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Α΄ Κεφάλαιο – Διαδικασία ελέγχου  

 
 

Ο ΦΟΡΕΑΣ επενδυτικού σχεδίου διενεργεί τις κατωτέρω διαδικασίες:  

1. Συμπληρώνει το προτυποποιημένο αρχείο «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ Π.Υ και 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» με τα απολογιστικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου, όπως έχει 
αναρτηθεί στο ΠΣΚΕ. 

2. Καταθέτει (πριν την ηλεκτρονική οριστικοποίηση της ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ στο ΠΣΚΕ) στο 
πρωτόκολλο της ΕΚΟΜΕ Α.Ε. έντυπο φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει: 

i. Τη λίστα με τα προς ενίσχυση παραστατικά που αιτείται ο φορέας του επενδυτικού 
σχεδίου καθώς και τις εξοφλήσεις αυτών, όπως εμφανίζεται στο προτυποποιημένο 
αρχείο «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ Π.Υ και ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» ανά κατηγορία δαπάνης 

ii. Τα πρωτότυπα σφραγισμένα με το μοναδιαίο αριθμό υποβολής αίτησης 
παραστατικά καθώς και αντίγραφα αυτών συνοδευόμενα από: 

o την κίνηση των λογαριασμών (καρτέλες) προμηθευτών 

o την κίνηση των λογαριασμών όψεως του Φορέα 

o το αντίστοιχο αποδεικτικό εξόφλησης 

iii. Τα αναλυτικά timesheets από τα οποία προκύπτει η ωριαία απασχόληση του 
τακτικού προσωπικού 

iv. Τον σκληρό δίσκο usb 3.0 με το παραδοτέο του επενδυτικού σχεδίου 

3. Υποβάλλει την αίτηση ελέγχου μέσω του Π.Σ.Κ.Ε. (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 
Ενισχύσεων) συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το 
Παράρτημα 4 της ΚΥΑ 923/28.03.2018, ως εκάστοτε ισχύει 

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 11 της ΚΥΑ 923/28.03.2018, ως εκάστοτε 
ισχύει, σε περίπτωση που το Όργανο Ελέγχου διαπιστώσει ελλείψεις στην πληρότητα της αίτησης 
και στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, καλεί τον αιτούντα να υποβάλει τα ελλείποντα στοιχεία και 
δικαιολογητικά εντός πέντε (5) ημερών. 
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Οδηγίες συμπλήρωσης προτυποποιημένου αρχείου «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ Π.Υ και 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» 

 

Ονομασία στήλης Περιπτώσεις μισθωτής εργασίας Λοιπές περιπτώσεις 

Αριθμός τιμολογίου Μισθοδοτική Κατάσταση ΜΜ/ΕΕΕΕ Αύξων αριθμός τιμολογίου 

Ημ/νία έκδοσης τιμολογίου Ημερομηνία έκδοσης μισθοδοτικής 
κατάστασης 

Ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου 

ΑΦΜ Προμηθευτή ΑΦΜ μισθωτού ΑΦΜ Προμηθευτή 

Προμηθευτής Ονοματεπώνυμο μισθωτού Επωνυμία Προμηθευτή 

Αξία χωρίς ΦΠΑ Πληρωτέο ποσό Καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ 

Αξία με ΦΠΑ Συνολικό ποσό 
συμπεριλαμβανομένων των 
κρατήσεων 

Συνολική αξία 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
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Καθορισμός των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση ελέγχου του 

άρθρου 30 του ν. 4487/2017. 
 

