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H Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΛΤΕ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1.Τις διατάξεις του Ν. 3148/2003 (ΦΕΚ 136 Α΄/05.06.03) «Επιτροπή Λογιστικής 

Τυποποίησης & Ελέγχων, Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, προστασία ευρώ, επιχειρήσεις 

διαμεσολάβησης μεταφοράς κεφαλαίων», όπως ισχύει. 

2.Τις διατάξεις του ν.4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές 

διατάξεις» (Α’ 7). 

2.Την υπ’ αριθμ. 162928ΕΞ2022/8.11.2022 (ΦΕΚ1053/Υ.Ο.Δ.Δ./11.11.2022) απόφαση του 

Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία διορίστηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε)-Ν.Π.Δ.Δ.  

3.Tην υπ’ αρ. 223/15/23-01-2023 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛΤΕ περί Εξουσιοδότησης στην 

Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΛΤΕ να εξετάσει και να εγκρίνει την πρόταση που θα υποβάλει 

το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου σχετικά με το τελικό Υπόδειγμα Έκθεσης 

Προσυμφωνημένων Διαδικασιών για τον προσδιορισμό της έκτακτης εισφοράς στις 

εταιρείες παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. 

4. Το υπ’αρ. 415/1-02-2023 πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου. 

5. Την υπ’αρ.256/1-02-2023 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΛΤΕ. 

6. Το πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 4936/2022 και της 

ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/87027/2890 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με θέμα «Έκτακτη εισφορά στους 

παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 37 του Ν. 4936/2022 (Α’ 105)» (ΦΕΚ Β 

4658/05.09.2022), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/111281/4111 Κοινή 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 5537/26.10.2022). 
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Αποφασίζουμε : 

 

Υπόδειγμα Έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Έκθεση από τη διενέργεια Προσυμφωνημένων Διαδικασιών, στο πλαίσιο 

υποβολής τυποποιημένων στοιχείων από τις εταιρείες παραγωγής και 

προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, για τον προσδιορισμό της έκτακτης εισφοράς 

του άρθρου 37 του Ν. 4936/2022, όπως προβλέπεται από την 

ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/87027/2890 ΚΥΑ-ΦΕΚ 4658/05.09.2022 και όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/111281/4111 ΚΥΑ-ΦΕΚ 5537/26.10.2022. 

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της «Επωνυμία Εταιρείας Παραγωγής και Προμήθειας 

Ηλεκτρικής Ενέργειας» 

 

Διενεργήσαμε τις διαδικασίες που συμφωνήθηκαν με την από [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] επιστολή 

ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 4936/2022 

και της ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/87027/2890 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με θέμα «Έκτακτη 

εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 37 του Ν. 4936/2022 (Α’ 

105)» (ΦΕΚ Β 4658/05.09.2022), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 

ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/111281/4111 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 5537/26.10.2022) και ισχύει 

(εφεξής η «Απόφαση»), αναφορικά με την υποβολή των τυποποιημένων στοιχείων της 

«Επωνυμία Εταιρείας Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» (εφεξής 

«Εταιρεία») για την περίοδο από [ΧΧ.ΧΧ.202Χ έως και ΧΧ.ΧΧ.20ΧΧ] προς τη Ρυθμιστική 

Αρχή Ενέργειας, τα οποία απεικονίζονται στην επισυναπτόμενη Συγκεντρωτική Κατάσταση 

και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3.1 του Άρθρου 3 της 

Απόφασης και την τυποποίηση που προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΙ της παραγράφου 5(ε) 

της Απόφασης (εφεξής τα «Τυποποιημένα Στοιχεία»), προκειμένου να προσδιοριστεί η 

έκτακτη εισφορά του άρθρου 37 του Ν. 4936/2022 που επιβάλλεται στους παραγωγούς 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Η διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη, την πληρότητα και ορθότητα των 

πληροφοριών που περιλαμβάνονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση. Αναλάβαμε και 

διενεργήσαμε το έργο αυτό σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 

“Αναθέσεις για την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Αναφορικά με 



 

5 

 

Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση”. Δική μας ευθύνη είναι να διενεργήσουμε τις κατωτέρω 

προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας. 

