ιδιότητας του άρθρου 3 του Ν 3310/2005.
Ο µέτοχος / εταίρος ή επιτηδευµατίας οφείλει να δηλώσει εάν έχει καταδικαστεί, αµετακλήτως, για
το αδίκηµα της ενεργητικής διαφθοράς, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 45 παρ. 1 εδ. β της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ της 31.3.20043.
5. Υπεύθυνη δήλωση συµµετοχής σε άλλα ΜΜΕ (άρθρο 5 παρ. 1 και 6 του Ν 3592/2007)
Ο µέτοχος / εταίρος ή επιτηδευµατίας οφείλει να αναφέρει τις ηµεδαπές επιχειρήσεις ΜΜΕ
(τηλεόραση, ραδιόφωνο) στις οποίες µετέχει ή ελέγχει, κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν
3592/2007. Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρεται η πλήρης επωνυµία της επιχείρησης, το
ποσοστό συµµετοχής ή ο τρόπος ελέγχου της επιχείρησης ΜΜΕ από τον υπόχρεο καθώς και ο
χαρακτήρας του προγράµµατος (ενηµερωτικός ή µη) των µέσων στα οποία συµµετέχει ή ελέγχει.
Εφόσον κάποια εταιρεία είναι εισηγµένη σε χρηµατιστήριο της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ πρέπει να
µνηµονεύεται ειδικώς.
6. Υπεύθυνη δήλωση περί συµµετοχής σε άλλες επιχειρήσεις (εκτός ΜΜΕ) (άρθρο 1 παρ. 13
και 6 παρ. 11 του Ν 2328/1995, άρθρο 1 παρ. 7 του Ν 3592/2007, 3 παρ. 1 και 4 του Ν
3310/2005 ως ισχύει).
Στην δήλωση θα αναφέρονται τυχόν επιχειρήσεις (πλην επιχειρήσεων ΜΜΕ) στις οποίες
συµµετέχει ή ελέγχει ο µέτοχος / εταίρος ή επιτηδευµατίας και τις συνδεδεµένες κατά την έννοια
του άρθρου 42Ε του ΚΝ 2190/1920 µε αυτές εταιρίες. Εφόσον υπάρχουν τέτοιες συµµετοχές, στην
υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρονται η πλήρης επωνυµία της επιχείρησης, η έδρα και ο
αριθµός φορολογικού µητρώου αυτής καθώς και το ποσοστό συµµετοχής. Επίσης προσκοµίζονται