 
Αίτηση ελέγχου και δικαιολογητικά ελέγχου 
Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση ελέγχου του άρθρου 30 του ν. 4487/2017 
είναι τα ακόλουθα: 

1. Δικαιολογητικά ως προς τυχόν μεταβολές του φορέα του επενδυτικού σχεδίου. 
Σε περίπτωση κατά την οποία από τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου 
στις διατάξεις του ν. 4487/2017 μέχρι το χρόνο υποβολής της αίτησης ελέγχου, έχει επέλθει οιαδήποτε 
μεταβολή στον Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου, ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου υποβάλλει: 

(i) Ενιαίο κείμενο κωδικοποιημένου καταστατικού με ενσωματωμένες τις τυχόν τροποποιήσεις του από 
την χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου μέχρι το 
χρόνο υποβολής της αίτησης ελέγχου, τα οποία φέρουν τη θεώρηση (σφράγιση) του αρμόδιου φορέα στο 
οποίο έχουν κατατεθεί (όπως ενδεικτικά ψηφιακή υπογραφή από το Γ.Ε.ΜΗ.). Στην περίπτωση των 
ατομικών επιχειρήσεων βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) 
και τυχόν μεταβολές. 

(ii) Βεβαίωση μεταβολών από το Γ.Ε.ΜΗ. ή αρνητική Υ/Δ 

1.1 Ειδικά ως προς τη διαδικασία του άρθρου 25 παρ. 4 του ν. 4487/2017, η εκτελέστρια παραγωγής 
συνυποβάλλει επιπλέον και τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά, ως προς την αλλοδαπή παραγωγό: 
Αντίγραφο τελευταίου καταστατικού της αλλοδαπής επιχείρησης με τυχόν τροποποιήσεις που έχουν 
λάβει χώρα από την χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής μέχρι το χρόνο υποβολής της αίτησης 
ελέγχου ή αρνητική Υ/Δ και νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης, νομίμως θεωρημένα από 
την αρμόδια κατά το δίκαιο της έδρας της αλλοδαπής επιχείρησης, Αρχής. 

1.2 Ειδικά ως προς τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 3 της παρούσας προκήρυξης, ισχύουν τα εξής: Η 
αιτούσα συμπαραγωγός συνυποβάλλει επιπλέον όλα τα στοιχεία που ανωτέρω αναφέρονται και ως προς 
όλους τους λοιπούς συμπαραγωγούς. 

1.3. Ειδικά ως προς την περίπτωση συμπαραγωγής μεταξύ αλλοδαπής παραγωγού και παραγωγού 
εδρεύουσας στην Ελλάδα ή έχουσας υποκατάστημα στην Ελλάδα, η οποία δεν αποτελεί «διασυνοριακή 
παραγωγή» κατά τον ορισμό του άρθρου 25 παρ. 3 του ν. 4487/2017, εφαρμόζονται αναλογικά τα 
αναφερόμενα στο στοιχείο 1.1 ανωτέρω. 

2. Λογιστική απεικόνιση των στοιχείων υλοποίησης της επένδυσης. 
Υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά ως προς τη λογιστική απεικόνιση του Φορέα του 
Επενδυτικού Σχεδίου: 

i. Εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία  

α. Συγκεντρωτικό ημερολόγιο λογιστικών εγγραφών 

β. Κίνηση των λογαριασμών (καρτέλες) των προμηθευτών του υλοποιούμενου έργου από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ελέγχου 
(Να περιλαμβάνεται στον έντυπο φάκελο που κατατίθεται στο πρωτόκολλο της ΕΚΟΜΕ ΑΕ) 

γ. Κίνηση των λογαριασμών όψεως του Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου, μέσω των οποίων γίνονται οι 
πληρωμές των προμηθευτών για την παραπάνω χρονική περίοδο 
(Να περιλαμβάνεται στον έντυπο φάκελο που κατατίθεται στο πρωτόκολλο της ΕΚΟΜΕ ΑΕ) 

δ. Αποδεικτικά τράπεζας περί εξόφλησης των αμοιβών και εξόδων που αντιστοιχούν στις ελεγχόμενες 
δαπάνες για την παραπάνω χρονική περίοδο 
(Να περιλαμβάνεται στον έντυπο φάκελο που κατατίθεται στο πρωτόκολλο της ΕΚΟΜΕ ΑΕ) 

ε. Ισοζύγιο γενικού και αναλυτικού καθολικού κατά χρόνο έναρξης του επενδυτικού σχεδίου και κατά το 
χρόνο υποβολής της αίτησης ελέγχου υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον υπεύθυνο λογιστή. 
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στ. Οικονομικές καταστάσεις των δύο τελευταίων κλεισμένων χρήσεων. 

