
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ.128 
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 923/

23-03-2018 απόφασης των Υπουργών Οικονο-

μίας και Ανάπτυξης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τη-

λεπικοινωνιών και Ενημέρωσης: «Προκήρυξη 

καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής 

οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, σύμφω-

να με το κεφάλαιο Δ' του ν. 4487/2017 (Α΄ 116) και 

εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυ-

τού» (Β΄ 1138).

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4487/2017: «Ηλεκτρονικό σύ-

στημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, 
τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περι-
φερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμω-
τού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού 
πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακου-
στικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄116) 
και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 19-38 του Δ΄ κεφαλαί-
ου του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 
18 του ν. 4563/2018 (Α΄ 169) και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με 
την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 26.06.2014, σ. 1-178).

3. Την αριθμ. 923/23-03-2018 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τη-
λεπικοινωνιών και Ενημέρωσης: «Προκήρυξη καθεστώ-
τος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών 
έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ' του 
ν. 4487/2017 (Α΄ 116) και εξειδίκευση ειδικότερων θεμά-
των του νόμου αυτού» (ΦΕΚ Β΄ 1138).

4. Την αριθμ. 1609/18-12-2017 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία 
εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2017, στη ΣΑΕ 263, η επιχορή-
γηση για την παροχή επενδυτικού κινήτρου για την ενίσχυ-
ση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα.

5. Την αριθμ. ΚΜΚΕ 00037 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/9-2-2018 
γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενι-
σχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών επί της αριθμ. 
923/23-3-2018 (Β΄ 1138) κοινής υπουργικής απόφα-
σης, καθώς και την αριθμ. ΚΜΚΕ 00351ΕΞ 2018ΕΜΠ/
23-11-2018 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας 
Κρατικών Ενισχύσεων επί του σχεδίου της παρούσας 
κοινής υπουργικής απόφασης Συμπλήρωσης και Τρο-
ποποίησης.

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

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

8. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων (Α΄ 208), όπως ισχύει.

9. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 210).

10. Το π.δ. 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» 
(Α΄ 117).

11. Το π.δ. 22/2018 (Α΄37) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

12. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄160).

13. Την αριθμ. Υ56/29.8.2018 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Υφυπουργών» (Β΄3715).

14. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμ. 91589/ 
03.09.2018 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη» 
(Β΄ 3814).

15. Την αριθμ. 2606/3-9-2018 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενημέρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης Ελευθερίου Κρέτσου» (Β΄ 3819).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την αριθμ. 2097/Η/
30-11-2018 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της 
Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. 923/

23-03-2018 απόφαση προκήρυξης καθεστώτος για 
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έρ-
γων στην Ελλάδα σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ΄ του 
ν. 4487/2017 (Β΄ 1138), ως ακολούθως:

1. α) Στην περ. αα της παρ. α του άρθρου 2 διαγράφεται 
η φράση «, όπως η έναρξη αυτή προκύπτει από επίσημο 
ημερήσιο πρόγραμμα γυρισμάτων (όρντινο)».

β) Στο δεύτερο εδάφιο της περ. ββ της παρ. α του άρ-
θρου 2 μετά τις λέξεις «που σχετίζονται με εργασίες πα-
ραγωγής οι οποίες» προστίθενται οι λέξεις «έπονται της 
αίτησης υπαγωγής στο παρόν επενδυτικό καθεστώς και».

2. Το άρθρο 4 υπό τον τίτλο «Ειδικότερες ρυθμίσεις 
επί της διαδικασίας αίτησης υπαγωγής και καθορισμός 
παραβόλου», αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής ρυθμί-
ζεται από το άρθρο 28 του ν. 4487/2017 σε συνδυασμό 
με τις εξειδικεύσεις και ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου. 
Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται ταυτόχρονα με τα δι-
καιολογητικά τεκμηρίωσης της από τον Φορέα του Επεν-
δυτικού Σχεδίου. Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου που 
υποβάλλει την αίτηση υπαγωγής στο παρόν καθεστώς, 
είναι η επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη ή έχει υπο-
κατάστημα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργεί με 
σκοπό την παραγωγή ή την εκτέλεση παραγωγής οπτι-
κοακουστικών έργων.

Δικαιούχος της ενίσχυσης του παρόντος καθεστώτος 
είναι:

(α) Η επιχείρηση που περιγράφεται στο άρθρο 25 
παρ. 1 (α) του ν. 4487/2017.

(β) Στην περίπτωση της διασυνοριακής παραγωγής, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 3 του ν. 4487/2017, 
η επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη ή έχει υποκατά-
στημα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργεί με σκοπό 
την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων (εφεξής, «Ημε-
δαπή Παραγωγός»),

(γ) Στην περίπτωση παραγωγής μεταξύ αλλοδαπής 
επιχείρησης παραγωγής οπτικοακουστικών έργων 
(εφεξής, «Αλλοδαπή Παραγωγός») και Ημεδαπής Πα-
ραγωγού, η οποία όμως δεν αποτελεί «διασυνοριακή 
παραγωγή», κατά τον ορισμό του άρθρου 25 παρ. 3 του 
ν. 4487/2017, η Ημεδαπή Παραγωγός,

(δ) Στην περίπτωση παραγωγής μεταξύ Αλλοδαπής 
Παραγωγού, η οποία συμβάλλεται σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 1 (β) με επιχείρηση που εί-
ναι εγκατεστημένη ή έχει υποκατάστημα στην ελληνική 
επικράτεια και λειτουργεί με σκοπό την εκτέλεση παρα-
γωγής οπτικοακουστικών έργων (εφεξής, «Εκτελέστρια 
Παραγωγής»), η επιχείρηση που ορίζεται ρητά από τα 
μέρη στην υποβαλλόμενη αίτηση υπαγωγής ως δικαι-
ούχος ενίσχυσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 25 παρ. 4 του ν. 4487/2017.

(ε) Στην περίπτωση παραγωγής μεταξύ Ημεδαπής 
Παραγωγού, η οποία συμβάλλεται με Εκτελέστρια Πα-
ραγωγής, η επιχείρηση που ορίζεται ρητά από τα μέρη 
στην υποβαλλόμενη αίτηση υπαγωγής, ως δικαιούχος 
ενίσχυσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 
παρ. 4 του ν. 4487/2017.

(στ) Σε περίπτωση συμπαραγωγής μεταξύ δύο ή 
και περισσότερων ημεδαπών επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική 
επικράτεια και λειτουργούν με σκοπό την παραγωγή 
οπτικοακουστικών έργων (συμπαραγωγή μεταξύ Ημε-
δαπών Παραγωγών), η επιχείρηση ή οι επιχειρήσεις που 
ορίζονται ρητά από τα μέρη στην υποβαλλόμενη αίτηση 
υπαγωγής ως δικαιούχος/δικαιούχοι της ενίσχυσης.

2. Στην περίπτωση του άρθρου 25 παρ. 3 του ν. 4487/
2017, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η περίπτωση 
της διασυνοριακής παραγωγής μεταξύ Αλλοδαπής Πα-
ραγωγού και Ημεδαπής Παραγωγού, καθώς και στην 
περίπτωση παραγωγής μεταξύ Αλλοδαπής Παραγωγού 
και Ημεδαπής Παραγωγού, η οποία όμως δεν αποτελεί 
«διασυνοριακή παραγωγή» κατά τον ορισμό του άρθρου 
25 παρ. 3 του ν. 4487/2017, η υποβάλλουσα την αίτηση 
υπαγωγής Ημεδαπή Παραγωγός, υποβάλλει μόνο για αυ-
τήν τα δικαιολογητικά που προβλέπεται ότι συνοδεύουν 
την αίτηση υπαγωγής και τον φάκελο τεκμηρίωσης του 
επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα όσα εξειδικεύονται 
στα Παραρτήματα της παρούσας, συνυποβάλλει δε μόνο 
την υπεύθυνη δήλωση που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
για την Αλλοδαπή Παραγωγό. Η ημεδαπή παραγωγός 
καταβάλλει όλα τα ποσά των απαιτούμενων παραβόλων 
ενώ προς αυτήν κοινοποιούνται όλα τα έγγραφα, πράξεις 
και αποφάσεις που προβλέπονται στην παρούσα προ-
κήρυξη και είναι εκείνη που υποβάλει την ένσταση του 
άρθρου 29 παρ. 5 του ν. 4487/2017.

3. Στην περίπτωση του άρθρου 25 παρ. 4 του ν. 4487/2017, 
σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η από κοινού υποβολή 
αίτησης από την Αλλοδαπή Παραγωγό και την Εκτελέστρια 
Παραγωγής, ορίζονται οι ακόλουθες διαδικασίες:

α. Την αίτηση υπαγωγής υποβάλλει και υπογράφει, διά 
του νομίμου εκπροσώπου της, η Εκτελέστρια Παραγωγής.

β. Στο πλαίσιο εσωτερικής έγγραφης συμφωνίας με-
ταξύ Αλλοδαπής Παραγωγού και Εκτελέστριας Παρα-
γωγής, η οποία συνυποβάλλεται με την αίτηση υπαγω-
γής, δύναται να ορίζεται η Αλλοδαπή Παραγωγός ή η 
Εκτελέστρια Παραγωγής, ως Δικαιούχος της ενίσχυσης. 
Με την αίτηση υπαγωγής, δηλώνεται το πρόσωπο του 
Δικαιούχου, όπως έχει συμφωνηθεί και προσδιορισθεί 
μεταξύ των μερών κατά τα ανωτέρω. Εφόσον ως Δικαι-
ούχος έχει δηλωθεί η Αλλοδαπή Παραγωγός, και εφόσον 
διαπιστωθεί οριστική ανυπαίτια αδυναμία είσπραξης 
του ποσού της ενίσχυσης από την Αλλοδαπή Παραγωγό 
για λόγους που εμπίπτουν στη σφαίρα λειτουργίας των 
Ελληνικών Δημοσίων Αρχών, η ενίσχυση καταβάλλεται 
στην Εκτελέστρια Παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή, 
η απόδοση του σχετικού ποσού στην Αλλοδαπή Παρα-
γωγό από την Εκτελέστρια παραγωγής ρυθμίζεται βάσει 
της εσωτερικής τους σχέσης.

