
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 134020/23.12.2019 
Kαθορισμός του ελεγκτικού πλαισίου (Διεθνή 

Πρότυπα) βάσει του οποίου διενεργούνται οι 

έλεγχοι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/

2017 για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και 

της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των 

επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις δι-

ατάξεις των ν. 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 

και 2601/1998 με διενέργεια ελέγχου από ορ-

κωτό ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία,

κατ’ επιλογήν του φορέα, σύμφωνα με τα οριζό-

μενα στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016, όπως τρο-

ποποιήθηκε και ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για 

τη σύσταση Καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επεν-
δύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυ-
ξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 117) και ιδίως του άρθρου 16, όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) 
και ισχύει και του άρθρου 20.

2. Τις διατάξεις του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών 
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρη-
ματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α’ 8).

3. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών 
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Πε-
ριφερειακή Σύγκλιση» (Α’ 261).

4. Τις διατάξεις του ν. 2601/1998 «Ενισχύσεις ιδιωτικών 
επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανά-
πτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις» (Α’ 81).

5. Τις διατάξεις του ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγ-
χος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονο-
μικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτι-
κού έργου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 7).

6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των Κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α’98).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’192).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

12. Την υπ’ αριθμ. 339/18-07-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

13. Την υπ’ αριθμ. 133582/20.11.2019 γνώμη της ΕΛΤΕ 
αναφορικά με τον καθορισμό του ελεγκτικού πλαισίου 
βάσει του οποίου θα διενεργούνται οι σχετικές εργασίες 
διασφάλισης.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης αποτε-
λούν όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί σε όλα 
τα καθεστώτα ενίσχυσης του ν. 4399/2016. Οι ρυθμίσεις 
της παρούσας απόφασης έχουν ανάλογη εφαρμογή και 
στα επενδυτικά σχέδια των ν. 3908/2011, ν. 3299/2004 
και ν. 2601/1998.

Άρθρο 2
Ελεγκτικό Πλαίσιο και Έκθεση Διασφάλισης

1. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρεί-
ες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού 
ελέγχου σε έκθεση ελέγχου, όπως αυτή περιγράφεται 
στο άρθρο 32 του ν. 4449/2017 εφεξής «Έκθεση δια-
σφάλισης». Η «Έκθεση διασφάλισης» καλύπτει τα αντι-
κείμενα της «Έκθεσης ελέγχου ολοκλήρωσης και έναρ-
ξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης» και του 
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Οδηγού Ελέγχου Επενδύσεων, ως Πρόγραμμα Ελέγχου 
Επενδύσεων, όπως ισχύει κάθε φορά. Το Πρόγραμμα 
Ελέγχου Επενδύσεων επικαιροποιείται με απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων που εκδί-
δεται ύστερα από γνώμη της ΕΛΤΕ. Η εν λόγω Έκθεση 
Διασφάλισης καταρτίζεται εγγράφως, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των διεθνών ελεγκτικών προτύπων και πιο 
συγκεκριμένα του Διεθνούς Προτύπου Αναθέσεων Δι-
ασφάλισης 3000 με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ». Η Έκθεση 
Διασφάλισης αναφέρει τυχόν περιορισμούς στο εύρος 
εργασίας ως προς τον έλεγχο του φυσικού αντικειμένου 
αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού ή και μηχανολόγου 
μηχανικού ή και άλλου προσώπου.

2. Η Έκθεση Διασφάλισης συντάσσεται σύμφωνα με 
τα υποδείγματα που επισυνάπτονται στο Παράρτημα I 
της παρούσας.

3. Ζητήματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα 
απόφαση και το σχετικό πρόγραμμα ελέγχου θα αντιμε-
τωπίζονται σύμφωνα με το πλαίσιο που προδιαγράφεται 

από το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, 
«Έργα Διασφάλισης πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστο-
ρικής Οικονομικής Πληροφόρησης».

Άρθρο 3
Τύπος και Ισχύς Έκθεσης Διασφάλισης

Ανάλογα με τον τύπο του συμπεράσματος της Έκθε-
σης Διασφάλισης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και 
των ελεγκτικών εταιρειών διακρίνονται οι ακόλουθες 
περιπτώσεις:

Α. Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη
Β. Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη με θέμα/τα έμφασης
Γ. Συμπέρασμα με επιφύλαξη
Δ. Αρνητικό Συμπέρασμα.

Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-

μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από 
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί-
ται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 54307Τεύχος B’ 4767/24.12.2019

 

.   .

«         
  16  .4399/2016»

 
1.    /      «……………….»
2.  …………………….. (       . . /   

)  ……………. (   . .   & )

            
 ' . ………..  ,    …-…-….   ,  

      12    16  . 4399/2016,  , 
           
    «………………………………» (  )  . . 

«……………..»,      .4399/2016  3908/2011  3299/2004  
2601/1998     ….../…-…-…… ( ’…)  

…………/ ……    …………………………………. (   
     )     

………………………………….. (      ),  
  ……,…€

    ,        
   ,       

       …….,      
   ,  .

    
             

   ,     .4399/2016  3908/2011  
3299/2004  2601/1998,  ,         

   ’    ……………/…-…-…… ( ’…)  
…………/ ……   ,     

         
       ,     
            

   ,       16  .4399/2016, 
 . ,             

           
  .4399/2016  3908/2011  3299/2004  2601/1998,  . 

  
        ,     

          , 
         ' . …………  
    ,      ……../…………..  
 . . . ,  .         

           
     3000, «      

   »,       
          
   .        

              
    . . . .  .



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ54308 Τεύχος B’ 4767/24.12.2019

           ,   
 ,      «……………»     

      ,      
 .4399/2016  3908/2011  3299/2004  2601/1998,  .