Σημειώνεται ότι τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να απεικονίζονται 
σε διακριτούς λογαριασμούς στις σημειώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών 
καταστάσεων. Ειδικά ως προς τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 3 της παρούσας προκήρυξης, ισχύουν 
τα εξής: Η αιτούσα συμπαραγωγός συνυποβάλλει επιπλέον όλα τα στοιχεία του παρόντος Παραρτήματος 
και ως προς όλους τους λοιπούς συμπαραγωγούς οι οποίοι συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην 
εκτέλεση δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 

ii Εταιρείες που τηρούν απλογραφικά βιβλία 
Βιβλίο εσόδων και εξόδων στο οποίο σε διακριτές στήλες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί το οικονομικά 
στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου. Ειδικά ως προς τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 3 της παρούσας 
προκήρυξης, ισχύουν τα εξής: Η αιτούσα συμπαραγωγός συνυποβάλλει επιπλέον όλα τα στοιχεία του 
παρόντος Παραρτήματος και ως προς όλους τους λοιπούς συμπαραγωγούς οι οποίοι συμμετέχουν καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 

3. Δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης της υλοποίησης και ολοκλήρωσης του επενδυτικού 
σχεδίου.Υποβάλλονται από τον Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α. Αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης με τα πολιτιστικά κριτήρια. Αναφορικά με τα πολιτισμικά κριτήρια 
που σχετίζονται με το περιεχόμενο και το θέμα του οπτικοακουστικού έργου (π.χ. διάλογοι στα ελληνικά, 
ανάδειξη φυσικών τοπίων, εκτύλιξη σεναρίου στην Ελλάδα κ.λπ.) παραδίδεται ενδεικτικό 
οπτικοακουστικό υλικό του έργου (μέσο παράδοσης ο σκληρός δίσκος usb 3.0) με επεξηγητικό κείμενο 
τεκμηρίωσης και επεξήγησης περί του πώς, από το περιεχόμενο του οπτικοακουστικού υλικού, 
προκύπτει και τεκμηριώνεται η πλήρωση πολιτισμικών κριτηρίων  
(Να περιλαμβάνεται στον έντυπο φάκελο που κατατίθεται στο πρωτόκολλο της ΕΚΟΜΕ ΑΕ) 

β. Ο τελικός κατάλογος των εργαζομένων στην παραγωγή. Ο κατάλογος των εργαζομένων πρέπει να 
συνοδεύεται από τα ακόλουθα σχετικά νόμιμα δικαιολογητικά στοιχεία απασχόλησης: 

1. Ονομαστική κατάσταση καλλιτεχνικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού που εργάστηκαν για το 
συγκεκριμένο έργο, καθώς και βεβαίωση του αρμόδιου Φορέα Ασφάλισης ότι για το σύνολο των 
αποδοχών τους έχουν καταβληθεί οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές όπως ορίζει ο νόμος. 

2. Κατάσταση της Επιθεώρησης Εργασίας για το απασχολούμενο προσωπικό. 

3. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στον αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα από την 
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 

4. Υπεύθυνη δήλωση φορέα της επένδυσης, νομίμως υπογεγραμμένη ως προβλέπεται στην 
παράγραφο 1.ε. του Παραρτήματος 1 της ΚΥΑ 923/28-3-18, στην οποία να βεβαιώνει ότι το 
προσωπικό που εργάσθηκε στη παραγωγή πληροί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς 
και ότι έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στο καλλιτεχνικό, διοικητικό, τεχνικό και 
λοιπό προσωπικό και έχουν καταβληθεί οι αναλογούντες φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές εντός των 
χρονικών πλαισίων που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. 