Διαδικασίες που διενεργήθηκαν 

 

Οι διαδικασίες που διενεργήσαμε συνοψίζονται στα εξής: 

 

1. Λάβαμε από την Εταιρεία τα ακόλουθα Τυποποιημένα Στοιχεία: 

α. Τα μηνιαία στοιχεία για την περίοδο από [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] έως και [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] που 

σχετίζονται αμιγώς με τη δραστηριότητα της χονδρεμπορικής αγοράς και αφορούν 

στις εκροές που προκύπτουν από διμερή συμβόλαια που έχουν δηλωθεί από την 

Εταιρεία, σύμφωνα με την παρ. 2(δ) του άρθρου 37 του Ν. 4936/2022 και εμπίπτουν 

στην παρ. 7 του άρθρου 2 της Απόφασης (εφεξής «Στοιχεία Διμερών Συμβολαίων»), 

όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα Α του Παραρτήματος Ι. 

β. Τις μηνιαίες ποσότητες (σε MWh) που διατέθηκαν από την Εταιρεία κατά την περίοδο 

από [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] έως και [ΧΧ.ΧΧ.20x2Χ] σε τελικούς καταναλωτές, δυνάμει 

συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που δεν αναπροσαρμόζονται με βάση 

τη διακύμανση των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά και είχαν συναφθεί πριν την 1η 

Οκτωβρίου 2021, χωρίς μεταγενέστερη μεταβολή στους όρους αυτών (εφεξής 

«Κατανάλωση Σταθερών Τιμολογίων»), όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα Β του 

Παραρτήματος Ι. 

γ. Τις μηνιαίες εκκαθαρισμένες ποσότητες (σε MWh) που διατέθηκαν από την Εταιρεία 

κατά την περίοδο από [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] έως και [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] σε τελικούς 

καταναλωτές, δυνάμει όλων των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 

(εφεξής «Συνολική Κατανάλωση»), όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα Β του 

Παραρτήματος Ι. 

δ. Τα ποσοστά της μηνιαίας Κατανάλωσης Σταθερών Τιμολογίων επί της μηνιαίας 

Συνολικής Κατανάλωσης (εφεξής «Ποσοστό Σταθερών Τιμολογίων») για την περίοδο 

από [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] έως και [ΧΧ.ΧΧ.202Χ], όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα Β του  

Παραρτήματος Ι. 

ε. Τις μηνιαίες εκπτώσεις συνέπειας (σε Ευρώ) που έχουν χορηγηθεί από την Εταιρεία 

κατά την περίοδο από [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] έως και [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] σε πελάτες που έχουν 

συνάψει συμβάσεις προμήθειας με κυμαινόμενα τιμολόγια επί της εκκαθαρισμένης 

κατανάλωσης ενέργειας (εφεξής «Εκπτώσεις Συνέπειας επί κυμαινόμενων 

τιμολογίων»), όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα Β του Παραρτήματος Ι. 

στ. Τις μηνιαίες εκπτώσεις (σε Ευρώ) που έχουν χορηγηθεί από την Εταιρεία κατά την 

περίοδο από [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] έως και [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] σε πελάτες που έχουν συνάψει 



 

6 

 

συμβάσεις προμήθειας με κυμαινόμενα τιμολόγια επί της εκκαθαρισμένης 

κατανάλωσης ενέργειας (εφεξής «Λοιπές Εκπτώσεις επί κυμαινόμενων τιμολογίων»), 

όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα Β του Παραρτήματος Ι. 

ζ. Τα μηνιαία ποσοστά σταθερών τιμολογίων (%) για την περίοδο από [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] 

έως και [ΧΧ.ΧΧ.202Χ], ανά εμπορική ονομασία τιμολογίου, όπως παρουσιάζονται 

στον Πίνακα Γ.1 του Παραρτήματος Ι. 

η. Τις μηνιαίες εκπτώσεις συνέπειας  επί κυμαινόμενων τιμολογίων (σε Ευρώ) για την 

περίοδο από [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] έως και [ΧΧ.ΧΧ.202Χ], ανά εμπορική ονομασία 

τιμολογίου, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα Γ.2 του Παραρτήματος Ι. 