3

Τα αδικήµατα που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 45 της εν λόγω οδηγίας είναι τα ακόλουθα α) συµµετοχή σε εγκληµατική
οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου(20). β) δωροδοκία,
όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1
της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου(22). γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(23). δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/>ISO_1>EOK >ISO_7>του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για
την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες(24). Για την εφαρµογή του Ν 3310/2005, ενεργητική διαφθορά στοιχειοθετείται όταν οποιοσδήποτε, εκ προθέσεως,
υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο της Αναθέτουσας Αρχής, άµεσα ή µε την µεσολάβηση τρίτου, οποιασδήποτε φύσεως ωφέληµα για
τον εαυτό του ή για τρίτο, προκειµένου ο υπάλληλος να τελέσει ή να µην τελέσει πράξη εκ των καθηκόντων του ή κατά την άσκηση
των καθηκόντων του, κατά παράβαση των νοµίµων καθηκόντων του.
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αντίγραφα των καταστατικών των εν λόγω επιχειρήσεων και αντίγραφα των τροποποιήσεων αυτών,
θεωρηµένα από την αρµόδια για το σκοπό αυτό αρχή.
ΙΙ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ
ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
II. Α. Υπεύθυνες δηλώσεις
1. Υπεύθυνη δήλωση περί εκχωρήσεως δικαιωµάτων ψήφου (άρθρο 5 παρ. 3 περ. α)
υποπερίπτωση ι) του Ν 3593/2007 και άρθρο 21 παρ. 3 του Ν 3166/2003, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει µε το άρθρο 12 παρ. 25 του Ν 3310/2005)
Ο µέτοχος / εταίρος οφείλει να δηλώσει εάν έχει εκχωρήσει προς τρίτα πρόσωπα δικαιώµατα
ψήφου στην Γενική Συνέλευση της ελεγχόµενης εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, κατονοµάζονται
τα πρόσωπα προς τα οποία έχει εκχωρηθεί το σχετικό δικαίωµα και υποβάλλονται οι σχετικές
πράξεις. Οφείλει επίσης να δηλώσει εάν έχει υπογράψει οιαδήποτε πράξη σε σχέση µε τις
µετοχές/εταιρικά µερίδια που κατέχει και ιδίως συµβάσεις ενεχυρίασης, προσύµφωνα πωλήσεως,
διαχειριστικά πληρεξούσια και άλλες. Σε περίπτωση υπάρξεως τέτοιας πράξεως, υποβάλλεται
αντίγραφο µαζί µε την υπεύθυνη δήλωση.
Εφόσον δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση υποβάλλεται υποχρεωτικά δήλωση µε αρνητικό
περιεχόµενο.
(Υποβάλλεται από τους µετόχους ή εταίρους κεφαλαιουχικών εταιριών που είναι φορείς τηλεοπτικής ή
ραδιοφωνικής επιχείρησης)
2. Υπεύθυνη δήλωση για τυχόν δανεισµό της εταιρίας ή κατάθεση για µελλοντική αύξηση
κεφαλαίου (άρθρο 1 παρ. 13 του Ν 2328/1995, ως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του
άρθρου 12 του 3310/2005).
Υποβάλλεται δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας στην οποία δηλώνεται εάν ο µέτοχος
(ή εταίρος) έχει χορηγήσει δάνειο προς την ελεγχόµενη εταιρεία και τι ύψους ή εάν έχει καταθέσει
κεφάλαια και τι ύψους στο ταµείο της εταιρείας για µελλοντική αύξηση κεφαλαίου της εταιρίας. Σε
καταφατική περίπτωση οφείλει να προσκοµίσει όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά (π.χ. αποδείξεις
είσπραξης, καρτέλες λογαριασµών, ισοζύγια). Εφόσον δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση
υποβάλλεται υποχρεωτικά δήλωση µε αρνητικό περιεχόµενο.
3. Υπεύθυνη δήλωση συµµετοχής σε άλλα ΜΜΕ (άρθρο 5 παρ. 1 και 6 του Ν 3592/2007)
Υποβάλλεται δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας στην οποία οφείλει να αναφέρει τις
ηµεδαπές επιχειρήσεις ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο) στις οποίες µετέχει ή ελέγχει ο µέτοχος (ή
εταίρος), κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν 3592/2007. Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να
αναφέρεται η πλήρης επωνυµία της επιχείρησης, το ποσοστό συµµετοχής ή ο τρόπος ελέγχου της
επιχείρησης ΜΜΕ από τον µέτοχο (ή εταίρο) καθώς και ο χαρακτήρας του προγράµµατος
(ενηµερωτικός ή µη) των µέσων στα οποία συµµετέχει ή ελέγχει αυτός. Εφόσον κάποια εταιρεία
είναι εισηγµένη σε χρηµατιστήριο της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ πρέπει να µνηµονεύεται ειδικώς.
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4. Υπεύθυνη δήλωση περί συµµετοχής σε άλλες επιχειρήσεις (εκτός ΜΜΕ) (άρθρο 1 παρ. 13