5. Υπεύθυνη δήλωση φορέα της επένδυσης, νομίμως υπογεγραμμένη ως προβλέπεται στην 
παράγραφο 1.ε. του Παραρτήματος 1 της ΚΥΑ 923/28-3-18 στην οποία να βεβαιώνει ότι το προσωπικό 
που εργάστηκε στην παραγωγή δεν αποτελεί μόνιμο τακτικό προσωπικό που απασχολείται στην 
επιχείρηση του φορέα της επένδυσης. 

6. Σε περίπτωση κατά την οποία το απασχολούμενο στην παραγωγή του ενισχυόμενου 
οπτικοακουστικού έργου προσωπικό αποτελεί τακτικό προσωπικό της επιχείρησης του παραγωγού ή/και 
του εκτελεστή παραγωγής, τότε υποβάλλονται  

(α) αναλυτικά time sheets από τα οποία να προκύπτει η ωριαία απασχόληση του τακτικού προσωπικού 
στην παραγωγική διαδικασία του επενδυτικού σχεδίου, το αντικείμενο της απασχόλησης και το μέρος του 
καταβαλλόμενου μισθού του Εργαζομένου που αντιστοιχεί στην ως άνω απασχόληση 
(Να περιλαμβάνεται στον έντυπο φάκελο που κατατίθεται στο πρωτόκολλο της ΕΚΟΜΕ ΑΕ) 

(β) υπεύθυνη δήλωση νομίμως υπογεγραμμένη ως προβλέπεται στην παράγραφο 1.ε του Παραρτήματος 
1 της ΚΥΑ 923/28-3-18, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των ως άνω υποβαλλομένων time-sheets. 
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(γ) Το τελικό πρόγραμμα των ημερών γυρισμάτων και των χώρων γυρισμάτων στην ελληνική επικράτεια 
όπως προκύπτουν από το επίσημο ημερήσιο πρόγραμμα γυρισμάτων (όρντινο), το οποίο και 
προσκομίζεται. Επισυνάπτονται επίσης: 

i. Οι απαιτούμενες κατά περίπτωση εγκρίσεις και άδειες για την υλοποίηση της επένδυσης (άδειες 
γυρισμάτων, κ.α.). 

ii. Ενδεικτικό οπτικοακουστικό υλικό του έργου, όπως φωτογραφίες και βίντεο από τους τόπους 
γυρισμάτων (μέσο παράδοσης ο σκληρός δίσκος usb 3.0)  
(Να περιλαμβάνεται στον έντυπο φάκελο που κατατίθεται στο πρωτόκολλο της ΕΚΟΜΕ ΑΕ) 

(δ) Τα εκδοθέντα τιμολόγια ως προς την εκτέλεση των επιλέξιμων δαπανών, φέροντα τα στοιχεία και τη 
σφραγίδα που προβλέπεται στην ενότητα Β.1 του Παραρτήματος 2 με τα αποδεικτικά στοιχεία εξόφλησής 
τους. Ωσαύτως υποβάλλονται και έτερα σχετικά παραστατικά όπως δελτία διακίνησης αγαθών, 
φορτωτικές, διασαφήσεις, CMR, packing list κ.λπ., κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Σε 
περίπτωση που χρησιμοποιείται εκτελεστής παραγωγής, και σε περίπτωση που, στο πλαίσιο 
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, χρησιμοποιείται από τον εκτελεστή παραγωγής προϋφιστάμενος 
ιδιοχρησιμοποιούμενος εξοπλισμός, το σχετικό κόστος/δαπάνη εξοπλισμού, θα πρέπει απεικονίζεται σε 
ξεχωριστό εκδοθέν τιμολόγιο από τον εκτελεστή παραγωγής προς τον παραγωγό 
(Να περιλαμβάνεται στον έντυπο φάκελο που κατατίθεται στο πρωτόκολλο της ΕΚΟΜΕ ΑΕ) 

(ε) Υπεύθυνη δήλωση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή. 