θ. Τις μηνιαίες λοιπές εκπτώσεις (σε Ευρώ/kWh) επί κυμαινόμενων τιμολογίων (σε 

Ευρώ) για την περίοδο από [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] έως και [ΧΧ.ΧΧ.202Χ], ανά εμπορική 

ονομασία τιμολογίου, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα Γ.3 του Παραρτήματος Ι. 

ι. Τη μηνιαία κατανάλωση σταθερών τιμολογίων (σε MWh) για την περίοδο από 

[ΧΧ.ΧΧ.202Χ] έως και [ΧΧ.ΧΧ.202Χ], ανά [τιμολόγιο/ σύμβαση προμήθειας 

ηλεκτρικής ενέργειας], όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα Δ.1 του Παραρτήματος ΙΙ. 

ια. Τις μηνιαίες εκπτώσεις συνέπειας επί κυμαινόμενων τιμολογίων (σε Ευρώ) για την 

περίοδο από [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] έως [ΧΧ.ΧΧ.202Χ], ανά [τιμολόγιο/ σύμβαση 

προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας], όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα Δ.2 του 

Παραρτήματος ΙΙ. 

ιβ. Τις λοιπές εκπτώσεις (σε Ευρώ/kWh) επί κυμαινόμενων τιμολογίων (σε Ευρώ) για την 

περίοδο από [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] έως και [ΧΧ.ΧΧ.202Χ], ανά [τιμολόγιο/ σύμβαση 

προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας], όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα Δ.3 του 

Παραρτήματος ΙΙ. 

 

2. Λάβαμε επίσης από την Εταιρεία Αναλυτική Κατάσταση (Παράρτημα ΙΙΙ) η οποία 

περιλαμβάνει διακριτά ανά [τιμολόγιο/ σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας] τα 

εξής: 

α. Την κατανάλωση σταθερών τιμολογίων (σε MWh) για την περίοδο από 

[ΧΧ.ΧΧ.202Χ] έως και [ΧΧ.ΧΧ.202Χ]. 

β. Τη συνολική κατανάλωση (σε MWh) για την περίοδο από [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] έως και 

[ΧΧ.ΧΧ.202Χ]. 

γ Τις εκπτώσεις συνέπειας επί κυμαινόμενων τιμολογίων (σε Ευρώ) για την περίοδο 

από [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] έως και [ΧΧ.ΧΧ.202Χ]. 

δ. Τις λοιπές εκπτώσεις (σε Ευρώ/kWh) επί κυμαινόμενων τιμολογίων (σε Ευρώ) για 

την περίοδο από [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] έως και [ΧΧ.ΧΧ.202Χ]. 
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3. Εξετάσαμε, με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού στα πληροφοριακά συστήματα, 

ότι τα πρωτογενή στοιχεία, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των Πινάκων Δ.1, 

Δ.2 και Δ.3 του Παραρτήματος ΙΙ, έχουν εξαχθεί αυτούσια από το πληροφοριακό 

σύστημα τιμολογήσεων της Εταιρείας. 

 

4. Αντιπαραβάλλαμε τη συνολική κατανάλωση σταθερών τιμολογίων, για την περίοδο από 

[ΧΧ.ΧΧ.202Χ] έως και [ΧΧ.ΧΧ.202Χ], που περιλαμβάνεται στον Πίνακα Β του 

Παραρτήματος Ι, με τη συνολική Κατανάλωση Σταθερών Τιμολογίων ανά [τιμολόγιο/ 

σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας] για την περίοδο από [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] έως και 

[ΧΧ.ΧΧ.202Χ], που περιλαμβάνεται στον Πίνακα Δ.1 του Παραρτήματος ΙΙ. 

 

5. Διενεργήσαμε επανυπολογισμό των μηνιαίων ποσοστών σταθερών τιμολογίων, για την 

περίοδο από [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] έως και [ΧΧ.ΧΧ.202Χ], και συγκρίναμε το προκύπτον ανά 

μήνα ποσό με τα δεδομένα που παρουσιάζονται στον Πίνακα Β του Παραρτήματος Ι. 