και 6 παρ. 11 του Ν 2328/1995, άρθρο 1 παρ. 7 του Ν 3592/2007, 3 παρ. 1 και 4 του Ν
3310/2005 ως ισχύει).
Υποβάλλεται δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας στην οποία θα αναφέρονται τυχόν
επιχειρήσεις (πλην επιχειρήσεων ΜΜΕ) στις οποίες συµµετέχει ή ελέγχει ο µέτοχος ή εταίρος και
τις συνδεδεµένες κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του ΚΝ 2190/1920 µε αυτές εταιρίες. Εφόσον
υπάρχουν τέτοιες συµµετοχές, στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρονται η πλήρης επωνυµία
της επιχείρησης, η έδρα και ο αριθµός φορολογικού µητρώου αυτής καθώς και το ποσοστό
συµµετοχής. Επίσης, προσκοµίζονται αντίγραφα των καταστατικών των εν λόγω επιχειρήσεων και
αντίγραφα των τροποποιήσεων αυτών θεωρηµένα από την αρµόδια για το σκοπό αυτό αρχή.
5. Υπεύθυνη δήλωση για τον πραγµατικό κύριο (beneficial owner) των µετοχών
Ο σύµφωνα µε το καταστατικό µέτοχος (ή µέτοχοι) της εταιρείας οφείλει να δηλώσει ότι είναι ο
πραγµατικός κύριος (beneficial owner) των µετοχών που κατέχει και ότι δεν τις κατέχει δυνάµει
συµβάσεως εµπιστεύµατος ως θεµατοφύλακας. Σε περίπτωση που κύριος των µετοχών/ εταιρικών
µεριδίων είναι τρίτο πρόσωπο πρέπει να κατονοµαστεί και να αναφερθούν τα στοιχεία ταυτότητάς
αυτού.
(Η δήλωση περί του πραγµατικού κύριου των µετοχών υποβάλλεται µόνο από τις αλλοδαπές
εξωχώριες εταιρίες)
II.Β. Λοιπά νοµιµοποιητικά στοιχεία και έγγραφα
Τα κατωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται και για τους φορείς των σταθµών εφόσον δεν έχουν ήδη
προσκοµισθεί στο ΕΣΡ στο πλαίσιο της περιοδικής υποβολής στοιχείων σύµφωνα µε τις διατάξεις του
π. δ. 310/1996.
1. Αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης άσκησης επιτηδεύµατος καθώς και των µεταβολών (εάν
υπάρχουν) στο αντικείµενο δραστηριότητας.
(Υποβάλλεται από τις ηµεδαπές εταιρίες ανεξαρτήτως νοµικής µορφής)
2. Πρόσφατο, κωδικοποιηµένο καταστατικό της εταιρείας, νοµίµως θεωρηµένο από την αρµόδια
αρχή. (άρθρο 2 παρ. 1 α του Π∆ 310/1996).
Για τις προσωπικές εταιρίες υποβάλλεται αντίγραφο του αρχικού καταστατικού και όλων των
τροποποιήσεων του, θεωρηµένες από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας καθώς επίσης το
σχετικό Πιστοποιητικό µεταβολών.
3. Ονοµαστική κατάσταση µετόχων/εταίρων στην οποία θα αναγράφεται ο αριθµός των
µετοχών/εταιρικών µεριδίων που κατέχει καθ’ ένας εξ αυτών και το ποσοστό συµµετοχή τους στο
µετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας (άρθρο 3 παρ. 2 και 4 παρ. 2 του Π∆ 310/1995). Για τις
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ανώνυµες εταιρείες η σχετική κατάσταση αφορά στους
δέκα (10) µεγαλύτερους µετόχους.
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4. Ακριβές αντίγραφο του βιβλίου µετόχων (άρθρο 3 παρ. 2 και 4 παρ. 2 του Π∆ 310/1995 και
άρθρο 10Α του πδ 213/1995)
(Υποβάλλεται µόνο από τις ηµεδαπές µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ανώνυµες εταιρείες)
5. Ονοµαστικό κατάλογο των µελών του ∆Σ (µε αναφορά στη συγκεκριµένη ιδιότητα καθενός από
αυτά) (άρθρο 5 παρ. 3 περ. α του Ν 3592/2007), καθώς επίσης το ΦΕΚ δηµοσίευσης της εκλογής
και συγκρότησης αυτού σε σώµα.
(Τα ξενόγλωσσα έγγραφα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Το
πρωτότυπο έγγραφο πρέπει να είναι νοµίµως θεωρηµένο και να βεβαιώνεται (µε την επίθεση της
Σφραγίδας της Χάγης - APOSTILLE) η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα µε την οποία
ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο (σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ανωτέρω Σύµβασης).
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ΤΜΗΜΑ 2 – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται για τον έλεγχο των µέσων χρηµατοδότησης των υπόχρεων
φυσικών και νοµικών προσώπων σε περίπτωση µεταβιβάσεως ραδιοτηλεοπτικών σταθµών (άρθρο 1
παρ. 13 και 6 παρ. 11 του Ν 2328/1995 άρθρο 1 παρ. 7 και 3 παρ. 1 και 4 του Ν 3592/2007)
Ι. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
I.Α. Φυσικά πρόσωπα που για την απόκτηση της συµµετοχής τους στα ραδιοτηλεοπτικά µέσα
επικαλούνται εισοδήµατα αποκτηθέντα στην ηµεδαπή
1. Υποβάλλεται κάθε έγγραφο που αναφέρεται στο πρόσωπο του υπόχρεου προσώπου και
δικαιολογεί τα µέσα χρηµατοδότησης της συµµετοχής στο σταθµό
α. ∆ηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος για το πλέον πρόσφατο οικονοµικό έτος και,