γ. Εφόσον με βάση την εσωτερική συμφωνία των με-
ρών, η Εκτελέστρια Παραγωγής ορίζεται παράλληλα και 
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ως Δικαιούχος της ενίσχυσης του παρόντος καθεστώ-
τος, υποβάλλονται μόνο για αυτήν τα δικαιολογητικά 
που προβλέπεται ότι συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής 
και τον φάκελο τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου, 
σύμφωνα με τα όσα εξειδικεύονται στα Παραρτήματα 
της παρούσας, συνυποβάλλεται δε μόνο η υπεύθυνη 
δήλωση που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 για την Αλ-
λοδαπή Παραγωγό. Στην περίπτωση κατά την οποία η 
Εκτελέστρια Παραγωγής δεν έχει ορισθεί παράλληλα 
και Δικαιούχος της ενίσχυσης, υποβάλλονται και για τις 
δυο επιχειρήσεις (Αλλοδαπή Παραγωγό και Εκτελέστρια 
Παραγωγής) τα αναφερόμενα ανωτέρω δικαιολογητικά, 
ειδικώς δε για την Αλλοδαπή Παραγωγό υποβάλλονται 
όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα 
και στα Παραρτήματα αυτής ότι αφορούν στην Αλλο-
δαπή Παραγωγό. Για την υποβολή της αίτησης και την 
προσκόμιση εκ μέρους της Εκτελέστριας Παραγωγής, 
όλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην πα-
ρούσα και στα Παραρτήματα αυτής ότι αφορούν στην 
Αλλοδαπή Παραγωγό, η Εκτελέστρια Παραγωγής συνυ-
ποβάλει, μαζί με την αίτηση, σχετική νόμιμη εξουσιοδό-
τηση, υπογεγραμμένη από την Αλλοδαπή Παραγωγό 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, καθώς και 
την υπεύθυνη δήλωση που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

δ. Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπεται ότι συ-
νοδεύουν την αίτηση υπαγωγής και τον φάκελο τεκ-
μηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα 
όσα εξειδικεύονται στα Παραρτήματα της παρούσας, 
υποβάλλονται από την Εκτελέστρια Παραγωγής, είτε 
αφορούν στην ίδια την Εκτελέστρια Παραγωγής είτε 
αφορούν στην επιχείρηση της Αλλοδαπής Παραγωγού, 

ε. Η Εκτελέστρια Παραγωγής καταβάλλει όλα τα ποσά 
των απαιτούμενων παραβόλων, 

στ. Στην περίπτωση του άρθρου 25 παρ. 4 του ν. 4487/
2017, ως Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου λογίζεται η 
Εκτελέστρια Παραγωγής, προς την οποία κοινοποιούνται 
όλα τα έγγραφα, πράξεις και αποφάσεις που προβλέπο-
νται στην παρούσα προκήρυξη και η οποία είναι εκείνη 
που υποβάλει την ένσταση του άρθρου 29 παρ. 5 του 
ν. 4487/2017.

4. Στην περίπτωση του άρθρου 25 παρ. 4 του ν. 4487/
2017, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η από κοινού 
υποβολή αίτησης από την Ημεδαπή Παραγωγό και την 
Εκτελέστρια Παραγωγής, ορίζονται οι ακόλουθες δια-
δικασίες:

α. Την αίτηση υπαγωγής υποβάλλει και υπογράφει, διά 
του νομίμου εκπροσώπου της, είτε η Ημεδαπή Παραγω-
γός, είτε η Εκτελέστρια Παραγωγής.

β. Στο πλαίσιο εσωτερικής έγγραφης συμφωνίας με-
ταξύ Ημεδαπής Παραγωγού και Εκτελέστριας Παραγω-
γής, η οποία συνυποβάλλεται με την αίτηση υπαγωγής, 
τα μέρη καθορίζουν το πρόσωπο του Δικαιούχου της 
ενίσχυσης.

γ. Εφόσον με βάση την εσωτερική συμφωνία των με-
ρών, η αιτούσα επιχείρηση ορίζεται παράλληλα και ως 
Δικαιούχος της ενίσχυσης του παρόντος καθεστώτος, 
υποβάλλονται μόνο για αυτήν τα δικαιολογητικά που 
προβλέπεται ότι συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής και 
τον φάκελο τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου, σύμ-

φωνα με τα όσα εξειδικεύονται στα Παραρτήματα της 
παρούσας, συνυποβάλλεται δε μόνο η υπεύθυνη δήλω-
ση που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 για το έτερο μέρος, 

δ. Στην περίπτωση κατά την οποία η αιτούσα επιχεί-
ρηση δεν έχει ορισθεί παράλληλα και Δικαιούχος της 
ενίσχυσης, υποβάλλονται και για τις δυο επιχειρήσεις 
(Ημεδαπή Παραγωγό και Εκτελέστρια Παραγωγής) τα 
αναφερόμενα ανωτέρω δικαιολογητικά. Για την υποβολή 
της αίτησης και την προσκόμιση εκ μέρους της αιτούσας 
επιχείρησης, όλων των δικαιολογητικών που προβλέ-
πονται στην παρούσα και στα Παραρτήματα αυτής ότι 
αφορούν στο έτερο μέρος (Ημεδαπή παραγωγό ή Εκτε-
λέστρια Παραγωγής), η αιτούσα επιχείρηση συνυποβά-
λει, μαζί με την αίτηση, σχετική νόμιμη εξουσιοδότηση, 
υπογεγραμμένη από το έτερο μέρος σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, καθώς και την υπεύθυνη 
δήλωση που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

ε. Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπεται ότι συνο-
δεύουν την αίτηση υπαγωγής και τον φάκελο τεκμη-
ρίωσης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα όσα 
εξειδικεύονται στα Παραρτήματα της παρούσας, υπο-
βάλλονται από την αιτούσα επιχείρηση, είτε αφορούν 
στην ίδια είτε αφορούν στο έτερο μέρος.

στ. Η αιτούσα επιχείρηση καταβάλλει όλα τα ποσά των 
απαιτούμενων παραβόλων.

ζ. Στην περίπτωση του άρθρου 25 παρ. 4 του ν. 4487/
2017, ως Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου λογίζεται 
η αιτούσα επιχείρηση, προς την οποία κοινοποιούνται 
όλα τα έγγραφα, πράξεις και αποφάσεις που προβλέπο-
νται στην παρούσα προκήρυξη και η οποία είναι εκείνη 
που υποβάλει την ένσταση του άρθρου 29 παρ. 5 του 
ν. 4487/2017.

5. Σε περίπτωση συμπαραγωγής μεταξύ δύο ή και 
περισσότερων επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες 
ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και 
λειτουργούν με σκοπό την παραγωγή οπτικοακουστικών 
έργων (συμπαραγωγή μεταξύ Ημεδαπών Παραγωγών), 
ακολουθούνται οι κάτωθι διαδικασίες:

α. Την αίτηση υπαγωγής υποβάλλει και υπογράφει, διά 
του νομίμου εκπροσώπου της, η συμπαραγωγός επιχεί-
ρηση η οποία έχει επιλεγεί από τους συμπαραγωγούς, 
ως εκείνη η οποία θα υποβάλει την αίτηση.

β. Στο πλαίσιο εσωτερικής έγγραφης συμφωνίας μεταξύ 
των συμπαραγωγών, η οποία συνυποβάλλεται με την αίτη-
ση υπαγωγής, δύναται να ορίζεται/ονται ένας ή περισσό-
τεροι συμπαραγωγοί ως δικαιούχος/οι της ενίσχυσης, εκ 
των οποίων ο ένας τουλάχιστον είναι η αιτούσα συμπαρα-
γωγός. Με την αίτηση υπαγωγής, δηλώνεται το πρόσωπο 
(ή τα πρόσωπα) του Δικαιούχου, όπως έχει συμφωνηθεί 
και προσδιορισθεί μεταξύ των μερών κατά τα ανωτέρω. 
Εφόσον ως Δικαιούχοι έχουν δηλωθεί περισσότεροι του 
ενός συμπαραγωγοί, δηλώνεται από την αιτούσα-συμπα-
ραγωγό το ποσοστό εκ της συνολικής ενίσχυσης που θα 
εισπράξει έκαστος εξ αυτών, αντιστοίχως της εσωτερικής 
συμφωνίας μεταξύ των μερών. Σε περίπτωση μη προσ-
διορισμού του ποσοστού ενίσχυσης το οποίο δικαιούται 
να εισπράξει έκαστος εκ των δικαιούχων της ενίσχυσης 
συμπαραγωγών, οι ορισθέντες δικαιούχοι ενίσχυσης ει-
σπράττουν ισομερώς το ποσό ενίσχυσης.
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γ. Η αιτούσα συμπαραγωγός υποβάλλει τα δικαιολογη-
τικά που προβλέπεται ότι συνοδεύουν την αίτηση υπα-
γωγής και τον φάκελο τεκμηρίωσης του επενδυτικού 
σχεδίου, σύμφωνα με τα όσα εξειδικεύονται στα Παραρ-
τήματα της παρούσας, μόνο για την ίδια και για όσους 
συμπαραγωγούς ορίζονται στην αίτηση υπαγωγής, ως 
δικαιούχοι της ενίσχυσης, συνυποβάλλει δε μόνο την 
υπεύθυνη δήλωση που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 για 
όλους τους συμπαραγωγούς, ανεξαρτήτως αν ορίζονται 
ως δικαιούχοι της ενίσχυσης. Για την προσκόμιση των δι-
καιολογητικών των οριζόμενων στην αίτηση δικαιούχων 
ενίσχυσης, η αιτούσα συμπαραγωγός συνυποβάλλει μαζί 
με την αίτηση, σχετική νόμιμη εξουσιοδότηση, υπογε-
γραμμένη από τους λοιπούς οριζόμενους στην αίτηση 
υπαγωγής δικαιούχους της ενίσχυσης συμπαραγωγούς, 
καθώς και την υπεύθυνη δήλωση που ορίζεται στο ΠΑ-
ΡΑΡΤΗΜΑ 1.

δ. Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπεται ότι συνο-
δεύουν την αίτηση υπαγωγής και τον φάκελο τεκμη-
ρίωσης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα όσα 
εξειδικεύονται στα Παραρτήματα της παρούσας, υπο-
βάλλονται από την αιτούσα συμπαραγωγό, είτε αφορούν 
στην ίδια την αιτούσα συμπαραγωγό είτε αφορούν στην 
επιχείρηση των λοιπών συμπαραγωγών.

ε. Η αιτούσα συμπαραγωγός καταβάλλει όλα τα ποσά 
των απαιτούμενων παραβόλων.

στ. Για την εφαρμογή της παρούσας παρ. 5, ως Φορέας 
του Επενδυτικού Σχεδίου λογίζεται η αιτούσα συμπαρα-
γωγός, προς την οποία κοινοποιούνται όλα τα έγγραφα, 
πράξεις και αποφάσεις που προβλέπονται στην παρούσα 
προκήρυξη και η οποία είναι εκείνη που υποβάλει την 
ένσταση του άρθρου 29 παρ. 5 του ν. 4487/2017.

6. Η αίτηση υπαγωγής και ο οικείος φάκελος τεκμηρί-
ωσης του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να περιλαμ-
βάνουν τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ. 2 και 3 του
ν. 4487/2017, όπως αυτά εξειδικεύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗ-
ΜΑ 1 της παρούσας .

7. Με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υπαγωγής 
του Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου παρέχεται από το 
ΠΣΚΕ μοναδιαίος αριθμός ηλεκτρονικής υποβολής.

8. Για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής απαιτείται 
παράβολο που ορίζεται στο 0,0005 των επιλέξιμων δα-
πανών που παρουσιάζονται στην αίτηση υπαγωγής. Σε 
κάθε περίπτωση, το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι 
κατώτερο των πεντακοσίων (500) ευρώ και ανώτερο των 
δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ.

