ΝΟΜΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»
Ο νέος νόμος «ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων» έχει βασικό στόχο

το νέο θεσμικό πλαίσιο την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα, μέσω της παροχής επενδυτικών κινήτρων. Ως εκ τούτου, απευθύνεται σε
επιχειρήσεις και οργανισμούς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες ΚΑΔ. I.
59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων. II. 59.12 Υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής
κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων. III. 62.01.21
Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή.
➢ Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας
Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής με αντικείμενο δημιουργίας :
α) Αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο, το οποίο θα πρέπει να εμπίπτει πλήρως στις
ακόλουθες κατηγορίες: επεισόδιο ή τμήματα επεισοδίων τηλεοπτικής σειράς,
επεισόδιο ή τμήματα επεισοδίων μίνι τηλεοπτικής σειράς, τηλεοπτική ταινία ή
κινηματογραφική ταινία ή τμήμα αυτών, ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας. Το
περιεχόμενο των ανωτέρω μπορεί να είναι μυθοπλασία, δημιουργική τεκμηρίωση
(ντοκιμαντέρ), κινούμενα σχέδια, καθώς και ψηφιακό παιχνίδι, πολιτιστικό και
εκπαιδευτικό που παράγονται, για εμπειρία χρήστη σε γραμμική ή γραμμική μορφή,
με διαδραστικές ή όχι εφαρμογές και με σκοπό τη δυνατότητα διανομής σε
πολλαπλές πλατφόρμες, όπως ελεύθερη επίγεια τηλεοπτική μετάδοση,
συνδρομητική τηλεοπτική μετάδοση, διαδικτυακή τηλεόραση, παροχή υπηρεσιών
κατά παραγγελία, κινηματογραφικές αίθουσες προβολής, ιστότοποι διανομής και
προβολής τηλεοπτικών και κινηματογραφικών έργων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
στο σύνολο ή ως μέρος εφαρμογών και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, ταμπλέτες, παιχνιδομηχανές και κινητά τηλέφωνα.
β) Δύσκολο οπτικοακουστικό έργο, το αυτοτελές οπτικοαουστικό έργο του οποίου το
μοναδικό πρωτότυπο είναι στην ελληνική γλώσσα, το πρώτο και το δεύτερο έργο
ενός σκηνοθέτη ή παραγωγού, τα έργα προϋπολογισμού έως πεντακόσιες χιλιάδες
(500.000) ευρώ και τα έργα με περιορισμένες δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης
στις διεθνείς αγορές.
Επενδυτικά σχέδια που η παραγωγή αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου εμπίπτει:
Ι. Στις οικονομικές δραστηριότητες 59.11 και 59.12 και αφορά όλα ή επιμέρους
στάδια της διαδικασίας παραγωγής, δηλαδή τα στάδια της παραγωγής και τεχνικής

επεξεργασίας/μεταπαραγωγής ενός οπτικοακουστικού έργου, ανεξαρτήτως του
τρόπου διανομής του και του μέσου μετάδοσης και προβολής του προς τον τελικό
αποδέκτη-θεατή. ΙΙ. στην οικονομική δραστηριότητα 62.01.21 και αφορά το σύνολο
της διαδικασίας ανάπτυξης του λογισμικού, από τον αρχικό σχεδιασμό έως τη
δημιουργία του τελικού πρωτοτύπου προς έκδοση και εμπορική εκμετάλλευση.
Για κάθε ένα από το επενδυτικά σχέδια, ισχύουν τα ακόλουθα:
I. Έναρξη επενδυτικού σχεδίου: το πρώτο χρονικά σημείο: α) είτε της έναρξης
των εργα και μεταπαραγωγής, που αφορούν την επένδυση και
πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια ανάλογα και με το κατά
περίπτωση εφαρμοζόμενο πλαίσιο της απόφασης υπαγωγής στο επενδυτικό
καθεστώς, β) είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης για
τη μίσθωση εξοπλισμού ή της ανάληψης άλλης υποχρέωσης στην ελληνική
επικράτεια, που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση. Οι
προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη αδειών, δεν θεωρούνται έναρξη
των εργασιών. Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν από την
υποβολή της αίτησης υπαγωγής έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της
αίτησης για το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου
II.
Ολοκλήρωση επενδυτικού σχεδίου: η ολοκλήρωση του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου των εργασιών παραγωγής, όπως γυρισμάτων και
ανάπτυξης λογισμικού, που αφορούν την επένδυση, οι οποίες, σύμφωνα με
την απόφαση υπαγωγής στο επενδυτικό καθεστώς, πραγματοποιούνται στην
ελληνική επικράτεια
➢ Γενικοί κανόνες χορήγησης της ενίσχυσης
1.α. Επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται σύμφωνα με το καθεστώς του παρόντος
επιτρέπεται να υπαχθούν και σε άλλο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων.
Ειδικότερα, επιτρέπεται η δυνατότητα σώρευσης της ενίσχυσης του καθεστώτος
αυτού με τις ενισχύσεις συγκεκριμένων άλλων καθεστώτων. β. Για να
εξακριβωθεί η τήρηση των ορίων στις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης λαμβάνεται
υπόψη το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται, κατά περίπτωση, στο
ενισχυόμενο επενδυτικό σχέδιο και στην επιχείρηση και ελέγχεται η περίπτωση
τεχνητής κατάτμησής του γ. Σε περιπτώσεις συνδυασμού της ενίσχυσης του
παρόντος με ενωσιακή χρηματοδότηση, η οποία υπόκειται σε κεντρική
διαχείριση από τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς, τις κοινές επιχειρήσεις ή
άλλους φορείς της Ένωσης και δεν τελεί υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του
Κράτους (Παρ.2 Αρ.8 του Κανονισμού [1]).

