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Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΚΟΜΕ Α.Ε. 

 
ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ/ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

(Υπαγωγή στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30, του ν.4487/2017 (Α’ 

116), έλεγχος και πιστοποίηση ολοκλήρωσης υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων) 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από 

τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν.1599/1986, υπό την ιδιότητά μου 

ως εκπροσώπου της επιχείρησης με την επωνυμία __________________, ΑΦΜ 

_____________, Δ/νση ______________, αρ. __________ Τ.Κ___________ με 

αριθμό αίτησης στο Π.Σ.Κ.Ε. ______________________ και τίτλο επενδυτικού 

σχεδίου ______________________ δηλώνω ότι τα αναγραφόμενα στην 

παρούσα αίτηση είναι πλήρη, ακριβή και αληθή και έχω λάβει γνώση των όρων 

του νόμου καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτόν.  

Με την παρούσα αίτηση, δηλώνω ότι ο ανωτέρω Φορέας του επενδυτικού 

σχεδίου με τίτλο ____________________________ αριθμό απόφασης 

υπαγωγής ΑΔΑ ____________________ στο καθεστώς ενίσχυσης 

οπτικοακουστικών έργων, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ’ του ν. 4487/2017, και 

με απολογισμό επιλέξιμων δαπανών συνολικού ποσού 

_____________________, επιθυμεί να συμπεριληφθεί στις διατάξεις της παρ. 

4 του άρθρου 30 του ν.4487/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του  

ν.4915/2022  και αιτείται τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτικής 

εταιρείας από το ΕΚΟΜΕ.  

 

Επίσης, δηλώνω ότι: 

 

α) κατ΄ εφαρμογή της παρ.5 του άρθρου 30 του ν.4487/2017 όπως ισχύει, για 

την εκπόνηση του ανωτέρω επενδυτικού σχεδίου ο Φορέας έχει συνεργαστεί*  

με τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ________________ή/και με την ελεγκτική 

εταιρεία με επωνυμία ____________________, αριθμό μητρώου 

__________________ και Α.Φ.Μ. ____________________ για το χρονικό 

διάστημα από __________________ έως_________________ 



*συμπληρώνεται σε περίπτωση συνεργασίας με ορκωτό λογιστή ελεγκτή ή 
ελεγκτική εταιρεία. 
 

ή εναλλακτικά: α) Ο Φορέας δεν έχει συνεργαστεί με ορκωτό ελεγκτή-λογιστή 

ή/και με ελεγκτική εταιρεία. 

 

β) ότι το αίτημα του Φορέα υποβάλλεται στο ΕΚΟΜΕ, μετά τη λήξη του 

επενδυτικού σχεδίου και πριν από την υποβολή της αίτησης- έκθεσης ελέγχου 

της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.4487/2017 στο Π.Σ.Κ.Ε.  

 
γ) προτείνεται, για την εκπόνηση του ανωτέρω επενδυτικού σχεδίου ο Φορέας να 

αναθέσει  τον έλεγχο σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 

«Αναθέσεις εκτέλεσης προσυμφωνημένων διαδικασιών  **  στον ορκωτό ελεγκτή-

λογιστή ________________ή/και στην ελεγκτική εταιρεία με επωνυμία 

____________________, αριθμό μητρώου __________________ και Α.Φ.Μ. 

____________________   

**η πρόταση του Φορέα δεν δεσμεύει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του 

ΕΚΟΜΕ για την τελική απόφασή του.   

 
 
Με εκτίμηση, 

  