9. Σε περίπτωση που ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδί-
ου σκοπεύει να παράξει περισσότερα του ενός επεισόδια 
της τηλεοπτικής σειράς ή της μίνι τηλεοπτικής σειράς 
οποιουδήποτε περιεχομένου (ήτοι μυθοπλασίας, ή ντοκι-
μαντέρ ή κινουμένων σχεδίων), δύναται να περιλάβει σε 
μία αίτηση του όλα τα επεισόδια που σκοπεύει να παρά-
ξει, χωρίς να απαιτείται υποβολή ξεχωριστής αίτησης για 
κάθε ένα από τα επεισόδια αυτά. Στην περίπτωση αυτή:

α. Για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής απαιτείται 
ένα παράβολο που ορίζεται στο 0,0005 επί του συνόλου 
των επιλέξιμων δαπανών όλων των επεισοδίων που πε-
ριλαμβάνονται στην αίτηση υπαγωγής. Σε κάθε περίπτω-
ση, το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 

πεντακοσίων (500) ευρώ και ανώτερο των δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων (2.500) ευρώ.

β. Κάθε επεισόδιο που περιλαμβάνεται στην αίτηση 
θα πρέπει να πληροί αυτόνομα την προβλεπόμενη στο 
άρθρο 23 παρ. 2 του ν. 4487/2017 γενική προϋπόθεση 
υπαγωγής στο επενδυτικό καθεστώς, ήτοι το ελάχιστο 
όριο των επιλέξιμων δαπανών που απαιτείται να υλο-
ποιούνται στην ελληνική επικράτεια θα ανέρχεται του-
λάχιστον στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ 
ανά έκαστο παραγόμενο επεισόδιο.

γ. Η πλήρωση των πολιτιστικών κριτηρίων θα ελέγχε-
ται συνολικά για όλα τα περιλαμβανόμενα στην αίτηση 
επεισόδια.

δ. Εφόσον για κάποιο από τα ανωτέρω επεισόδια δεν 
πληρούνται οι νόμιμοι όροι ενίσχυσης, εγκρίνεται μόνο 
η ενίσχυση δαπανών εκείνων των επεισοδίων που πλη-
ρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις υπαγωγής.

10. Στην περίπτωση αιτήσεως με αντικείμενο την 
παραγωγή κύκλου επεισοδίων τηλεοπτικής ή μίνι τη-
λεοπτικής σειράς, οποιουδήποτε περιεχομένου (ήτοι 
μυθοπλασίας, ή ντοκιμαντέρ, ή κινουμένων σχεδίων) 
ισχύουν τα εξής:

α. Υποβάλλεται μια αίτηση υπαγωγής και απαιτείται 
ένα παράβολο που ορίζεται στο 0,0005 επί του συνόλου 
των επιλέξιμων δαπανών όλων των επεισοδίων που πε-
ριλαμβάνονται στον προς υπαγωγή κύκλο επεισοδίων. 
Σε κάθε περίπτωση, το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι 
κατώτερο των πεντακοσίων (500) ευρώ και ανώτερο των 
δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ.

β. Κάθε επεισόδιο που περιλαμβάνεται στον προς 
υπαγωγή κύκλο επεισοδίων θα πρέπει να πληροί αυ-
τόνομα την προβλεπόμενη στο άρθρο 23 παρ. 2 του 
ν. 4487/2017 γενική προϋπόθεση υπαγωγής στο επεν-
δυτικό καθεστώς, ήτοι το ελάχιστο όριο των επιλέξιμων 
δαπανών που απαιτείται να υλοποιούνται στην ελληνική 
επικράτεια θα ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των τρι-
άντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά έκαστο παραγόμενο 
επεισόδιο.

γ. Η πλήρωση των πολιτιστικών κριτηρίων θα ελέγχε-
ται συνολικά για όλα τα επεισόδια του προς υπαγωγή 
κύκλου επεισοδίων.

δ. Εφόσον για κάποιο από τα επεισόδια του κύκλου επει-
σοδίων δεν πληρούνται οι νόμιμοι όροι ενίσχυσης, εγκρί-
νεται μόνο η ενίσχυση δαπανών εκείνων των επεισοδίων 
που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις υπαγωγής.

11. Στην περίπτωση αιτήσεως με αντικείμενο την πα-
ραγωγή τμημάτων επεισοδίων τηλεοπτικής σειράς ή μίνι 
τηλεοπτικής σειράς οποιουδήποτε περιεχομένου (ήτοι 
μυθοπλασίας, ή ντοκιμαντέρ ή κινουμένων σχεδίων), 
ισχύουν τα εξής:

α. Υποβάλλεται μια αίτηση υπαγωγής και απαιτείται 
ένα παράβολο που ορίζεται στο 0,0005 επί του συνό-
λου των επιλέξιμων δαπανών των τμημάτων επεισοδίων 
που περιλαμβάνονται στην αίτηση υπαγωγής. Σε κάθε 
περίπτωση, το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώ-
τερο των πεντακοσίων (500) ευρώ και ανώτερο των δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ.

β. Για τα τμήματα επεισοδίων που περιλαμβάνονται 
στην αίτηση υπαγωγής θα πρέπει να πληρείται η προ-
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βλεπόμενη στο άρθρο 23 παρ. 3 του ν. 4487/2017 γενική 
προϋπόθεση υπαγωγής στο επενδυτικό καθεστώς, ήτοι 
το ελάχιστο όριο των επιλέξιμων δαπανών που απαι-
τείται να υλοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια θα 
ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των εκατό χιλιάδων 
(100.000) ευρώ για το σύνολο των τμημάτων επεισοδίων 
που περιλαμβάνονται στην αίτηση. 

γ. Η πλήρωση των πολιτιστικών κριτηρίων θα ελέγχε-
ται συνολικά για όλα τα περιλαμβανόμενα στην αίτηση 
τμήματα επεισοδίων».

3. α) Στην περ. α της παρ. 2 του άρθρου 5 η φράση «έχει 
υποχρεωτικά την ιδιότητα του οικονομολόγου» αντικα-
θίσταται από τη φράση «ανήκει στην κατηγορία - κλάδο 
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού».

β) Στην περ. α της παρ. 3 του άρθρου 5 η φράση «ένας 
εκ των οποίων έχει υποχρεωτικά την ιδιότητα του οι-
κονομολόγου και τουλάχιστον ένας έχει εμπειρία στην 
παραγωγή οπτικοακουστικού έργου» αντικαθίσταται 
από τη φράση «είτε κατηγορίας - κλάδου ΠΕ Διοικη-
τικού - Οικονομικού, είτε με εμπειρία στην παραγωγή 
οπτικοακουστικού έργου».

γ) Η παρ. 8 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι 
συνεδριάσεις της Επιτροπής πραγματοποιούνται είτε 
στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. είτε και μέσω τηλεδι-
άσκεψης, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ή πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασίας, μετά από πρόσκληση 
των μελών της από τον Πρόεδρο της, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει. 
Η ημερήσια διάταξη, που εκδίδεται από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής, κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της 
Γραμματείας. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται απαρτία 
του συνόλου των μελών και οι αποφάσεις λαμβάνονται 
με πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής».

4. Στην περ. η’ της παρ. 1 του άρθρου 6 η φράση «στο 
ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ» αντικαθίστα-
ται από τη φράση «στα οριζόμενα στο άρθρο 23 του
ν. 4487/2017 ποσά».

5. α) Στην περ. α της παρ. 2 του άρθρου 8 η φράση 
«τρεις (3) υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., εκ των οποίων ένας 
τουλάχιστον έχει υποχρεωτικά, αναγνωρισμένο στην Ελ-
λάδα, πτυχίο νομικής» αντικαθίσταται από τη φράση 
«δυο (2) υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και έναν (1) υπάλ-
ληλο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, ο οποίος έχει πτυχίο νομικής»,

β) Στην περ. α της παρ. 3 του άρθρου 8 η φράση «δύο 
(2) τακτικά μέλη της Επιτροπής αποτελούμενα από δύο 
(2) υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ένας εκ των οποίων έχει 
υποχρεωτικά, αναγνωρισμένο στην Ελλάδα, πτυχίο νο-
μικής» αντικαθίσταται από τη φράση «δυο τακτικά μέλη 
της Επιτροπής αποτελούμενα από έναν (1) υπάλληλο 
του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
με πτυχίο νομικής», 

γ) Η παρ. 9 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι 
συνεδριάσεις της Επιτροπής πραγματοποιούνται είτε 
στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. είτε και μέσω τηλεδι-
άσκεψης, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ή πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασίας, μετά από πρόσκληση 
των μελών της από τον Πρόεδρο σύμφωνα με τα ορι-

ζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει. 
Η ημερήσια διάταξη, που εκδίδεται από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής, κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της 
Γραμματείας. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται απαρτία 
του συνόλου των μελών και οι αποφάσεις λαμβάνονται 
με πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής».

6. α) Στο δεύτερο εδάφιο της περ. β της παρ. 5 του άρ-
θρου 9 μετά τις λέξεις «που αφορά σε κινηματογραφική» 
προστίθενται οι λέξεις «ή τηλεοπτική».

β) Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περ. β της 
παρ. 5 του άρθρου 9 προστίθεται φράση ως εξής «ή τα 
επεισόδια του κύκλου επεισοδίων που έχει υπαχθεί σε 
καθεστώς ενίσχυσης».

γ) Το τελευταίο εδάφιο της περ. β της παρ. 5 του άρθρου 
9 αντικαθίσταται ως εξής: «Στην περίπτωση υποβολής 
αιτήματος τροποποίησης που αφορά στην παραγωγή 
πρόσθετων επεισοδίων κατά τα ανωτέρω και προκειμέ-
νου για την έγκριση του ή μη, εφαρμόζεται αναλογικά 
η παράγραφος 9 του άρθρου 4 και απαιτείται η πλήρω-
ση της οριζόμενης στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 
του ν. 4487/2017 γενικής προϋπόθεσης υπαγωγής στο 
καθεστώς ενίσχυσης, ήτοι για έκαστο πρόσθετο επει-
σόδιο σύνολο επιλέξιμων δαπανών που υλοποιούνται 
στην ελληνική επικράτεια τουλάχιστον τριάντα χιλιάδων 
(30.000) ευρώ. Η πλήρωση των πολιτιστικών κριτηρίων 
ελέγχεται συνολικά για όλα τα περιλαμβανόμενα στην 
αίτηση τροποποίησης επιπρόσθετα επεισόδια, ως προς 
δε το καταβαλλόμενο παράβολο ισχύουν τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου».

7. α) Η περ. α της παρ. 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται 
ως εξής: «α. Τρία (3) τακτικά μέλη αποτελούμενα από 
τρεις (3) υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ένας εκ των οποίων 
έχει εμπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού έργου».

β) Το πρώτο εδάφιο της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 
10 αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Προέδρου 
και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ορίζονται 
τρία τακτικά μέλη, αποτελούμενα από δυο (2) υπαλλή-
λους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και έναν (1) υπάλληλο του Ελληνικού 
Κέντρου Κινηματογράφου.».

 γ) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 10 η 
φράση «δέκα (10) ημερών» αντικαθίσταται από τη φρά-
ση «δεκαπέντε (15) ημερών».

8. α) Στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 11 η φράση 
«εντός πέντε (5) ημερών» αντικαθίσταται από τη φράση 
«εντός δώδεκα (12) ημερών».