συµπληρωµατικώς, για τόσα διαδοχικά οικονοµικά έτη πριν από αυτό, όσα κατά την κρίση του
υπόχρεου, επαρκούν προκειµένου να καλυφθεί το ύψος της δαπάνης για την απόκτηση της
συµµετοχής στο σταθµό.
β. Τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα των δηλώσεων φόρου εισοδήµατος, για κάθε ένα από τα
οικονοµικά έτη για τα οποία προσκοµίζεται φορολογική δήλωση.
γ. Παραστατικά και ανάλυση των εξής στοιχείων: i) των απαλλασσόµενων ή µε ειδικό τρόπο
φορολογουµένων εισοδηµάτων, ii) των χρηµατικών ποσών που προέρχονται από την διάθεση
περιουσιακών στοιχείων (υπ. δηλώσεις, συµβόλαια κλπ), iii) των χρηµατικών ποσών από ανάλωση
κεφαλαίου που ήδη φορολογήθηκε ή απαλλασσόταν από το φόρο, iv) των εισοδηµάτων που
προέρχονται από ελευθέρια επαγγέλµατα, εµπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις και v) οι
βεβαιώσεις αποδοχών από µισθωτές υπηρεσίες.
δ. Τα συνοδευτικά φορολογικά έντυπα Ε2, Ε3 και Ε9 για τα αντίστοιχα ως άνω οικονοµικά έτη.
ε. Για τα νοµίµως µη δηλωθέντα στις φορολογικές δηλώσεις εισοδήµατα, υποβάλλονται βεβαιώσεις
κερδών από λαχεία, συµφωνητικά και πινάκια αγοράς και πώλησης των µετοχών από τα οποία θα
προκύπτουν τυχόν κέρδη. Επιπλέον, σε περίπτωση συνάψεως δανείου που δεν έχει δηλωθεί στην
φορολογική δήλωση, υποβάλλονται αντίγραφα του σχετικού συµβολαίου και του λογαριασµού
όψεως ή ταµιευτηρίου όπου θα φαίνεται η ηµεροµηνία και το ποσό κατάθεσης και ανάληψης, ώστε
να προκύπτει το βέβαιο του χρόνου καταβολής.
2. Φόρος µεταβίβασης
Υποβάλλονται οι δηλώσεις φόρου µεταβίβασης ή προσδιορισµού φορολογητέας αξίας και τα
αντίγραφα των σχετικών διπλοτύπων είσπραξης του φόρου από τη ∆.Ο.Υ.
3. ∆ήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
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Υποβάλλεται επικυρωµένο αντίγραφο της ∆ήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης του ν. 3213/2003
(ΦΕΚ Α’ 309/31.12.2003) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον ο µέτοχος είχε υποχρέωση
υποβολής τέτοιας δήλωσης και πριν την αγορά των µετοχών. Σε αντίθετη περίπτωση, η ∆ήλωση
Περιουσιακής Κατάστασης υποβάλλεται µετά το πέρας της προθεσµίας των ενενήντα (90) ηµερών
που τάσσει ο νόµος.
I.Β. Φυσικά πρόσωπα που για την απόκτηση της συµµετοχής τους στα ραδιοτηλεοπτικά µέσα
επικαλούνται εισοδήµατα αποκτηθέντα στην αλλοδαπή
1. Υπεύθυνη δήλωση περί απόκτησης εισοδηµάτων στην αλλοδαπή
Πρόσωπα τα οποία για την απόκτηση της συµµετοχή τους διέθεσαν κεφάλαια που απέκτησαν από
τη δραστηριότητά τους στην αλλοδαπή υποβάλλουν δήλωση µε το εξής περιεχόµενο «Τα χρήµατα
(ήτοι το ποσό των … ευρώ) που διέθεσα για την απόκτηση της συµµετοχής µου στην εταιρεία µε την
επωνυµία …… δυνάµει του υπ’ αριθµ. ………… συµβολαίου του συµβολαιογράφου ………… (έδρα
και ονοµατεπώνυµο συµβ/φου) τα απέκτησα στην αλλοδαπή (να αναφερθεί η χώρα) και προέρχονται
από…………(είδος δραστηριότητας). Η φορολογική µου κατοικία βρίσκεται …..(να αναφερθεί η
χώρα )».
2. Κάθε έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η απόκτηση των κεφαλαίων που διετέθησαν για την
αγορά των µετοχών στην αλλοδαπή.
3. Έγγραφα πέραν των συµβολαίων από τα οποία να αποδεικνύεται η καταβολή του τιµήµατος
απόκτησης της συµµετοχής στον σταθµό.
(Τα ξενόγλωσσα έγγραφα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Το
πρωτότυπο έγγραφο πρέπει να είναι νοµίµως θεωρηµένο και να βεβαιώνεται (µε την επίθεση της
Σφραγίδας της Χάγης - APOSTILLE) η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα µε την οποία
ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο (σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ανωτέρω Σύµβασης).
ΙΙ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
II.Α. Νοµικά πρόσωπα που (i) αποκτούν συµµετοχή στα ραδιοτηλεοπτικά µέσα, εδρεύουν
στην ηµεδαπή και επικαλούνται εισοδήµατα αποκτηθέντα στην ηµεδαπή και (ii)
δικαιολογητικά που αφορούν στον φορέα του σταθµού (κατά νοµική µορφή)
Τα δικαιολογητικά που αφορούν στους φορείς των σταθµών υποβάλλονται εφόσον δεν έχουν ήδη
υποβληθεί στο ΕΣΡ στο πλαίσιο της περιοδικής υποβολής στοιχείων σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.
δ. 310/1996.
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(α) Ανώνυµες εταιρίες και εταιρίες περιορισµένης ευθύνης (ΑΕ και ΕΠΕ)