[1] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της επιτροπής της 17/06/2014

2. Στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος δεν μπορεί να υπαχθούν σχέδια φορέων
για τους οποίους εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων, ύστερα από
προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις
αυτές έχουν κηρυχθεί παράνομες και ασυμβίβαστες προς την εσωτερική αγορά
3. Η ενίσχυση του καθεστώτος του παρόντος λειτουργεί ως κίνητρο, σύμφωνα με
το άρθρο 6 του Κανονισμού. Η ενίσχυση έχει χαρακτήρα κινήτρου, μόνο εφόσον
ο δικαιούχος έχει υποβάλει γραπτή αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης,
πριν από την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
Γενική προϋπόθεση υπαγωγής στο επενδυτικό καθεστώς είναι το σύνολο των
επιλέξιμων δαπανών να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 100.000€.
➢

Δικαιούχοι Δράσης

α) Επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική
επικράτεια και λειτουργούν με σκοπό την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων.
Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, εφόσον,
συμβάλλονται με επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη ή έχει υποκατάστημα στην
Ελλάδα
β) Οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην
ελληνική επικράτεια, ανεξαρτήτως αν προβαίνουν στην παραγωγή των
οπτικοακουστικών έργων ή στην εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων,
οφείλουν κατά τη χρονική στιγμή έναρξης των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
(Ε.Σ.) και κατά την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης να έχουν μία από τις
ακόλουθες μορφές: Ι)ατομική επιχείρηση, ΙΙ)εμπορική εταιρεία, ΙΙΙ)συνεταιρισμός
ΙV)επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση
καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. (Στις περιπτώσεις Ι, ΙΙ και ΙΙΙ εταιρείες που τελούν
υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες
δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του Ε.Σ.)
γ) Σε περίπτωση διασυνοριακής παραγωγής, ήτοι παραγωγής που
χρηματοδοτείται από περισσότερα του ενός κράτη-μέλη και στις οποίες
συμμετέχουν παραγωγοί από περισσότερα του ενός κράτη-μέλη, η αίτηση
υπαγωγής υποβάλλεται από επιχείρηση παραγωγής που είναι εγκατεστημένη ή
έχει υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και η ενίσχυση παρέχεται εξ
ολοκλήρου σε αυτήν σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση,
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια επιλέξιμη δαπάνη για την απόκτηση
παρόμοιου οφέλους στο πλαίσιο λειτουργίας της διασυνοριακής παραγωγής του
οπτικοακουστικού έργου.
δ) Στην περίπτωση των αλλοδαπών επιχειρήσεων που, για τους σκοπούς του
παρόντος, συμβάλλονται με επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη ή έχει

υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργεί με σκοπό την εκτέλεση
παραγωγής οπτικοακουστικών έργων ή μέρους αυτών, η αίτηση υπαγωγής
υποβάλλεται από κοινού από τις ανωτέρω συμβαλλόμενες επιχειρήσεις, η δε
ενίσχυση παρέχεται στην επιχείρηση που ορίζεται ρητά, από τους
συμβαλλομένους στην αίτηση υπαγωγής, ως δικαιούχος αυτής.
ε) Δεν θεωρούνται δικαιούχοι της ενίσχυσης του καθεστώτος του παρόντος: Ι) οι
προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παρ.18 άρ.2 του Κανονισμού,
ΙΙ) επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς
δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν
από την υποβολή της αίτησής τους για επενδυτική ενίσχυση, ΙΙΙ) επιχειρήσεις που
υλοποιούν Ε.Σ που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του
Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, της ΕΡΤ Α.Ε. και του Τηλεοπτικού
Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων, βάσει σύμβασης εκτέλεσης έργου,
παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

➢ Επιλέξιμες δαπάνες

1.Δραστηριότητες για την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου, οι οποίες
πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και δεν ξεπερνούν το 80% του
συνολικού κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου (επιλέξιμο κόστος
παραγωγής) και θα πρέπει να εμπίπτουν πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις
ακόλουθες κατηγορίες: δαπάνες για δικαιώματα, όπως σενάριο, μουσική
επένδυση, δαπάνες για κάθε είδους παροχή υπηρεσιών που αφορά άμεσα την
παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου, όπως διαμονή και διατροφή,
μετακινήσεις, ενοικίαση εξοπλισμού, στούντιο, υπηρεσίες μεταπαραγωγής, γ. το
μισθολογικό κόστος των θέσεων εργασίας για την υλοποίηση του Ε.Σ., δαπάνες
προμήθειας υλικών, δαπάνες σχεδιασμού, παραγωγής και δοκιμών του
λογισμικού των ψηφιακών παιχνιδιών.
2. Στον υπολογισμό του συνολικού επιλέξιμου κόστους παραγωγής ισχύουν οι
κατωτέρω περιορισμοί: τα ασφάλιστρα και τα έξοδα παροχής εγγυήσεων
προσμετρούνται στο σύνολό τους, με μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη την αντίστοιχη
του 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους παραγωγής, η αμοιβή για δικαιώματα
σεναρίου και μουσικής, καθώς και η αμοιβή του σκηνοθέτη, του σεναριογράφου,
των δύο πρωταγωνιστών ηθοποιών, του παραγωγού για όλες τις ιδιότητες που
κατέχει στην παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου, προσμετρούνται μέχρι
ποσοστού 25% του συνολικού επιλέξιμου κόστους και δεν μπορεί να
υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, δεν υπολογίζονται στο συνολικό επιλέξιμο κόστος
παραγωγής οι δαπάνες για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, πάγια
περιουσιακά στοιχεία και αποσβέσεις αυτών, όπως τεχνολογικός εξοπλισμός,
οικόπεδα και κτίρια, κόστος δανεισμού, τραπεζικά έξοδα, δεν υπολογίζονται στο

συνολικό επιλέξιμο κόστος παραγωγής τα έξοδα μάρκετιγκ, προβολής και
επικοινωνίας.
➢ Είδος ενίσχυσης