β) Η υποπερίπτωση αα της περ. γ της παρ. 1 του άρ-
θρου 11 διαγράφεται και ακολούθως οι υποπεριπτώσεις 
ββ έως ιι αναγράφονται ως αα έως θθ αντίστοιχα.

γ) Στην υποπερίπτωση ββ (όπως διαμορφώθηκε) της 
περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 11 η φράση «το ποσό των 
εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ» αντικαθίσταται από τη 
φράση «τα κατώτατα όρια που τίθενται στο άρθρο 23 
του ν. 4487/2017».

9. α) Στο πρώτο εδάφιο της περ. α της παρ. 1 του άρ-
θρου 12 διαγράφεται η φράση «εντός πέντε (5) ημερών 
από την υποβολή της».

β) Στο δεύτερο εδάφιο της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 
12 διαγράφεται η φράση «εντός πέντε (5) ημερών».

γ) Στο πρώτο εδάφιο της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 12
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διαγράφεται η φράση «εντός δέκα (10) ημερών από την 
ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας της έκθεσης».

10. Στο άρθρο 14 διαγράφεται η παρ. 3.
11. α) Στην παρ. 1 του άρθρου 15 διαγράφεται το τε-

λευταίο εδάφιο,
β) Στην παρ. 2 του άρθρου 15 διαγράφεται το τελευταίο 

εδάφιο.
12. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της αριθμ. 923/23-3-2017 κοινής 

υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται στο σύνολό του 
ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Καθορισμός του περιεχομένου της 
Αίτησης Υπαγωγής και των δικαιολογητικών του Φακέ-
λου Τεκμηρίωσης. 

1. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΗΣ
1.α Για την υπαγωγή στις διατάξεις του καθεστώτος 

του κεφαλαίου Δ' του ν. 4487/2017, ο Φορέας του Επεν-
δυτικού Σχεδίου υποβάλλει στον Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., αίτηση υπα-
γωγής του επενδυτικού σχεδίου στο ως άνω καθεστώς 
ενίσχυσης.

1.β. Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται ηλεκτρονικά, 
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενι-
σχύσεων (ΠΣΚΕ).

1.γ. Η αίτηση υπαγωγής περιλαμβάνει τα στοιχεία του 
Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου και πληροφορίες επί 
του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτά προσδιορίζονται 
στις σχετικές οθόνες και τα υπό συμπλήρωση πεδία του 
ΠΣΚΕ και τα οποία κατ' ελάχιστον περιλαμβάνουν τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 28 παρ. 2 του ν. 4487/2017.

1.δ. Η υποβολή της ως άνω αίτησης υπαγωγής συνοδεύ-
εται και από υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 
8 του ν. 1599/1986 (Υ.Δ.), βάσει του υποδείγματος που 
παρατίθεται στο Προσάρτημα 1 του παρόντος, την οποία 
οφείλει να υποβάλλει ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδί-
ου. Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση φέρει θεώρηση γνησίου 
υπογραφής του υπογράφοντος από ΚΕΠ ή δημόσια αρχή. 

1ε. Σε σχέση με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης 
του στοιχ. 1.δ., ισχύουν ειδικότερα τα ακόλουθα:

α. Στην περίπτωση της διασυνοριακής παραγωγής 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 3 του ν. 4487/2017, 
καθώς και στην περίπτωση της παραγωγής μεταξύ Αλλο-
δαπής Παραγωγού και Ημεδαπής Παραγωγού, η οποία 
όμως δεν αποτελεί «διασυνοριακή παραγωγή» κατά 
τον ορισμό του άρθρου 25 παρ.3 του ν. 4487/2017, η 
Ημεδαπή Παραγωγός, ως αιτούσα και δικαιούχος της 
ενίσχυσης, προσκομίζει για την ίδια την προβλεπόμε-
νη στο στοιχ. 1.δ. ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση νομίμως 
υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό της, συνυ-
ποβάλλοντας επιπλέον και για την Αλλοδαπή Παραγωγό 
την υπεύθυνη δήλωση του Προσαρτήματος 1 του παρό-
ντος σύμφωνα με το υπόδειγμα που εκεί παρατίθεται, 
στην αγγλική γλώσσα, νομίμως υπογεγραμμένη από 
αρμοδίως και νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο 
πρόσωπο, φέρουσα θεώρηση γνησίου υπογραφής του 
υπογράφοντος από αρμόδια κατά το δίκαιο της έδρας 
της Αλλοδαπής Παραγωγού αρχή. 

β. Στην περίπτωση παραγωγής μεταξύ Αλλοδαπής Πα-
ραγωγού, η οποία συμβάλλεται με Εκτελέστρια Παραγω-
γής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 4 του 
ν. 4487/2017, η Εκτελέστρια Παραγωγής υποβάλει για την 

ίδια την προβλεπόμενη στο στοιχ. 1.δ. ανωτέρω υπεύθυνη 
δήλωση νομίμως υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρό-
σωπο αυτής, συνυποβάλλει δε επιπλέον και για την Αλλοδα-
πή Παραγωγό την υπεύθυνη δήλωση του Προσαρτήματος 
1 του παρόντος σύμφωνα με το υπόδειγμα που εκεί παρα-
τίθεται, στην αγγλική γλώσσα, νομίμως υπογεγραμμένη 
από αρμοδίως και νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο 
πρόσωπο, φέρουσα θεώρηση γνησίου υπογραφής του 
υπογράφοντος από αρμόδια κατά το δίκαιο της έδρας της 
Αλλοδαπής Παραγωγού αρχή. 

γ. Στην περίπτωση παραγωγής μεταξύ Ημεδαπής Πα-
ραγωγού, η οποία συμβάλλεται με Εκτελέστρια Παραγω-
γής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 4 του 
ν. 4487/2017, υποβάλλεται από την αιτούσα επιχείρηση η 
προβλεπόμενη στο στοιχ. 1.δ. ανωτέρω υπεύθυνη δήλω-
ση νομίμως υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό 
της, συνυποβάλλεται δε επιπλέον και υπεύθυνη δήλωση 
της έτερης επιχείρησης νομίμως υπογεγραμμένη από τον 
νόμιμο εκπρόσωπό της. 

δ. Σε περίπτωση συμπαραγωγής μεταξύ Ημεδαπών Πα-
ραγωγών, υποβάλλεται η προβλεπόμενη στο στοιχ. 1.δ. 
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση νομίμως υπογεγραμμένη από 
τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της υποβάλλουσας την αίτηση 
υπαγωγής επιχείρησης, συνυποβάλλεται δε επιπλέον και 
υπεύθυνη δήλωση της/των έτερης/λοιπών συμπαραγω-
γού/συμπαραγωγών επιχείρησης/επιχειρήσεων νομίμως 
υπογεγραμμένη από τον/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπό/
ους της/τους.

1.στ. Στην περίπτωση που η αιτούσα επιχείρηση δεν 
έχει οριστεί παράλληλα και δικαιούχος της ενίσχυσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας υποβάλλεται 
εξουσιοδότηση της/των δικαιούχου/δικαιούχων επιχεί-
ρησης/εων αναφορικά με την εκ μέρους της αιτούσας 
επιχείρησης υποβολή της αίτησης και όλων των δικαι-
ολογητικών του φακέλου τεκμηρίωσης που αφορούν 
στην/στις δικαιούχο/ους επιχείρηση/επιχειρήσεις. 

Ειδικότερα: Στην περίπτωση ημεδαπής δικαιούχου 
υποβάλλεται εξουσιοδότηση νομίμως υπογεγραμμένη 
από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής με θεώρηση γνησί-
ου υπογραφής του υπογράφοντος από ΚΕΠ ή δημόσια 
αρχή. Στην περίπτωση αλλοδαπής δικαιούχου υποβάλ-
λεται εξουσιοδότηση νομίμως υπογεγραμμένη από το 
νόμιμο εκπρόσωπο ή άλλο αρμοδίως και νομίμως εξου-
σιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, φέρουσα θεώρηση 
γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος από αρμόδια 
κατά το δίκαιο της έδρας της αλλοδαπής επιχείρησης 
αρχή. Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω εξουσιοδότηση 
δεν απαιτείται στην περίπτωση της υποβολής από την 
αιτούσα επιχείρηση μόνο της υπεύθυνης δήλωσης του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 για τα έτερα μέρη.

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ. 

Μαζί με την αίτηση υπαγωγής και την υπεύθυνη δή-
λωση του στοιχ. 1.δ. ανωτέρω, υποβάλλεται και Φάκελος 
Τεκμηρίωσης της Αίτησης Υπαγωγής. Ο Φάκελος Τεκμη-
ρίωσης περιλαμβάνει τα συνοδευτικά έγγραφα, δικαιο-
λογητικά και λοιπά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 28
παρ. 3 του ν. 4487/2017 όπως αυτά προσδιορίζονται 
αναλυτικά στη συνέχεια (υποκεφ. 2.δ του παρόντος Πα-
ραρτήματος).
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2.α. Όλα τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την 
αίτηση υπαγωγής και τον φάκελο τεκμηρίωσης του 
επενδυτικού σχεδίου υποβάλλονται από τον Φορέα του 
επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση που ο Φορέας του 
επενδυτικού σχεδίου είναι και ο Δικαιούχος της ενίσχυσης 
υποβάλλει μόνο για αυτόν τα ως άνω δικαιολογητικά, συ-
νυποβάλλει δε επιπλέον μόνο την υπεύθυνη δήλωση του 
Παραρτήματος 1 για το/α έτερο/α μέρη κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 4 της παρούσας. Στις περιπτώσεις που, κατά το 
άρθρο 25 του ν. 4487/2017 όπως ισχύει και το άρθρο 4 της 
παρούσας, ο Φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν είναι 
και Δικαιούχος της ενίσχυσης, ο Φορέας του επενδυτικού 
σχεδίου προσκομίζει επιπλέον τα απαιτούμενα δικαιολογη-
τικά και για τον/τους Δικαιούχο/Δικαιούχους της ενίσχυσης, 
όπως αυτά καθορίζονται κατά περίπτωση στην παρούσα.

2.β. Στην περίπτωση του άρθρου 25 παρ. 4 του 
ν. 4487/2017 και εφόσον η Αλλοδαπή Παραγωγός έχει 
ορισθεί ως δικαιούχος ενίσχυσης, η Εκτελεστρια Παρα-
γωγής συνυποβάλλει, για λογαριασμό της Αλλοδαπής 
Παραγωγού, και όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά 
που αφορούν στην επιχείρηση της Αλλοδαπής Παρα-
γωγού, όπου και όπως κατωτέρω ορίζεται. Τα έγγραφα 
που υποβάλλονται από την Εκτελέστρια Παραγωγής και 
αφορούν στην Αλλοδαπή Παραγωγό, υπογράφονται 
(όπου προβλέπεται ή απαιτείται τέτοια υπογραφή) από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο ή άλλο αρμοδίως και νομίμως 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της Αλλοδαπής Παραγωγού 
και φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής σύμφωνα με 
το δίκαιο της έδρας της Αλλοδαπής Παραγωγού. 