 

6. Διενεργήσαμε επανυπολογισμό των μηνιαίων ποσοστών σταθερών τιμολογίων ανά 

εμπορική ονομασία τιμολογίου, για την περίοδο από [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] έως και 

[ΧΧ.ΧΧ.202Χ], και συγκρίναμε το προκύπτον ανά μήνα ποσό με τα δεδομένα που 

απεικονίζονται στον Πίνακα Γ.1 του Παραρτήματος Ι, βάσει της Κατανάλωσης 

Σταθερών Τιμολογίων ανά σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας / τιμολόγιο, για 

την περίοδο από [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] έως και [ΧΧ.ΧΧ.202x], και της Συνολικής Κατανάλωσης 

ανά σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας/ τιμολόγιο, για την περίοδο από 

[ΧΧ.ΧΧ.202Χ] έως και [ΧΧ.ΧΧ.202Χ], που περιλαμβάνονται στην Αναλυτική 

Κατάσταση (Παράρτημα ΙΙΙ). 

 

7. Αντιπαραβάλλαμε τα μηνιαία ποσοστά σταθερών τιμολογίων, που επανυπολογίσαμε για 

την περίοδο από [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] έως και [ΧΧ.ΧΧ.202Χ], με εκείνα που περιλαμβάνονται 

στον Πίνακα Β και στον Πίνακα Γ.1 του Παραρτήματος Ι. 

 

8. Αντιπαραβάλλαμε τις συνολικές εκπτώσεις συνέπειας επί κυμαινόμενων τιμολογίων για 

την περίοδο από [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] έως και [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] που περιλαμβάνονται στον 

Πίνακα Β του Παραρτήματος Ι, με τις συνολικές εκπτώσεις συνέπειας επί κυμαινόμενων 

τιμολογίων ανά εμπορική ονομασία τιμολογίου για την περίοδο από [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] έως 

και [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Γ.2 του Παραρτήματος Ι και τις 

συνολικές Εκπτώσεις Συνέπειας επί κυμαινόμενων τιμολογίων ανά [τιμολόγιο/ σύμβαση 
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προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας] για την περίοδο από [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] έως και 

[ΧΧ.ΧΧ.202Χ] που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Δ.2 του Παραρτήματος ΙΙ. 

 

9. Αντιπαραβάλλαμε τις συνολικές λοιπές εκπτώσεις επί κυμαινόμενων τιμολογίων για την 

περίοδο από [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] έως και [ΧΧ.ΧΧ.202Χ], που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 

Β του Παραρτήματος Ι, με τις συνολικές λοιπές εκπτώσεις επί κυμαινόμενων τιμολογίων 

ανά εμπορική ονομασία τιμολογίου, για την περίοδο από [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] έως και 

[ΧΧ.ΧΧ.202Χ], που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Γ.2 του Παραρτήματος Ι και τις 

συνολικές λοιπές εκπτώσεις επί κυμαινόμενων τιμολογίων ανά τιμολόγιο/ σύμβαση 

προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, για την περίοδο από [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] έως και 

[ΧΧ.ΧΧ.202Χ], που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Δ.3 του Παραρτήματος ΙΙ. 

 

10. Με βάση τα στοιχεία που λάβαμε από την Εταιρία, όπως περιγράφονται ανωτέρω στις 

παραγράφους 1 και 2 της παρούσας έκθεσης και σύμφωνα με όσα συμφωνήσαμε με την 

Εταιρεία, χρησιμοποιήσαμε διαφορετικό και τυχαίο δείγμα ΧΧ (συγκεκριμένο πλήθος) 

συμβάσεων/λογαριασμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, της περιόδου από 

[ΧΧ.ΧΧ.202Χ] έως και [ΧΧ.ΧΧ.202Χ], με σκοπό να διενεργήσουμε τις διαδικασίες που 

παρατίθενται κατωτέρω, όπως συμφωνήθηκαν με την Εταιρεία και απεικονίζονται στο 

παράρτημα IV: 

 

α) Αντιπαραβάλλαμε την εμπορική ονομασία των τιμολογίων που περιλαμβάνονται στους 

Πίνακες Δ.1, Δ.2 και Δ.3 με την εμπορική ονομασία που αναγράφεται στα σχετικά 

τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία. 