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα ενισχύονται με το κίνητρο της
επιχορήγησης, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο
χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του
επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.
α) Το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται, μετά την πιστοποιημένη ολοκλήρωση
του επενδυτικού σχεδίου, ως σταθερό ποσοστό 25% επί της αξίας των συνολικών
επιλέξιμων δαπανών της παραγωγής και έως το ποσό των πέντε εκατομμυρίων
(5.000.000) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ στον δικαιούχο.
β)Η ενίσχυση που καταβάλλεται για την κάλυψη των συγκεκριμένων δαπανών
δεν προσαυξάνει τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αποτελεί
μειωτικό στοιχείο του κόστους της δαπάνης που επιχορηγήθηκε και δεν
φορολογείται.
γ) Η ενίσχυση του παρόντος μπορεί να συνδυαστεί με άλλη κρατική ενίσχυση, με
τον περιορισμό του συνόλου των χορηγούμενων κρατικών ενισχύσεων να μην
ξεπερνά αθροιστικά το 50% του συνολικού κόστους παραγωγής του
οπτικοακουστικού έργου. Το όριο αυτό επεκτείνεται στο 60% του συνολικού
κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου σε περίπτωση διασυνοριακής
παραγωγής και στο 70% του συνολικού κόστους παραγωγής του
οπτικοακουστικού έργου σε περίπτωση παραγωγής δύσκολου οπτικοακουστικού
έργου.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις συνδυασμού κρατικών ενισχύσεων, το ποσοστό της
χορηγούμενης ενίσχυσης προκύπτει όταν από τα ανωτέρω όρια του συνολικού
κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου αφαιρεθεί το ποσό των
κρατικών ενισχύσεων με το οποίο η παραγωγή έχει ήδη ενισχυθεί.
δ) Για την εφαρμογή του παρόντος, οι πόροι που διατίθενται απευθείας από
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς τη συμμετοχή των κρατών-μελών
στην απόφαση ανάθεσης, δεν συνιστούν κρατικούς πόρους και η προερχόμενη
από αυτά ενίσχυση δεν συνυπολογίζεται για τους σκοπούς της τήρησης των
ανώτατων ορίων ενίσχυσης του παρόντος.
➢ Διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής
1. Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.)
καθίσταται φορέας υποδοχής και επεξεργασίας των αιτήσεων υπαγωγής
επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων.
Οι διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης διενεργούνται
υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
(Π.Σ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η επιχείρηση έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στο καθεστώς του
παρόντος έως και εξήντα
(60) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του επενδυτικού σχεδίου.
Η αίτηση υπαγωγής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους, υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και ο αιτών ενημερώνεται
ηλεκτρονικά για την παραλαβή και καταχώρισή τους.
Όλες οι αιτήσεις υπαγωγής με την τεκμηρίωσή τους τηρούνται ηλεκτρονικά στο
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
2. Η αίτηση υπαγωγής περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ονομασία και το μέγεθος της επιχείρησης, β) περιγραφή του έργου,
συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών έναρξης και λήξης, γ) τον τόπο ή
τόπους εκτέλεσης του έργου, δ) κατάλογο των δαπανών του έργου και ε) ποσό
της δημόσιας χρηματοδότησης που απαιτείται για το έργο.
3. Την αίτηση υπαγωγής συνοδεύουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
I) έγγραφη δήλωση του φορέα επένδυσης, στην οποία θα δηλώνει τα πολιτιστικά
κριτήρια στα οποία υπάγεται το επενδυτικό του σχέδιο, II) προγραμματισμός
εργασίας του οπτικοακουστικού έργου, επισημαίνοντας τις ημέρες γυρισμάτων
που απαιτούνται στην Ελλάδα, II) αναλυτικός προϋπολογισμός, με προσδιορισμό
των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια, IV)
χρηματοδοτικό σχέδιο-πλάνο, στο οποίο αναγράφονται και τυχόν άλλες κρατικές
ενισχύσεις και το ποσοστό ενίσχυσης αυτών, V) τη σύνοψη του σεναρίου ή το
σενάριο, VI) έγγραφη δήλωση - αναφορά του φορέα της επένδυσης στους
βασικούς καλλιτεχνικούς συντελεστές, καθώς και στους εργαζόμενους που θα
απασχοληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών στην Ελλάδα, VI) παράβολο.
➢ Διαδικασία αξιολόγησης
1. Η πληρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών
ελέγχεται από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., με βάση τυποποιημένο σύστημα ελέγχου
πληρότητας, εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την υποβολή της
αίτησης. Αν η αίτηση απορριφθεί για λόγους μη πληρότητας του φακέλου, ο
αιτών ενημερώνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στην αίτησή
του.
2. Αν η αίτηση είναι πλήρης εξετάζεται ως προς τη νομιμότητά της και
αξιολογείται, με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας και τους
διαθέσιμους πόρους, από Επιτροπή, που συνιστάται με απόφαση του Πρόεδρου
και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. Η εν λόγω Επιτροπή συγκροτείται
από τρεις (3) υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., εκ των οποίων, ένας τουλάχιστον έχει
την ιδιότητα του οικονομολόγου και ένας τουλάχιστον έχει εμπειρία στην
παραγωγή οπτικοακουστικού έργου. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο

για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, αφορά στην παραγωγή κινηματογραφικής
ταινίας, η ανωτέρω επιτροπή αξιολόγησης συγκροτείται από δύο (2) υπαλλήλους
του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. με τις ιδιότητες είτε του οικονομολόγου, είτε με εμπειρία στην
παραγωγή οπτικοακουστικού έργου και από έναν (1) υπάλληλο του Ελληνικού
Κέντρου Κινηματογράφου, ο οποίος προτείνεται από τη διοίκηση του Ελληνικού
Κέντρου Κινηματογράφου. Η θητεία της επιτροπής ορίζεται ετήσια, ενώ η
σύνθεση, οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής ορίζονται στην
απόφαση προκήρυξης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
Για κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να συντρέχουν οι εξής
προϋποθέσεις, οι οποίες εξειδικεύονται στην οικεία απόφαση προκήρυξης: Ι)
πλήρης συμφωνία της αίτησης υπαγωγής και του υπό έγκριση επενδυτικού
σχεδίου, ΙΙ) τεκμηρίωση της φερεγγυότητας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου
με προσκόμιση των σχετικών πιστοποιητικών, ιδίως φορολογική και ασφαλιστική
ενημερότητα.
Αν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου, ορίζεται
προθεσμία δέκα (10) ημερών στο φορέα προκειμένου να τις παράσχει προς την
αρμόδια Επιτροπή.
Η ανωτέρω διαδικασία ελέγχου νομιμότητας και αξιολόγησης ολοκληρώνεται
εντός τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας,
σύμφωνα με την παράγραφο 1.
3. Τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις υπάγονται στο
καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ύστερα από εισήγηση της
Επιτροπής της παραγράφου 2.
4. Τα επενδυτικά σχέδια που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις
απορρίπτονται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής της
παραγράφου 2, το δε οικείο παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.
Η απορριπτική απόφαση αναρτάται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) και κοινοποιείται στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου, με
αποστολή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.
5. Κατά της απορριπτικής απόφασης της παραγράφου 4 ο αιτών μπορεί να
υποβάλει ένσταση, ηλεκτρονικά μέσω Π.Σ.Κ.Ε. εντός αποκλειστικής προθεσμίας
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης. Η ένσταση
απευθύνεται προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης και εξετάζεται από Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων, που συνιστάται
με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης και αποτελείται από τρία (3) μέλη του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., εκ των οποίων το
ένα (1) τουλάχιστον έχει πτυχίο νομικής. Στην περίπτωση που η ένσταση

υποβάλλεται κατά απόφασης με την οποία απορρίπτεται επενδυτικό σχέδιο για
την παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας, η ανωτέρω επιτροπή εξέτασης
ενστάσεων αποτελείται από δύο (2) μέλη του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., εκ των οποίων το ένα
τουλάχιστον έχει πτυχίο νομικής και ένα (1) μέλος του Ελληνικού Κέντρου
Κινηματογράφου, το οποίο προτείνεται από τη διοίκηση του Ελληνικού Κέντρου
Κινηματογράφου. Η σύνθεση, οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής
Ενστάσεων ορίζονται στην οικεία απόφαση προκήρυξης. Η Επιτροπή εξέτασης
ενστάσεων αποφαίνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την
ημερομηνία υποβολής της ένστασης και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό, ο
οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση.
Η απορριπτική της ένστασης απόφαση αναρτάται στο Π.Σ.Κ.Ε. και κοινοποιείται
στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου με αποστολή στη διεύθυνση του
ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.
➢ Διαδικασία ελέγχου εγκεκριμένων σχεδίων
1. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης
ελέγχονται ως ακολούθως, από Όργανο Ελέγχου, που συνιστάται με απόφαση
του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και αποτελείται από
έναν (1) υπάλληλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., με εμπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού
έργου και δύο (2) μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών
(Ε.Μ.Π.Ε.), η σύσταση του οποίου προβλέπεται στο άρθρο 11 του π.δ. 33/2011.
Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην παραγωγή
κινηματογραφικής ταινίας, το ανωτέρω Όργανο Ελέγχου αποτελείται από έναν (1)
υπάλληλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., έναν (1) υπάλληλο του Ελληνικού Κέντρου
Κινηματογράφου, ο οποίος προτείνεται από τη διοίκηση του Ελληνικού Κέντρου
Κινηματογράφου και ένα (1) μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων
Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.).
2. α. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου, το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) μέρες
από την ολοκλήρωση της επένδυσης, υποβάλλει μέσω Π.Σ.Κ.Ε. αίτηση
συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περίπτωση γ΄,
προκειμένου να πιστοποιηθεί, με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ότι έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό
σχέδιο κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου, ώστε να
ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης.
Η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει
τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής.
β. Ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται, επί ποινή ανάκλησης της απόφασης
υπαγωγής ή μη πιστοποίησης της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, να
υλοποιήσει κατ’ ελάχιστον 60% του επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί στο
καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, υπό τον όρο ότι το σύνολο των επιλέξιμων
δαπανών, που υλοποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια και αναλογούν στο