2.γ. Πρωτότυπα δικαιολογητικά έγγραφα που δεν 
έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, προσκομίζο-
νται σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική από μετα-
φραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή τις 
κατά τόπους αρμόδιες προξενικές αρχές ή από δικηγό-
ρο εγγεγραμμένο σε δικηγορικό σύλλογο της ελληνικής 
επικράτειας.

2.δ Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης του προς υπαγωγή επεν-
δυτικού σχεδίου θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλου-
θα στοιχεία και να συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα 
κάτωθι δικαιολογητικά:

2.δ.1 Οικονομοτεχνική μελέτη
Η οικονομοτεχνική μελέτη απαρτίζεται από τις κάτωθι 

αναφερόμενες ενότητες, όπως κατωτέρω εξειδικεύεται 
το περιεχόμενό τους.

2.δ.1- ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Εισαγωγή
Συνοπτική παρουσίαση και περιγραφή του επενδυτι-

κού σχεδίου, του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, 
των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν στην ελληνική 
επικράτεια και του χρηματοδοτικού σχεδίου-πλάνου, 
στο οποίο θα αναγράφονται και τυχόν άλλες κρατικές 
ενισχύσεις και το ποσοστό ενίσχυσης αυτών. Η ως άνω 
παρουσίαση αποτελεί συνοπτικό κείμενο παρουσίασης, 
που περιέχει τις ως άνω πληροφορίες, επιγραμματικά.

2.δ.1- ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Στοιχεία φορέα επενδυτικού σχεδί-
ου ή/και δικαιούχου ενίσχυσης.

Β.1 Υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολο-
γητικά ως προς τη νόμιμη σύσταση και εκπροσώπηση 
του Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου ή/και του δικαιού-
χου της ενίσχυσης:

(α) Σύντομη παρουσίαση του Φορέα του Επενδυτικού 
Σχεδίου ή/και του δικαιούχου της ενίσχυσης: ειδικότερα 
αναφέρεται ο χρόνος ίδρυσης, μετοχικό/εταιρικό Κεφά-
λαιο (κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής), 
ο καταστατικός σκοπός του φορέα/δικαιούχου καθώς 
και μια σύντομη αναφορά στην παραγωγική δραστηρι-
ότητα του φορέα/δικαιούχου σε βάθος διετίας σε σχέση 
με ολοκληρωμένες από αυτόν παραγωγές οπτικοακου-
στικών έργων στην ελληνική επικράτεια ή την αλλοδα-
πή. Η ως άνω παρουσίαση αποτελεί συνοπτικό κείμενο 
παρουσίασης, που περιέχει τις ως άνω πληροφορίες, 
επιγραμματικά.

(β) Ισχύον ενιαίο κείμενο κωδικοποιημένου καταστατι-
κού (για όλες τις περιπτώσεις νομικών προσώπων) νομί-
μως θεωρημένο από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Στην 
περίπτωση των υπό σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών 
υποβάλλεται η ιδρυτική σύμβαση (η οποία πρέπει να 
περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 2 
ν. 2190/1920) ή το κοινοπρακτικό έγγραφο σύστασης.

(γ) Δήλωση μεταβολών από την αρμόδια ΔΟΥ όπου 
αναφέρονται οι κωδικοί δραστηριότητας του Φορέα/
Δικαιούχου.

(δ) Νομιμοποιητικά έγγραφα διοίκησης και εκπρο-
σώπησης του Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου και του 
Δικαιούχου της ενίσχυσης. Ειδικότερα, από τα υποβαλ-
λόμενα έγγραφα πρέπει να προκύπτουν τα στοιχεία 
ταυτότητας των μελών των οργάνων Διοίκησης (όνομα, 
επώνυμο, πατρώνυμο και Α.Φ.Μ., διεύθυνση κατοικίας) 
και του νομίμου εκπροσώπου.

Β.2 Ειδικά ως προς τη διαδικασία του άρθρου 25 παρ. 4 
του ν. 4487/2017, στην περίπτωση κατά την οποία, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας, ορί-
ζεται η Αλλοδαπή Παραγωγός ως δικαιούχος ενίσχυσης, 
ισχύουν τα εξής:

Η Εκτελέστρια Παραγωγής συνυποβάλλει τα ακόλου-
θα στοιχεία και δικαιολογητικά, ως προς την Επιχείρηση 
της Αλλοδαπής Παραγωγού:

- Σύντομη παρουσίαση της Αλλοδαπής Παραγωγού 
καθώς και μνεία της εκ μέρους της ολοκλήρωσης της 
παραγωγής οπτικοακουστικών έργων σε βάθος διετίας.

- Αντίγραφο τελευταίου εν ισχύ Καταστατικού της Αλ-
λοδαπής Παραγωγού.

- Νομιμοποιητικά έγγραφα διοίκησης και νόμιμης εκ-
προσώπησης της Αλλοδαπής Παραγωγού.

2.δ.1- ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Τεχνική περιγραφή επενδυτικού σχε-
δίου, προϋπολογισμός, συμβατικά κείμενα και κρατική 
ενίσχυση.

Γ.1 Υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία του επενδυ-
τικού σχεδίου:

(α) Γενική παρουσίαση και περιγραφή του οπτικοα-
κουστικού έργου (υποβάλλεται υπό μορφή κειμένου).

(β) Η σύνοψη του σεναρίου ή το σενάριο του προς 
υπαγωγή οπτικοακουστικού έργου (υποβάλλεται είτε 
κείμενο σύνοψης είτε το κείμενο του ίδιου του σεναρίου).

(γ) Ο προγραμματισμός εργασιών του επενδυτικού 
σχεδίου και συγκεκριμένα οι προγραμματισμένες ημερο-
μηνίες έναρξης και λήξης των εργασιών του επενδυτικού 
σχεδίου, ο τόπος ή οι τόποι εκτέλεσης του έργου, οι προ-
γραμματισμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης γυρι-
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σμάτων, καθώς και ο αριθμός ημερών των γυρισμάτων, 
που θα απαιτηθούν στην Ελλάδα για την ολοκλήρωση 
του επενδυτικού σχεδίου και ο αριθμός του απασχολού-
μενου προσωπικού που θα απαιτηθεί σε άμεση σχέση 
με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

(δ) Αναλυτικός προϋπολογισμός του συνολικού κόστους 
(ήτοι του κόστους που αφορά στη συνολική παραγωγή 
του οπτικοακουστικού έργου, στο οποίο απεικονίζονται 
όλες οι δαπάνες, και όχι μόνον αυτές που θα εκτελεστούν 
στην Ελλάδα και που υπάγονται στην παρούσα προκήρυ-
ξη) παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου.

(ε) Αναλυτικός προϋπολογισμός (με διακριτή απεικό-
νιση σε σχέση με τον προϋπολογισμό υπό (δ) ανωτέρω) 
των επιλέξιμων δαπανών, ανά κατηγορία και ομάδα δα-
πάνης, που ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου αιτείται 
να υπαχθούν στο καθεστώς της παρούσας και οι οποίες 
θα υλοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια . Οι εν λόγω 
δαπάνες (επιλέξιμες δαπάνες), στο σύνολό τους δεν θα 
πρέπει να ξεπερνούν το 80% του συνολικού κόστους 
παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου.

Γ.2 Σε περίπτωση συνεργασίας μεταξύ Παραγωγού 
Εταιρείας (Εγχώριας ή/και Αλλοδαπής) με Εκτελέστρια 
Παραγωγής, υποβάλλεται νομίμως επικυρωμένο αντί-
γραφο της σύμβασης Εκτέλεσης Παραγωγής καθώς 
και ο προϋπολογισμός του συνολικού έργου που θα 
εκτελέσει η Εκτελέστρια Παραγωγής και ο οποίος (προ-
ϋπολογισμός) έχει εγκριθεί από την Παραγωγό. Σε δι-
ακριτή, ξεχωριστή γραμμή του υποβαλλόμενου σχετι-
κού προϋπολογισμού, καταγράφεται το ποσό/ποσοστό 
συμφωνημένης αμοιβής της Εκτελέστριας Παραγωγής 
για την εκτέλεση των εργασιών που ανέλαβε (ήτοι ποσό 
αμοιβής αφαιρουμένου του συνόλου των δαπανών που 
θα εκτελέσει η Εκτελέστρια Παραγωγής σύμφωνα με το 
προϋπολογιζόμενο κόστος δαπανών που περιγράφονται 
στον υποβαλλόμενο προϋπολογισμό).

Γ.3 Σε περίπτωση διασυνοριακής παραγωγής ή/και συ-
μπαραγωγής, υποβάλλεται νομίμως θεωρημένο ιδιωτικό 
συμφωνητικό της σύμβασης μεταξύ των παραγωγών 
που συμμετέχουν στη διασυνοριακή παραγωγή ή/και 
στην συμπαραγωγή.

Γ.4 Σε περίπτωση ληφθείσας κρατικής ενίσχυσης ή 
υποβολής αίτησης προς κρατική ενίσχυση ως προς το 
ίδιο Επενδυτικό Σχέδιο, υποβάλλονται όλα τα σχετικά 
δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ο φορέας της 
κρατικής ενίσχυσης, ο αιτών και λήπτης της ενίσχυσης 
και το ποσό της ενίσχυσης (αιτούμενο ή ληφθέν).

2.δ.1 - ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Στοιχεία απασχόλησης
Υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία απασχόλησης για 

την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου:
Έγγραφη δήλωση - αναφορά εκ μέρους του Φορέα 

του Επενδυτικού Σχεδίου, νομίμως υπογεγραμμένη, η 
οποία να περιέχει τα ονόματα των βασικών καλλιτεχνι-
κών συντελεστών, τον αριθμό των εργαζομένων που 
θα απασχοληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών του 
επενδυτικού σχεδίου στην Ελλάδα καθώς και τις σχε-
διαζόμενες νέες θέσεις εργασίας εντός της περιόδου 
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

2.δ.1- ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Πηγές χρηματοδότησης
Υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία πηγών χρηματο-

δότησης του επενδυτικού σχεδίου:

Παρουσιάζεται το χρηματοδοτικό σχήμα και οι τυχόν 
εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης, με ειδική αναφορά 
στις περιπτώσεις που αυτές περιέχουν κρατική ενίσχυση, 
δημόσια στήριξη ή παροχή. Τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλ-
λονται/παρουσιάζονται σε κείμενο που περιέχει όλες τις 
πληροφορίες που ανωτέρω αναφέρονται. Σε περίπτω-
ση κρατικής ενίσχυσης, δημόσιας στήριξης ή παροχής, 
συνυποβάλλονται και τα σχετικά τεκμηριωτικά έγγραφα.

2.δ.1- ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: Παράβολο υποβολής αίτησης 
υπαγωγής

Υποβάλλεται εκτύπωση e-Παραβόλου μαζί με διπλό-
τυπο πληρωμής του στη Δ.Ο.Υ. ή αποδεικτικό εξόφλησης 
από Τράπεζα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
4 παρ. 8 της παρούσας προκήρυξης.

2.δ.1 ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Στοιχεία φερεγγυότητας φορέα 
επενδυτικού σχεδίου ή/και δικαιούχου ενίσχυσης .