 

β) Αντιπαραβάλλαμε την Κατανάλωση Σταθερών Τιμολογίων που περιλαμβάνεται στον 

Πίνακα Δ.2 του Παραρτήματος ΙΙ με την κατανάλωση σε MWh που αναγράφεται στα 

σχετικά τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία. 

 

γ) Αντιπαραβάλλαμε τη Συνολική Κατανάλωση που περιλαμβάνεται στην Αναλυτική 

Κατάσταση (Παράρτημα ΙΙΙ) με την κατανάλωση σε MWh που αναγράφεται στα σχετικά 

τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία. 

 

δ) Αντιπαραβάλλαμε τις Εκπτώσεις Συνέπειας επί κυμαινόμενων τιμολογίων, που 

περιλαμβάνονται στον Πίνακα Δ.2 του Παραρτήματος ΙΙ με τις εκπτώσεις συνέπειας 

που αναγράφονται στα σχετικά τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία. 
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ε) Αντιπαραβάλλαμε τις Λοιπές Εκπτώσεις επί κυμαινόμενων τιμολογίων, που 

περιλαμβάνονται στον Πίνακα Δ.2 του Παραρτήματος ΙΙ με τις εκπτώσεις που 

αναγράφονται στις σχετικές συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρική ενέργειας ή στα σχετικά 

τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία. 

 

στ) Επιβεβαιώσαμε την ορθή κατηγοριοποίηση τους ανά εμπορική ονομασία τιμολογίου 

στους Πίνακες Γ.2 και Γ.3 του Παρατήματος ΙΙ. 

 

11. Επιπροσθέτως, εξετάσαμε τυχαίο δείγμα XX (συγκεκριμένο πλήθος) εκκαθαρίσεων 

συμβολαίων/ τιμολογίων, τα οποία σχετίζονται αμιγώς με τη δραστηριότητα της 

χονδρεμπορικής αγοράς και αφορούν στις εκροές που προκύπτουν από διμερή 

συμβόλαια, όπως έχουν δηλωθεί από την Εταιρεία σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2(δ) 

του άρθρου 37 του Ν. 4936/2022, ανά τιμολόγιο ή εκκαθαριστικό σημείωμα, για την 

περίοδο από [ΧΧ.ΧΧ.202Χ] έως και [ΧΧ.ΧΧ.202Χ], βάσει των όσων περιγράφονται στο 

Παράρτημα ΙV και αντιπαραβάλλαμε τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτά με τα 

Στοιχεία Διμερών Συμβολαίων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α του Παραρτήματος 

Ι. 

 

Από την εργασία μας δεν εντοπίσαμε ευρήματα που συνιστούν εξαιρέσεις [ή Από την 

εργασία μας εντοπίσαμε τα ακόλουθα ευρήματα που συνιστούν εξαιρέσεις: 

i. 

ii. 

iii.…………] 

 

Δεδομένου ότι η διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν αποτελεί έλεγχο ή 

επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης 

Εργασιών Επισκόπησης δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση πέραν των όσων 

αναφέρουμε ανωτέρω. 

Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή αν είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή 

επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης 

Εργασιών Επισκόπησης, ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας άλλα θέματα, 

τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε. 

 

Περιορισμός χρήσης 

Η έκθεση αυτή απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και έχει συνταχθεί 

αποκλειστικά για το σκοπό που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας, αφού 

περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω και δεν επεκτείνεται στις 
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εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εξεταζόμενων 

στο σύνολό τους. Ως εκ τούτου η έκθεση αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

οποιοδήποτε άλλο σκοπό και να διανεμηθεί σε τρίτους, πέραν της Ρυθμιστικής Αρχής 

Ενέργειας, δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων 2 και 7 του άρθρου 37 του Ν. 

4936/2022. 

 

Ελεγκτική Εταιρεία               Πόλη/ Ημερομηνία 

Διεύθυνση                 [Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής] 

Αρ. Μητρώου Ελεγκτικής Εταιρείας             [Αρ. Μητρώου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή] 

 