ανωτέρω ποσοστό υλοποίησης, υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ που ορίζεται στο άρθρο 23.
γ. Την αίτηση ελέγχου της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου συνοδεύουν τα
εξής δικαιολογητικά: τα αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης με τα πολιτιστικά
κριτήρια, ο τελικός κατάλογος των εργαζομένων στην παραγωγή, το τελικό
πρόγραμμα των ημερών γυρισμάτων και των χώρων γυρισμάτων στην ελληνική
επικράτεια, τα σχετικά τιμολόγια με τα αποδεικτικά στοιχεία εξόφλησής τους,
υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου της επένδυσης ότι τα υποβληθέντα στοιχεία
είναι αληθή, στστ. τελική έκθεση ορκωτού λογιστή, η δαπάνη της οποίας βαρύνει
το δικαιούχο.
3. Το όργανο ελέγχου ελέγχει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και συντάσσει
σχετική έκθεση, η οποία υποβάλλεται στην επιτροπή της παραγράφου 2 του
άρθρου 29 μέσω του Π.Σ.Κ.Ε..
Η ως άνω Επιτροπή ελέγχει την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου και την τήρηση
των όρων της απόφασης υπαγωγής και προβαίνει στις εξής ενέργειες: Ι) αν η
έκθεση ελέγχου είναι πλήρης, εισηγείται την έκδοση της σχετικής απόφασης του
Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ΙΙ) αν
διαπιστώσει ελλείψεις ήσσονος σημασίας, που αφορούν είτε την έκθεση ελέγχου
είτε την επένδυση, διατάσσει την προσκόμιση συμπληρωματικής έκθεσης
ελέγχου, ΙΙΙ)αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις της έκθεσης ελέγχου, διατάσσει
την εκ νέου διενέργεια ελέγχου από όργανο με διαφορετική σύνθεση, IV) αν
διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση, μπορεί να εισηγηθεί την
ανάκληση της απόφασης υπαγωγής.
Η συνολική χρονική διάρκεια της διαδικασίας του τελικού ελέγχου δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση
ελλείψεων, το χρονικό περιθώριο παρατείνεται για τριάντα (30) ημέρες από την
προσκόμιση των συμπληρωματικών στοιχείων.
➢ Διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης
1. Η ολοκλήρωση της επένδυσης πιστοποιείται με την έκδοση σχετικής απόφασης
ολοκλήρωσης από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, ύστερα από εισήγηση της επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου
29, εντός τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30.
2. Η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται αν το οπτικοακουστικό έργο δεν πληροί,
κατά περίπτωση, τα πολιτιστικά κριτήρια των πινάκων Α΄, B΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄, καθώς
και τους όρους και τους κανόνες υπαγωγής στο παρόν καθεστώς.

➢ Καταβολή ενισχύσεων
Μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, η καταβολή
της ενίσχυσης πραγματοποιείται εφάπαξ, με την έκδοση της απόφασης
ολοκλήρωσης.
Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών, απευθείας, μέσω
ηλεκτρονικής πληρωμής, σε τραπεζικό λογαριασμό του φορέα του επενδυτικού
σχεδίου και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους.
Η επιχορήγηση καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, στον
οποίο εγγράφεται η σχετική προβλεπόμενη δαπάνη για κάθε οικονομικό έτος και
προέρχεται από εθνικούς πόρους ή Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά
Ταμεία ή και από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις
διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

➢ Υποχρεώσεις ενισχυόμενων φορέων
Για κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει, επί ποινή ανάκλησης της απόφασης
υπαγωγής, να εφαρμόζονται οι απαραίτητες μορφές ασφαλιστικής κάλυψης και
κατ’ ελάχιστο για το ανθρώπινο δυναμικό και ιδίως τους καλλιτεχνικούς και
τεχνικούς συντελεστές.
Κάθε επιχείρηση παραγωγής και για κάθε οπτικοακουστικό έργο που υπάγεται
στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος είναι υποχρεωμένη να αναγράφει στους
κυρίως τίτλους αρχής και στους τίτλους τέλους ότι το οπτικοακουστικό έργο έχει
πραγματοποιηθεί με τη συμβολή του επενδυτικού κινήτρου από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
στην Ελλάδα.
Μετά την ολοκλήρωση του οπτικοακουστικού έργου, η επιχείρηση παραγωγής
υποχρεούται με δική της δαπάνη να παραδώσει στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ψηφιακά αρχεία
του έργου με προδιαγραφές που ορίζονται από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. για διαφύλαξη και
για τις ανάγκες του αρχείου του και προβολής του έργου του.