Ζ.1 Υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολο-
γητικά ως προς τη φερεγγυότητα του Φορέα του Επεν-
δυτικού Σχεδίου ή/και του Δικαιούχου της ενίσχυσης:

(α) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ κατά 
το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

(β) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ 
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

(γ) Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αί-
τησης για πτώχευση των τελευταίων δύο μηνών πριν την 
υποβολή της αίτησης.

(δ) Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείρι-
ση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική 
διαχείριση των τελευταίων δύο μηνών πριν την υποβολή 
της αίτησης.

(ε) Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής σε διαδικασία εξυ-
γίανσης του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα των 
τελευταίων δυο μηνών πριν την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση που ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου 
ή ο Δικαιούχος της ενίσχυσης αποτελεί υπό σύσταση 
εταιρεία ή προκύψει μετά από διαδικασία συγχώνευσης 
υφιστάμενων εταιριών η οποία δεν έχει πραγματοποιη-
θεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής, τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε έναν 
από τους συμμετέχοντες στην υπό σύσταση εταιρεία και 
για καθεμία από τις υπό συγχώνευση εταιρείες.

Ζ.2 Ειδικά ως προς τη διαδικασία του άρθρου 25 παρ. 4
του ν. 4487/2017, στην περίπτωση κατά την οποία, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρού-
σας, ορίζεται η Αλλοδαπή Παραγωγός ως δικαιούχος 
ενίσχυσης, ισχύουν τα εξής: η Εκτελέστρια Παραγωγής 
συνυποβάλλει και τα ακόλουθα Στοιχεία Φερεγγυότητας, 
ως προς την επιχείρηση της Αλλοδαπής Παραγωγού: 
πιστοποιητικό για το καλώς έχειν (good standing) της 
χώρας προέλευσης δια του οποίου πιστοποιείται ότι η 
Αλλοδαπή Παραγωγός εξακολουθεί να υφίσταται, και 
πιστοποιείται η μη υπαγωγή της Αλλοδαπής Παραγωγού 
σε Πτώχευση, Εκκαθάριση, Λύση, Αναγκαστική Διαχεί-
ριση ή άλλη αντίστοιχη διαδικασία όπως προβλέπεται 
κατά το δίκαιο της έδρας της εταιρίας, ή εφόσον δεν 
προβλέπεται η έκδοση τέτοιας βεβαίωσης, υπεύθυνη 
δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της.

2.δ.1 - ΕΝΟΤΗΤΑ Η. Οικονομικά στοιχεία φορέα επεν-
δυτικού σχεδίου ή/και δικαιούχου ενίσχυσης.
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Η.1 Υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολο-
γητικά ως προς τα οικονομικά στοιχεία του Φορέα του 
Επενδυτικού Σχεδίου ή/και του Δικαιούχου της Ενίσχυσης:

(α) Οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων με τις παρατηρήσεις του ορκω-
τού ελεγκτή, όταν η εταιρία επιλέγει ή υποχρεούται να 
ελέγχεται από νόμιμους ελεγκτές.

(β) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προ-
σώπων και νομικών οντοτήτων του τελευταίου οικονο-
μικού έτους, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών 
χρήσεων και το φορολογικό πιστοποιητικό, εφόσον 
υφίσταται.

(γ) Έντυπο Ε3 των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών 
χρήσεων.

(δ) Τελευταίο οριστικό ισοζύγιο (τουλάχιστον δευτε-
ροβάθμιας ανάλυσης). Τα παραπάνω δικαιολογητικά 
υποβάλλονται και για τους μετόχους/εταίρους Φορέα 
υπό σύσταση.

Η.2. Ειδικά ως προς τη διαδικασία του άρθρου 25 παρ. 4 
ν. 4487/2017, στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας, ορίζεται 
η Αλλοδαπή Παραγωγός ως δικαιούχος ενίσχυσης, η 
Εκτελέστρια Παραγωγής συνυποβάλλει, ως προς την 
επιχείρηση της Αλλοδαπής Παραγωγού, ισοδύναμα με 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο Η.1. έγγραφα, συνο-
δευόμενα από υπεύθυνη δήλωση της Αλλοδαπής Πα-
ραγωγού, στην οποία δηλώνεται ότι τα προσκομιζόμενα 
έγγραφα συνιστούν ισοδύναμα, κατά το δίκαιο της έδρας 
της, έγγραφα, με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Η.1.

2.δ.1- ΕΝΟΤΗΤΑ Θ: Στοιχεία παρουσίασης του τόπου (ή 
των τόπων) εγκατάστασης της παραγωγικής διαδικασίας.

Υποβάλλεται αναλυτική περιγραφή-παρουσίαση του 
τόπου ή των τόπων εγκατάστασης της παραγωγικής δι-
αδικασίας, εντός της ελληνικής επικράτεια ς. Η ανωτέρω 
παρουσίαση υποβάλλεται ως κείμενο. Εφόσον υφίστα-
νται αιτήσεις ή ληφθείσες άδειες γυρισμάτων, συνυπο-
βάλλονται υποστηρικτικώς.

2.δ.1- ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Συνδρομή πολιτιστικών κριτηρί-
ων άρθρου 24 ν. 4487/2017/Τεκμηρίωση Βαθμολογίας 
σχετικών Δεικτών.

1.1 Υποβάλλεται τεκμηριωμένη ανάλυση για την τεκ-
μηρίωση της βαθμολόγησης των πολιτιστικών κριτηρίων 
(Παράρτημα 3).

Συγκεκριμένα:
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Αναλυτική αναφορά στην ιστορία και το σενάριο (πε-

ριγραφή δράσης, σκηνές, εκτιμώμενη χρονική διάρκεια-
ειδικά ως ποσοστό της συνολικής διάρκειας του έργου, 
κ.λπ.) που να τεκμαίρει τη βαθμολογία ανά υποκατηγο-
ρία (A.1, A.2, Α.3 κ.λπ.).

Β. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Αναλυτική αναφορά των ειδικοτήτων και των ονο-

μάτων και συσχέτιση τους (ονομαστικός κατάλογος ει-
δικοτήτων κ.λπ.) που να τεκμαίρει τη βαθμολογία ανά 
υποκατηγορία (Β.1, Β.2, Β.3 κ.λπ.)

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Αναλυτική αναφορά στην παραγωγική διαδικασία 

(γυρίσματα, χρήση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, 

χρήση στούντιο, τεχνική επεξεργασία και μεταπαραγω-
γή) που να τεκμαίρει τη βαθμολογία ανά υποκατηγορία 
(Γ.1, Γ.2, Γ.3 κ.λπ.)

Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Αναλυτική αναφορά στην παραγωγική διαδικασία 

(π.χ. σενάριο, διάλογοι, ειδικότητες και ονοματολόγιο, 
προϋπολογισμός, λόγοι περιορισμένης δυνατότητας 
εμπορικής εκμετάλλευσης στις διεθνείς αγορές) που να 
τεκμαίρειτη βαθμολογία ανά υποκατηγορία (Δ.1, Δ.2, 
Δ.3 κ.λπ.)

Οι ως άνω παρουσιάσεις/αναλύσεις αποτελούν κείμε-
να τα οποία συνοδεύονται από τυχόν διαθέσιμο τεκμη-
ριωτικό συνοδευτικό υλικό (π.χ. σενάρια, αποσπάσματα 
σεναρίων, άδειες γυρισμάτων κ.λπ.) που υποστηρίζει και 
αποδεικνύει τα διαλαμβανόμενα στις ως άνω παρουσι-
άσεις/αναλύσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.1: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑ-
ΝΗΣ (Άρθρο 9 παρ. 5 εδ. β. της παρούσας προκήρυξης)

Για την εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 εδ. β. της πα-
ρούσας προκήρυξης υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαι-
ολογητικά:

(1) Τα στοιχεία που προβλέπονται στο σημείο 2.δ.1- 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α («Εισαγωγή») του Παραρτήματος 1.

(2) Υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου ότι δεν 
έχουν μεταβληθεί τα προβλεπόμενα στοιχεία που προ-
βλέπονται στο σημείο 2.δ.1- ΕΝΟΤΗΤΑ Β του Παραρ-
τήματος 1. Σε περίπτωση που έχει επέλθει μεταβολή, 
προσκομίζονται μόνο τα έγγραφα εκείνα που αφορούν 
στη μεταβολή.

(3) Τα στοιχεία που προβλέπονται στο σημείο 2.δ.1- 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ του Παραρτήματος 1.

(4) Τα στοιχεία που προβλέπονται στο σημείο 2.δ.1- 
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ του Παραρτήματος 1.

(5) Τα στοιχεία που προβλέπονται στο σημείο 2.δ.1- 
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε του Παραρτήματος 1.

(6) Παράβολο ως ορίζεται στο άρθρο 9 παρ. 6 της 
προκήρυξης.

(7) Υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου ότι δεν 
έχουν μεταβληθεί τα προβλεπόμενα στοιχεία που προ-
βλέπονται στο σημείο 2.δ.1- ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ του Παραρ-
τήματος 1. Σε περίπτωση που έχει επέλθει μεταβολή, 
προσκομίζονται μόνο τα έγγραφα εκείνα που αφορούν 
στη μεταβολή.

(8) Υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου ότι δεν 
έχουν μεταβληθεί τα προβλεπόμενα στοιχεία που προ-
βλέπονται στο σημείο 2.δ.1- ΕΝΟΤΗΤΑ Η του Παραρ-
τήματος 1. Σε περίπτωση που έχει επέλθει μεταβολή, 
προσκομίζονται μόνο τα έγγραφα εκείνα που αφορούν 
στη μεταβολή.

(9) Τα στοιχεία που προβλέπονται στο σημείο 2.δ.1- 
ΕΝΟΤΗΤΑ Θ του Παραρτήματος 1.

(10) Τα στοιχεία που προβλέπονται στο σημείο 2.δ.1- 
ΕΝΟΤΗΤΑ Ι του Παραρτήματος 1.

Προσάρτημα Παραρτήματος 1:
Περιεχόμενο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του 

ν. 1599/1986
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ν. 4487/2017
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, 
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που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρ-
θρου 22 του ν. 1599/1986, υπό την ιδιότητά μου ως εκ-
προσωπούντος την Επιχείρηση«...................», δηλώνω ότι:

α) Τα αναγραφόμενα στην αίτηση υπαγωγής καθώς 
και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και αρχεία που 
περιλαμβάνονται στον φάκελο τεκμηρίωσης της αίτησης 
είναι πλήρη, ακριβή και αληθή, 

β) Έχω λάβει γνώση των όρων του νόμου καθώς 
και των υποχρεώσεων που απορρέουν σε περίπτωση 
υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του 
ν. 4487/2017. 

γ) Η εκπροσωπούμενη από εμένα επιχείρηση δεν έχει 
λάβει άλλη κρατική ενίσχυση για το επενδυτικό σχέδιο 
[ή άλλως, ανάλογα με την περίπτωση: έχει λάβει κρατική 
ενίσχυση για το επενδυτικό σχέδιο από το......................
(όνομα Φορέα Ενίσχυσης), ποσού .......................(ποσό 
ληφθείσας κρατικής ενίσχυσης).