1.

Αντίγραφα των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας (Ισολογισµός, Προσάρτηµα κλπ)
των τριών (3) τελευταίων ετών και τα αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσης αυτών (άρθρο 3 παρ. 2
και 4 παρ. 2 του Π.∆. 310/1995)

2.

Αντίγραφο από το πρόσφατο θεωρηµένο ισοζύγιο ελαχιστοβαθµίων λογαριασµών του
βιβλίου Γενικού-Αναλυτικών καθολικών λογαριασµών

3.

∆ηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος της εταιρίας των τριών (3) τελευταίων ετών, καθώς και
τα συνοδευτικά έντυπα των δηλώσεων αυτών (π.χ. έντυπα Ε2, Ε3, Ε9 κλπ).

4.

Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου για τυχόν λήψη δανείου από την εταιρεία από
νοµικό ή φυσικό πρόσωπο. Να αναφερθεί το - τα πιστωτικά ιδρύµατα ή το – τα φυσικά
πρόσωπα που χορήγησαν το δάνειο καθώς και το ύψος αυτού. Επίσης να προσκοµισθούν οι
συµβάσεις των ανωτέρω και βεβαιώσεις των πιστωτών που θα δηλώνεται το ύψος του
δανείου και η οµαλή εξυπηρέτηση αυτού. Εάν δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση, να
προσκοµισθεί αρνητική υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 3 παρ. 2 και 4 παρ. 2 του Π.∆. 310/1995)
(Υποβάλλεται µόνο από την εταιρία-φορέα του σταθµού)

5.

Βεβαίωση περί περαίωσης φορολογικών υποχρεώσεων (σε περίπτωση πραγµατοποιηθέντος
φορολογικού ελέγχου να προσκοµιστούν τα αντίστοιχα φύλλα φορολογικού ελέγχου).
(Υποβάλλεται µόνο από την εταιρία-φορέα του σταθµού)

6.

Εφόσον υπάρχουν, υποβάλλονται πρόσφατες βεβαιώσεις ασφαλιστικής και φορολογικής
ενηµερότητας (άρθρο 3 παρ. 2 και 4 παρ. 2 του Π.∆. 310/1995), άλλως θα ζητηθούν
υπηρεσιακώς.

7.

Επικυρωµένο αντίγραφο της ∆ήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης εφόσον η εταιρία είχε
υποχρέωση υποβολής τέτοιας δήλωσης και πριν την αγορά των µετοχών ως εκ της ιδιότητας
του µετόχου (ή εταίρου) ραδιοτηλεοπτικής επιχείρησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η ∆ήλωση
Περιουσιακής Κατάστασης υποβάλλεται µετά το πέρας της προθεσµίας των ενενήντα (90)
ηµερών που τάσσει ο νόµος.
(Υποβάλλεται µόνο από την εταιρία που αποκτά συµµετοχή σε σταθµό)

8.