  
             

            
 ……………….. (     )     

         .

   
    5   ,        

         ,  
  ……………… (     )   

          
              

  .            
         .     

                
    .

   .4399/2016  3908/2011  3299/2004  2601/1998,     
……………/…-…-…… ( ’…)  …………….         

,          
      . 

  , …-…-……….
   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 54309Τεύχος B’ 4767/24.12.2019

.     /  

«         
  16  .4399/2016.»

 
1.    /      «……………….»
2.  …………………….. (       . . /   

)  ……………. (   . .   & )

            
 ' . ……..  ,    …-…-….   ,  

      12    16  . 4399/2016,  , 
           
    «………………………………» (  )  . . 

«……………..»,      .4399/2016  3908/2011  3299/2004  
2601/1998     ….../…-…-…… ( ’…)  

…………/ ……    …………………………………. (   
     )     

………………………………….. (      ),  
  ……,…€.

    ,        
   ,       

       …….,      
   ,  .

    
             

   ,     .4399/2016  3908/2011  
3299/2004  2601/1998,  ,         

   ’    ……………/…-…-…… ( ’…)  
…………/ ……   ,     

         
       ,     
            

   ,       16  .4399/2016, 
 . ,             

           
  .4399/2016  3908/2011  3299/2004  2601/1998,  . 

  
        ,     

          , 
         ' . …………. 

     ,      ……/……… 
  . . . ,  .       

          
        3000, «  

       »,   
           

      .     
              

       . . . .  .

           ,   
 ,      «……………»     



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ54310 Τεύχος B’ 4767/24.12.2019

      ,      
 .4399/2016  3908/2011  3299/2004  2601/1998,  .

/  
      ,      

          , 
     ( )   ( )   ( )  

          ( )  ( )  
   ( ) ,         

  .
1. ……………………………
2. …………………………..

  
             

            
 ……………….. (     )     

         .

   
    5   ………….,        

         ,  
  ……………… (     )   

          
   ,           

   .           
          .    
                

     .

   .4399/2016  3908/2011  3299/2004  2601/1998,     
……………/…-…-…… ( ’…)  …………….         

,          
      . 

  , …-…-……….
   

.   .



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 54311Τεύχος B’ 4767/24.12.2019

«         
  16  .4399/2016»

 
1.    /      «……………….»
2.  …………………….. (       . . /   

)  ……………. (   . .   & )

            
 ' .   ,    …-…-….   ,  

      12    16  . 4399/2016,  , 
           
    «………………………………»(  )  . . 

«……………..»,      .4399/2016  3908/2011  3299/2004  
2601/1998     ….../…-…-…… ( ’…)  

…………/ ……    …………………………………. (   
     )     

………………………………….. (      ),  
  ……,…€.

    ,        
   ,       

       …….,      
   ,  .

    
             

   ,     .4399/2016  3908/2011  
3299/2004  2601/1998,  ,         

   ’    ……………/…-…-…… ( ’…)  
…………/ ……   ,     

         
       ,     
            

   ,       16  .4399/2016, 
 . ,             

           
  .4399/2016  3908/2011  3299/2004  2601/1998,  . 

  
        ,     

          , 
         ' . …………. 

     ,      
………../………..   . . . ,  .      

           
        3000, «  

       »,   
           

      .     
              

       . . . .  .

    
        (  ):



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ54312 Τεύχος B’ 4767/24.12.2019

(   '  ). 
1. ……………………
2. …………………..
3. …………………..

           ,   
 ,      «……………»     

      ,      
 .4399/2016  3908/2011  3299/2004  2601/1998  ,    ( ) 

 ( )   ( )   «   
  ».

  
             

            
 ……………….. (     )     

         .

   
    5   …………,        

         ,  
  ……………… (     )   

          
              

  .            
         .     

                
    .

   .4399/2016  3908/2011  3299/2004  2601/1998,     
……………/…-…-…… ( ’…)  …………….         

,          
      . 

  , …-…-……….
   

.  .



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 54313Τεύχος B’ 4767/24.12.2019

«         
  16  .4399/2016»

1.    /      «……………….»
2.  …………………….. (       . . /   

)  ……………. (   . .   & )

            
 ' .   ,    …-…-….   ,  

      12    16  . 4399/2016,  , 
           
    «………………………………»(  )  . . 

«……………..»,      .4399/2016  3908/2011  3299/2004  
2601/1998     ….../…-…-…… ( ’…)  

…………/ ……    …………………………………. (   
     )     

………………………………….. (      ),  
  ……,…€

    ,        
   ,       

       …….,      
   ,  .

    
             

   ,     .4399/2016  3908/2011  
3299/2004  2601/1998,  ,         

   ’    ……………/…-…-…… ( ’…)  
…………/ ……   ,     

         
       ,     
            

   ,       16  .4399/2016, 
 . ,             

           
  .4399/2016  3908/2011  3299/2004  2601/1998,  . 

  
        ,     

          , 
         ' . ………  
    ,      ……./……….   

. . . ,  .         
           

     3000, «      
   »,       
          
   .        

              
    . . . .  .

   
 /  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ54314 Τεύχος B’ 4767/24.12.2019

 
     (   )   (  ) 
  «    »,      

«……………»,             
,       .4399/2016  3908/2011  3299/2004  

2601/1998,  .

  
             

            
 ……………….. (     )     

         .

   
    5   ,        

         ,  
  ……………… (     )   

          
              

  .            
         .     

                
    .

   .4399/2016  3908/2011  3299/2004  2601/1998,     
……………/…-…-…… ( ’…)  …………….         

,          
      . 

  , …-…-……….
   

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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*02047672412190012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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