δ) Το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο στο σύνολό 
του ή εν μέρει και για τις ίδιες δαπάνες δεν έχει υπαχθεί 
και δεν θα υποβληθεί προς υπαγωγή στο ίδιο καθεστώς 
ενίσχυσης του ν. 4487/2017.

ε) Δεν έχει πραγματοποιηθεί έναρξη του επενδυτικού 
σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής όπως 
η έναρξη αυτή ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 20 του 
ν. 4487/2017 σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 2 της προκήρυξης του καθεστώτος του κεφ. Δ' 
του ν. 4487/2017 για την ενίσχυση παραγωγής οπτικο-
ακουστικών έργων στην Ελλάδα.

στ) Η επένδυση αφορά αυτοτελές οπτικοακουστικό 
έργο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 20 του ν. 4487/2017 και πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης του 
αυτού νόμου.

ζ) Η εκπροσωπούμενη από εμένα επιχείρηση δεν 
έχει λάβει οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση σε βάρος της 
οποίας έχει κινηθεί ή εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης 
ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία οι ενισχύσεις αυτές 
έχουν κηρυχθεί παράνομες και ασυμβίβαστες προς την 
εσωτερική αγορά.

η) Η εκπροσωπούμενη από εμένα επιχείρηση:

- δεν είναι προβληματική επιχείρηση, όπως αυτή ορί-
ζεται στην παρ. 18 του άρθρου 2 ΓΑΚ,

- δεν έχει προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς 
δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου κατά τη διετία πριν την υποβολή της αίτησης 
υπαγωγής και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν 
έχει προγραμματίσει να προβεί σε παύση της εν λόγω 
δραστηριότητας εντός μικρότερου χρονικού διαστήμα-
τος από δύο έτη μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού 
σχεδίου για το οποίο υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης στη 
συγκεκριμένη περιοχή,

- δεν πραγματοποιεί το υποβαλλόμενο επενδυτικό 
σχέδιο με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημο-
σίου βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παρα-
χώρησης ή παροχής υπηρεσιών,

- Η επιχείρηση δεν εξυπηρετεί δημόσιο σκοπό και δεν 
παρέχει αποκλειστικώς υπηρεσίες προς όφελος του Δη-
μοσίου,

- έχει λάβει σαφή γνώση ότι το επενδυτικό σχέδιο που 
υποβάλλει είναι εναρμονισμένο και υπακούει στους πε-
ριορισμούς σχετικά με την σώρευση ενισχύσεων που 
προβλέπουν η παρ. 1α του άρθρου 22 και οι παρ. 4 και 5
του άρθρου 27 του ν. 4487/2017.

ι) Το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο διασφαλίζει τις 
απαραίτητες συνθήκες ώστε να μη δημιουργούνται δια-
κρίσεις σε βάρος των ευπαθών ομάδων, ιδίως ως προς 
την προσβασιμότητα σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά.

ια) Αποδέχομαι οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την 
εξακρίβωση των δηλωθέντων στοιχείων από τις αρμόδι-
ες εθνικές ή κοινοτικές αρχές, καθώς και τη διασταύρωση 
αυτών με τα στοιχεία που παρέχονται από τα πληροφορι-
ακά συστήματα δημοσίων υπηρεσιών και ασφαλιστικών 
οργανισμών (ΠΣΚΕ, ΟΠΣ, TAXIS κ.λπ.).

Οι υπογράφοντες
Ο νόμιμος εκπρόσωπος
Η Αλλοδαπή Παραγωγός υπογράφει την κατωτέρω 

υπεύθυνη δήλωση, διά του νομίμου εκπροσώπου αυτής 
ή άλλως νομίμως εξουσιοδοτημένου προς τούτο προ-
σώπου, στην αγγλική γλώσσα ως κάτωθι παρατίθεται, 
και η ως άνω δήλωση υποβάλλεται από την Εκτελέστρια 
Παραγωγής, μαζί την αίτηση υπαγωγής.
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13. α) Στο δεύτερο εδάφιο της υποκεφαλαίου B.1. του 
κεφ. Β του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2 της αριθμ. 923/23-3-2018 
κοινής υπουργικής απόφασης, μετά τη φράση «στην ελ-
ληνική νομοθεσία,» προστίθεται η φράση «και εξειδι-
κεύονται στον ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών 
Προτύπων» και στη συνέχεια η φράση «σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παρ. 4» αντικαθίσταται από τη φράση «σύμφω-
να με το άρθρο 4 παρ. 7». 

β) Η περ. στ του υποκεφαλαίου Β.2. του κεφαλαίου Β 
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2 της αριθμ. 923/23-3-2018 κοινής 
υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι 
δαπάνες για καύσιμα αναγνωρίζονται έως ποσοστού 
0,02 του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, που παρου-
σιάζονται στην αίτηση υπαγωγής.».

14. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της αριθμ. 923/23-3-2018 κοινής 
υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται στο σύνολό του 
ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Καθορισμός των δικαιολογητικών 
που συνοδεύουν την αίτηση ελέγχου του άρθρου 30 
του ν. 4487/2017.

Αίτηση Ελέγχου και Δικαιολογητικά Ελέγχου
Α. Όλα τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση 

ελέγχου υποβάλλονται από τον Φορέα του επενδυτικού 
σχεδίου. Στην περίπτωση που ο Φορέας του επενδυτικού 
σχεδίου είναι και ο Δικαιούχος της ενίσχυσης υποβάλ-
λει αποκλειστικά και μόνο για αυτόν τα ως άνω δικαιο-
λογητικά. Στις περιπτώσεις που, κατά το άρθρο 25 του 
ν. 4487/2017 όπως ισχύει και το άρθρο 4 της παρούσας, 
ο Φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν είναι και Δικαιού-
χος της ενίσχυσης, ο Φορέας του επενδυτικού σχεδίου 
προσκομίζει επιπλέον τα ως άνω δικαιολογητικά και για 
τον/τους Δικαιούχο/Δικαιούχους της ενίσχυσης, όπως 
αυτά καθορίζονται κατά περίπτωση στην παρούσα.

Β. Παραστατικά επιλέξιμων δαπανών παραγωγής ή/
και μεταπαραγωγής ενός έργου γίνονται δεκτά εφόσον 
έχουν τον τύπο του νόμιμου παραστατικού, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην ελληνική νομοθεσία και όσα 
εξειδικεύονται στον ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογι-
στικών Προτύπων (ενδεικτικά υποβάλλονται αποδείξεις 
λιανικής πώλησης, δελτία διακίνησης αγαθών, φορτω-
τικές, διασαφήσεις, CMR, packinglist κ.λπ.), αναφέρουν 
στην αιτιολογία τους το συγκεκριμένο οπτικοακουστι-
κό έργο, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της ενίσχυσης 
και φέρουν με επιμέλεια του Φορέα του Επενδυτικού 
Σχεδίου επί των σώματος αυτών, σφραγίδα στην οποία 
θα αναγράφεται ο μοναδιαίος αριθμός υποβολής της 
αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7 της παρούσας 
προκήρυξης.

Γ. Παραστατικά επιλέξιμων δαπανών δύνανται να 
έχουν εκδοθεί είτε στα φορολογικά στοιχεία του Φορέα 
του επενδυτικού σχεδίου, είτε στα φορολογικά στοιχεία 
του Δικαιούχου της ενίσχυσης, είτε στα φορολογικά στοι-
χεία τρίτου, του οποίου η συμμετοχή στην παραγωγή 
του οπτικοακουστικού έργου προκύπτει από το πλέγμα 
συμβάσεων που διέπουν την παραγωγή του επενδυτικού 
σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, όταν κατά την πορεία 
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τρίτο πρόσωπο, 
το οποίο δεν φέρει την ιδιότητα ούτε του Φορέα του 
επενδυτικού σχεδίου, ούτε του Δικαιούχου της Ενίσχυ-

σης, προβεί σε καταβολή επιλέξιμων δαπανών σε σχέση 
με το επενδυτικό σχέδιο, προϋπόθεση του ελέγχου και 
εγκρίσεως των εν λόγω επιλέξιμων δαπανών, είναι η 
προσκόμιση από τον Φορέα του επενδυτικού σχεδίου 
όλων των δικαιολογητικών της ενότητας υπό στοιχείο 
2 του παρόντος Παραρτήματος προερχόμενων από τα 
λογιστικά βιβλία και στοιχεία του τρίτου σε σχέση με 
την εκτέλεση των ανωτέρω αναφερόμενων επιλέξιμων 
δαπανών που ανέλαβε και κατέβαλε ο τελευταίος.

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 ή/και του δικαιούχου ενίσχυσης.

Σε περίπτωση κατά την οποία από την χρόνο υποβο-
λής 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 ή/και στον Δικαι-
ούχο της ενίσχυσης, ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου 
υποβάλλει:

(i) Ενιαίο Κείμενο Κωδικοποιημένου καταστατικού με 
ενσωματωμένες τις τυχόν τροποποιήσεις του ιδίου ή/
και του Δικαιούχου της ενίσχυσης από την χρόνο υπο-
βολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου 
στις διατάξεις του νόμου μέχρι το χρόνο υποβολής της 
αίτησης ελέγχου, τα οποία φέρουν τη θεώρηση (σφρά-
γιση) του αρμόδιου φορέα στο οποίο έχουν κατατεθεί 
(όπως ενδεικτικά ψηφιακή υπογραφή από το ΓΕΜΗ). 
Στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων βεβαίω-
ση έναρξης επιτηδεύματος στην Δημόσια Οικονομική 
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και τυχόν μεταβολές, 

(ii) Βεβαίωση μεταβολών από το Γ. Ε. ΜΗ. του ιδίου ή/
και του Δικαιούχου της ενίσχυσης.

1.1 Ειδικά ως προς τη διαδικασία του άρθρου 25 παρ. 4 
του ν. 4487/2017, στην περίπτωση κατά την οποία, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας, ορί-
ζεται η Αλλοδαπή Παραγωγός ως δικαιούχος ενίσχυσης, 
η Εκτελέστρια Παραγωγής συνυποβάλλει 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 
και νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης.

2. Λογιστική απεικόνιση των στοιχείων υλοποίησης 
της επένδυσης.

Υποβάλλονται από τον Φορέα του επενδυτικού σχεδί-
ου τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά:

i. Εταιρείες που τηρούν Διπλογραφικά Βιβλία
α. Συγκεντρωτικό ημερολόγιο λογιστικών εγγραφών
β. Κίνηση των λογαριασμών (καρτέλες) των προμη-

θευτών του υλοποιούμενου έργου από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης υπαγωγής μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης ελέγχου.

γ. Κίνηση των λογαριασμών όψεως, μέσω των οποίων 
γίνονται οι πληρωμές των προμηθευτών για την παρα-
πάνω χρονική περίοδο.
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δ. Αποδεικτικά Τράπεζας περί εξόφλησης των αμοιβών 
και εξόδων που αντιστοιχούν στις ελεγχόμενες δαπάνες 
για την παραπάνω χρονική περίοδο.

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.

Στ. Οικονομικές Καταστάσεις των δύο τελευταίων κλει-
σμένων χρήσεων.