Στην περίπτωση αυξήσεων κεφαλαίου υποβάλλονται περαιτέρω από τις ανώνυµες εταιρίες
– φορείς σταθµών:
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α. Πρακτικά Γ.Σ. ή του ∆.Σ. περί τροποποίησης (αύξηση-µείωση) του µετοχικού κεφαλαίου
και πιστοποίησης καταβολής του καθώς και τα αντίστοιχα ΦΕΚ (άρθρο 2 παρ. 1 α του
Π.∆. 310/1996).
β. Ανάλυση του λογαριασµού «Καταθέσεις Μετόχων» - Ποσά προοριζόµενα για αύξηση
κεφαλαίου (άρθρο 1 παρ. 13 και 6 παρ. 11 του Ν 2328/1995 άρθρο 1 παρ. 7 και 3 παρ. 1
και 4 του Ν 3592/2007 ).
γ. Τα λογιστικά άρθρα που αφορούν την αύξηση του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου
καθώς και τα αναλυτικά καθολικά των λογαριασµών που κινήθηκαν µε τις εν λόγω
εγγραφές.
δ. Κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων που συµµετείχαν στην αύξηση κεφαλαίου, τον
αριθµό των µετοχών που ανέλαβαν και αντίγραφο της κίνησης του τραπεζικού
λογαριασµού όψεως (extrait) που πιστώθηκε µε τις καταθέσεις των µετόχων.

(Τα αναφερόµενα οικονοµικά στοιχεία, ήτοι οικονοµικές καταστάσεις, ισοζύγιο, αναλύσεις
λογαριασµών λογιστικής και φορολογικές δηλώσεις, υποβάλλονται και από τις προσωπικές εταιρίες
που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.)

(β) Προσωπικές εταιρίες - οµόρρυθµες, ετερόρρυθµες (ΟΕ και ΕΕ)

1. Για τα τρία (3) τελευταία οικονοµικά έτη υποβάλλονται αντίγραφα των : (i) δηλώσεων
φορολογίας εισοδήµατος, (ii) εντύπων Ε3, (iii) εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ, και (iv)
του βιβλίου εσόδων – εξόδων το οποίο θα πρέπει να περιλαµβάνει την ενότητα όπου
καταγράφονται τα πάγια στοιχεία της εταιρίας ή αντίγραφο της σχετικής απογραφικής
κατάστασης.
2. Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου για τυχόν λήψη δανείου της εταιρίας από
νοµικό ή φυσικό πρόσωπο. Να αναφερθεί το/τα πιστωτικά ιδρύµατα ή το/τα φυσικά
πρόσωπα που χορήγησαν το δάνειο καθώς και το ύψος αυτού. Επίσης να προσκοµισθούν οι
συµβάσεις των ανωτέρω και βεβαιώσεις των πιστωτών όπου θα δηλώνεται το ύψος του
δανείου και η οµαλή εξυπηρέτηση αυτού. Εάν δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση, να
προσκοµισθεί αρνητική υπεύθυνη δήλωση (άρ. 3 παρ. 2 και 4 παρ. 2 του π.δ. 310/1996)
(Υποβάλλεται µόνο από την εταιρία φορέα του σταθµού)

Σελ. 12 από 14

ΑΔΑ: 457ΓΙΜΕ-ΤΨΣ

3. Βεβαίωση περί τυχόν περαίωσης φορολογικών υποχρεώσεων (σε περίπτωση
πραγµατοποιηθέντος φορολογικού ελέγχου να προσκοµιστούν τα αντίστοιχα φύλλα
φορολογικού ελέγχου).
(Υποβάλλεται µόνο από την εταιρία φορέα του σταθµού)
4. Εφόσον υπάρχουν, υποβάλλονται πρόσφατες βεβαιώσεις ασφαλιστικής και φορολογικής
ενηµερότητας (άρθρο 3 παρ. 2 και 4 παρ. 2 του Π.∆. 310/1995), άλλως θα ζητηθούν
υπηρεσιακώς.