(στ) Τελική έκθεση ορκωτού λογιστή, η δαπάνη της οποίας βαρύνει το δικαιούχο. 

(ζ) Τεχνική περιγραφή του επενδυτικού έργου που έχει υλοποιηθεί μέχρι το χρόνο υποβολής του 
αιτήματος ελέγχου, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο του φορέα. Ειδικώς αναφέρονται, σε διακριτό 
σημείο, οι αποκλίσεις από το αρχικό εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο καθώς και οι νόμιμες τροποποιήσεις 
που τυχόν επήλθαν, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας προκήρυξης, με αναλυτική αναφορά στο 
περιεχόμενο και την έκταση των τροποποιήσεων που έλαβαν χώρα. 

(η) Σε περίπτωση ληφθείσας κρατικής ενίσχυσης υποβάλλονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά από τα 
οποία προκύπτει ο φορέας της ληφθείσας κρατικής ενίσχυσης και το ποσό της ενίσχυσης. 

Ειδικά ως προς τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 3 προκήρυξης, ισχύουν τα εξής: Η αιτούσα 
συμπαραγωγός συνυποβάλλει επιπλέον όλα τα στοιχεία β, δ, ε, στ, ζ και η του παρόντος Παραρτήματος 
και ως προς όλους τους λοιπούς συμπαραγωγούς οι οποίοι συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην 
εκτέλεση δαπανών και εν γένει στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Τα στοιχεία αυτά, νομίμως 
υπογεγραμμένα και θεωρημένα με γνήσιο υπογραφής εκάστου συμπαραγωγού (όπου προβλέπεται 
τέτοια υπογραφή όπως π.χ. σε υπεύθυνες δηλώσεις), αφορούν σε εκείνο το τμήμα των δαπανών ή 
απασχόλησης προσωπικού που αναλήφθηκε και αντιστοιχεί σε κάθε συμπαραγωγό κατά την πορεία 
υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου. Διευκρινίζεται εκ περισσού ότι γίνονται δεκτές ως επιλέξιμες 
δαπάνες, δαπάνες που αφορούν σε καταβολή αμοιβών και πληρωμή τιμολογίων, ακόμη και αν αυτές οι 
καταβολές και πληρωμές έχουν γίνει όχι από την αιτούσα συμπαραγωγό αλλά και από τους 
λοιπούς συμπαραγωγούς (των οποίων το όνομα/ επωνυμία αναφέρεται, τυχόν, στα σχετικά 
παραστατικά), αρκεί να πληρούνται όλοι οι νόμιμοι όροι που προβλέπονται στο παρόν 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ καθώς και οι όροι του στοιχείου Β.1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2 της παρούσας (νόμιμος 
τύπος παραστατικού, αιτιολογία, σφράγιση- με επιμέλεια του συμπαραγωγού- επί του 
παραστατικού με αναγραφή μοναδιαίου αριθμού αιτήσεως). 
Η παρούσα παράγραφος ισχύει και για την περίπτωση συμπαραγωγής μεταξύ αλλοδαπής 
παραγωγού και παραγωγού εδρεύουσας στην Ελλάδα ή έχουσας υποκατάστημα στην Ελλάδα, η 
οποία δεν αποτελεί «διασυνοριακή παραγωγή» κατά τον ορισμό του άρθρου 25 παρ. 3 του ν. 4487/2017, 
ήτοι γίνεται δεκτή ως επιλέξιμη δαπάνη, δαπάνη που έχει εκτελέσει η αλλοδαπή παραγωγός (και 
αναφέρεται στα σχετικά παραστατικά) αρκεί να πληρούνται όλοι οι νόμιμοι όροι που 
προβλέπονται στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ καθώς και οι όροι του στοιχείου Β.1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
2 της παρούσας (νόμιμος τύπος παραστατικού, αιτιολογία, σφράγιση- με επιμέλεια της 
αλλοδαπής συμπαραγωγού- επί του παραστατικού με αναγραφή μοναδιαίου αριθμού αιτήσεως). 

 