Σημειώνεται ότι τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν 
το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να απεικονίζονται σε δι-
ακριτούς λογαριασμούς στις σημειώσεις που αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων.

ii. Εταιρείες που τηρούν Απλογραφικά Βιβλία
Βιβλίο Εσόδων και Εξόδων στο οποίο σε διακριτές 

στήλες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί τα οικονομικά 
στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου.

2.1. Ειδικά ως προς τη διαδικασία του άρθρου 25 παρ. 
4 του ν. 4487/2017, στην περίπτωση κατά την οποία, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας, 
ορίζεται η Αλλοδαπή Παραγωγός ως δικαιούχος ενί-
σχυσης ή σε περίπτωση που, κατά τα οριζόμενα στην 
ενότητα Γ του παρόντος Παραρτήματος, υποβάλλονται 
προς έλεγχο επιλέξιμες δαπάνες που έχουν καταβληθεί 
από Αλλοδαπή Παραγωγό, μη φέρουσα την ιδιότητα είτε 
του Φορέα του επενδυτικού σχεδίου , είτε του Δικαιού-
χου της ενίσχυσης, ο Φορέας του επενδυτικού σχεδίου 
συνυποβάλλει τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά, 
ως προς την Αλλοδαπή Παραγωγό:

α. Ημερολόγιο λογιστικών εγγραφών
β. Καρτέλες καθολικού των προμηθευτών του υλοποι-

ούμενου έργου.
γ. Αποδεικτικά Τράπεζας περί εξόφλησης των αμοιβών 

και εξόδων που αντιστοιχούν στις ελεγχόμενες δαπάνες 
για την παραπάνω χρονική περίοδο.

ε. Ισοζύγιο Γενικού και Αναλυτικού Καθολικού που 
αντιστοιχούν στις ελεγχόμενες δαπάνες για την παρα-
πάνω χρονική περίοδο υπογεγραμμένο και σφραγισμένο 
από τον υπεύθυνο λογιστή.

Στ. Οικονομικές Καταστάσεις των δύο τελευταίων κλει-
σμένων χρήσεων.

3. Δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης της υλο-
ποίησης και ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

Υποβάλλονται από τον Φορέα του Επενδυτικού Σχε-
δίου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης με τα πολιτι-
στικά κριτήρια. Αναφορικά με τα πολιτισμικά κριτήρια 
που σχετίζονται με το περιεχόμενο και το θέμα του οπτι-
κοακουστικού έργου (π.χ. διάλογοι στα ελληνικά, ανά-
δειξη 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 οπτικοακουστι-
κού υλικού, προκύπτει και τεκμηριώνεται η πλήρωση 
πολιτισμικών κριτηρίων.

β. Ο τελικός κατάλογος των εργαζομένων στην παρα-
γωγή. Ο κατάλογος των εργαζομένων πρέπει να συνο-
δεύεται από τα ακόλουθα σχετικά νόμιμα δικαιολογητικά 
στοιχεία απασχόλησης:

1. Ονομαστική κατάσταση καλλιτεχνικού, τεχνικού και 
διοικητικού προσωπικού που εργάστηκαν για το συγκε-
κριμένο 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 απα-
σχολούμενο προσωπικό.

3. Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις που έχουν υποβλη-
θεί στον αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα από την έναρξη 
της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

4. Υπεύθυνη δήλωση φορέα του επενδυτικού σχεδίου, 
νομίμως υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο αυ-
τού με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, στην 
οποία να βεβαιώνει ότι το προσωπικό που εργάσθηκε 
στη παραγωγή πληροί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας, καθώς και ότι έχουν εξοφληθεί οι οικονομι-
κές του υποχρεώσεις απέναντι στο καλλιτεχνικό, διοικη-
τικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό και έχουν καταβληθεί 
οι αναλογούντες φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές 
εντός των χρονικών πλαισίων που ορίζονται στην κεί-
μενη νομοθεσία.

5. Υπεύθυνη δήλωση φορέα του επενδυτικού σχεδίου 
νομίμως υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο αυ-
τού με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, στην 
οποία να βεβαιώνει ότι το προσωπικό που εργάστηκε 
στην παραγωγή δεν αποτελεί μόνιμο τακτικό προσω-
πικό 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 Πα-
ραγωγής, 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 απασχό-
λησης και το μέρος του καταβαλλόμενου μισθού του 
Εργαζομένου που αντιστοιχεί στην ως άνω απασχόληση 
(β) υπεύθυνη δήλωση νομίμως υπογεγραμμένη από το 
νόμιμο εκπρόσωπο αυτού με θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής του, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των 
ως άνω υποβαλλομένων time-sheets.

γ. Το τελικό πρόγραμμα των ημερών γυρισμάτων και 
των χώρων γυρισμάτων στην ελληνική επικράτεια όπως 
προκύπτουν από το επίσημο ημερήσιο πρόγραμμα γυ-
ρισμάτων (όρντινο), το οποίο και προσκομίζεται.

Επισυνάπτονται επίσης:
i. Οι απαιτούμενες κατά περίπτωση εγκρίσεις και 

άδειες για την υλοποίηση της επένδυσης (άδειες γυρι-
σμάτων, κ.α.).

ii. Ενδεικτικό οπτικοακουστικό υλικό του έργου, όπως 
φωτογραφίες και βίντεο από τους τόπους γυρισμάτων 
(μέσο παράδοσης ο σκληρός δίσκος usb 3.0).

δ. Τα εκδοθέντα τιμολόγια ως προς την εκτέλεση των 
επιλέξιμων δαπανών, φέροντα τα στοιχεία και τη σφρα-
γίδα που προβλέπεται στην ενότητα Β.1. του Παραρτή-
ματος 2 με τα αποδεικτικά στοιχεία εξόφλησης τους. Σε 
περίπτωση που χρησιμοποιείται Εκτελεστής Παραγωγής, 
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και σε περίπτωση που, στο πλαίσιο υλοποίησης του επεν-
δυτικού σχεδίου, χρησιμοποιείται από τον Εκτελεστή 
Παραγωγής προϋφιστάμενος ιδιοχρησιμοποιουμένος 
εξοπλισμός, το σχετικό κόστος/δαπάνη εξοπλισμού, θα 
πρέπει απεικονίζεται σε ξεχωριστό εκδοθέν τιμολόγιο 
από τον Εκτελεστή Παραγωγής προς τον Παραγωγό. 
Αποδείξεις λιανικής πώλησης ως προς την εκτέλεση 
επιλέξιμων δαπανών αναγνωρίζονται έως ποσοστού 
0,005 του συνόλου των πραγματοποιηθέντων επιλέξι-
μων δαπανών.

ε. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα του επενδυτικού σχε-
δίου 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 αιτήμα-
τος ελέγχου, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο του 
φορέα. Ειδικώς αναφέρονται, σε διακριτό σημείο, οι απο-
κλίσεις 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 υπο-
βάλλονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά από τα οποία 
προκύπτει ο Φορέας της ληφθείσας κρατικής ενίσχυσης 
και το ποσό της ενίσχυσης.».

15. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 της αριθμ. 923/23-3-2018 κοινής 
υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται στο σύνολο του 
ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Δικαιολογητικά καταβολής ενισχύσε-
ων Καθεστώτος του ν. 4487/2017

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολο-

γητικά εκ μέρους του Φορέα του επενδυτικού σχεδίου 
και αφορούν αποκλειστικά και μόνο τον ορισθέντα ως 
δικαιούχο της ενίσχυσης:

1. Βεβαίωση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί:
- Τροποποιήσεων του καταστατικού.
- Μη λύσης της εταιρείας και θέσης σε εκκαθάριση.
- Μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκ-

καθάριση.
2. Πιστοποιητικό από το Μητρώο Πτωχεύσεων του 

αρμοδίου Πρωτοδικείου περί:
- Μη πτώχευσης / μη αίτησης για να κηρυχθεί η εται-

ρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
- Μη θέσης σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, 

μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε διαδικασία 
συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

3. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων 
από το δημόσιο (φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης) σε δύο 
(2) αντίγραφα.

4. Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων 
από το δημόσιο σε δύο (2) Αντίγραφα.

5. Υπεύθυνη δήλωση, εκ μέρους του Δικαιούχου της 
Ενίσχυσης, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
ή άλλο αρμοδίως εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρό-

σωπο, η οποία να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπο-
γραφής του υπογράφοντος στην οποία να δηλώνεται ο 
αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) της δικαιούχου επιχείρη-
σης στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της 
επιχορήγησης.

6. Βεβαίωση Τραπέζης με το ΙΒΑΝ του εταιρικού λο-
γαριασμού ή αντίγραφο φύλλου κίνησης εταιρικού λο-
γαριασμού (εφόσον αναγράφεται ΙΒΑΝ, επωνυμία και 
ΑΦΜ δικαιούχου), με υπογραφή αρμοδίου υπαλλήλου 
και σφραγίδα αντίστοιχου υποκαταστήματος.

Β. Σε περίπτωση εκχώρησης της απαίτησης του ποσού 
της επιχορήγησης σε τραπεζικά ιδρύματα της ημεδα-
πής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33 παρ. 
2 του ν. 4487/2017, προσκομίζονται από τον Φορέα της 
Επένδυσης πλέον των προβλεπόμενων στο παρόν Πα-
ράρτημα δικαιολογητικών και τα ακόλουθα:

- Αντίγραφο Σύμβασης Εκχώρησης
- Βεβαίωση Τραπέζης στην οποία θα αναγράφεται το 

ισχύον υπόλοιπο του δανείου για το οποίο υφίσταται 
σύμβαση εκχώρησης της επιχορήγησης και το ΙΒΑΝ του 
λογαριασμού στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η κατα-
βολή της επιχορήγησης.

Γ. Στην περίπτωση που δικαιούχος έχει ορισθεί η Αλλο-
δαπή Παραγωγός, υποβάλλονται από την Εκτελέστρια 
Παραγωγής, για λογαριασμό της Δικαιούχου Αλλοδαπής 
Παραγωγού, τα αντίστοιχα στοιχεία και δηλώσεις, σύμ-
φωνα με το δίκαιο της έδρας της Αλλοδαπής Παραγω-
γού. Ειδικά ως προς τα ισοδύναμα των στοιχείων 1-4, 
μπορεί να υποβληθεί, πιστοποιητικό για το καλώς έχειν 
(good standing) της χώρας προέλευσης διά του οποίου 
πιστοποιείται ότι η Αλλοδαπή Παραγωγός εξακολουθεί 
να υφίσταται, και πιστοποιείται η μη υπαγωγή της Αλ-
λοδαπής Παραγωγού σε Πτώχευση, Εκκαθάριση, Λύση, 
Αναγκαστική Διαχείριση ή άλλη αντίστοιχη διαδικασία 
όπως προβλέπεται κατά το δίκαιο της έδρας της εταιρίας, 
ή εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιας βεβαίωσης, 
υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της.».

16. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 της αριθμ. 923/23-3-2017 κοινής 
υπουργικής απόφασης διαγράφεται.

Άρθρο 2
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 

προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2018

Οι Υφυπουργοί

 Ψηφιακής Πολιτικής,
Οικονομίας Τηλεπικοινωνιών
και Ανάπτυξης και Ενημέρωσης

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ  
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*02058102412180016*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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