(γ) Ατοµικές επιχειρήσεις

1. Για τα τρία (3) τελευταία οικονοµικά έτη υποβάλλονται αντίγραφα των : (i) δηλώσεων
φορολογίας εισοδήµατος, (ii) εντύπων Ε3, (iii) εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ, και (iv)
του βιβλίου εσόδων – εξόδων το οποίο θα πρέπει να περιλαµβάνει την ενότητα όπου
καταγράφονται τα πάγια στοιχεία της εταιρίας ή αντίγραφο της σχετικής απογραφικής
κατάστασης.
2. Βεβαίωση περί τυχόν περαίωσης φορολογικών υποχρεώσεων (σε περίπτωση
πραγµατοποιηθέντος φορολογικού ελέγχου να προσκοµιστούν τα αντίστοιχα φύλλα
φορολογικού ελέγχου).
3. Εφόσον υπάρχουν, υποβάλλονται πρόσφατες βεβαιώσεις ασφαλιστικής και φορολογικής
ενηµερότητας (άρθρο 3 παρ. 2 και 4 παρ. 2 του Π.∆. 310/1995), άλλως θα ζητηθούν
υπηρεσιακώς.
II.Β. Νοµικά πρόσωπα που εδρεύουν στην αλλοδαπή και για τη συµµετοχή τους στους φορείς
ραδιοτηλεοπτικών σταθµών επικαλούνται εισοδήµατα αποκτηθέντα στην αλλοδαπή
1. Υπεύθυνη δήλωση νοµίµου εκπροσώπου της εταιρίας περί απόκτησης εισοδηµάτων στην
αλλοδαπή
Για την εταιρία η οποία για την αγορά των µετοχών διέθεσε κεφάλαια που απέκτησε από την
δραστηριότητά της στην αλλοδαπή, υποβάλλεται δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου στην οποία
αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας αυτού, η επωνυµία της αγοράστριας εταιρίας και το εξής
περιεχόµενο «Τα χρήµατα (ήτοι το ποσό των …… ευρώ) που διετέθησαν για την αγορά των
(αριθµός) µετοχών της εταιρίας µε την επωνυµία ……. (η επωνυµία του φορέα του σταθµού)
αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή (να αναφερθεί η χώρα) και προέρχονται από……(είδος
δραστηριότητας). Η φορολογική κατοικία της εταιρίας βρίσκεται ….. )».
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2. Πρωτότυπη βεβαίωση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, αναγνωρισµένου από το κράτος της
έδρας τους, ο οποίος διενήργησε τον έλεγχο επί των οικονοµικών καταστάσεων της αγοράστριας
εταιρίας, µε την οποία θα διευκρινίζεται εάν αυτή απέκτησε εισόδηµα στην Ελλάδα προ της
απόκτησης της συµµετοχής στο σταθµό.
3. Έγγραφα πέραν των συµβολαίων από τα οποία να αποδεικνύεται η καταβολή του τιµήµατος
απόκτησης της συµµετοχής στον σταθµό.
(Τα ξενόγλωσσα έγγραφα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Το
πρωτότυπο έγγραφο πρέπει να είναι νοµίµως θεωρηµένο και να βεβαιώνεται (µε την επίθεση της
Σφραγίδας της Χάγης - APOSTILLE) η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα µε την οποία
ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο (σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ανωτέρω Σύµβασης).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Όπου στην παρούσα αναφέρεται “υπεύθυνη δήλωση” νοείται η δήλωση του άρθρου 8 του ν.
1599/1986. Υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα λαµβάνονται υπόψη, παρά µόνο θεωρηµένες για το γνήσιο
της υπογραφής από τις αρµόδιες αρχές. Οι υπεύθυνες δηλώσεις που µνηµονεύονται σε διαφορετικά
σηµεία της παρούσας µπορούν να υποβάλλονται σε ενιαίο έντυπο, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει
παραποµπή στην οικεία παράγραφο της παρούσης.
2. Όλα τα έγγραφα υποβάλλονται νοµίµως επικυρωµένα από δηµόσια αρχή ή δικηγόρο. Στις
περιπτώσεις που προβλέπεται ρητά από το νόµο, ο διοικούµενος µπορεί να υποβάλει υπεύθυνη
δήλωση µε την οποία θα δηλώνει ότι τα έγγραφα που υπεβλήθησαν είναι ακριβή αντίγραφα εκ του
πρωτοτύπου. Στην περίπτωση αυτή να δηλώνει επίσης που βρίσκεται το πρωτότυπο.
3. Το ΕΣΡ µπορεί να ζητά κατά περίπτωση την υποβολή πρόσθετων εγγράφων ή διευκρινίσεων σε
σχέση µε τα υποβληθέντα στοιχεία.

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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