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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 9534/1736
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 3173/346/22−3−2012 απόφασης
(ΦΕΚ 892/Β/22−3−2012) περί «Τροποποίησης των Οδηγών
των Προγραμμάτων “Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας
Γυναικών” και “Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων”
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικό−
τητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−
2013». Παράταση χρόνου υλοποίησης των ενταγμένων
στα προγράμματα αυτά έργων και λοιπές ρυθμίσεις
κατ΄εφαρμογήν του Ν 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012)»

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 3173/346/22−3−2012 από−
φασης (ΦΕΚ 892/Β/22−3−2012) περί «Τροποποίη−
σης των Οδηγών των Προγραμμάτων “Ενίσχυ−
ση Επιχειρηματικότητας Γυναικών” και “Ενίσχυση
Επιχειρηματικότητας Νέων” του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχει−
ρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013». Πα−
ράταση χρόνου υλοποίησης των ενταγμένων
στα προγράμματα αυτά έργων και λοιπές ρυθ−
μίσεις κατ’ εφαρμογήν του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/
Α/2012) ................................................................................................

1

Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αντιστοι−
χίας του ποσού που διαθέτει υπόχρεη εταιρία
σε διαφημιστικό χρόνο, καθώς και της διαδικα−
σίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για
την πιστοποίηση του ποσού της Επένδυσης Κι−
νηματογραφικής Παραγωγής του άρθρου 8 του
Ν. 3905/2010 ........................................................................................ 2
Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΦΑΪΛΑ−
ΔΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», οριστικοποίηση του κό−
στους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε
από την επένδυση αυτή. .......................................................... 3
Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΔΗΜΑΚΟ−
ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ − ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», ορι−
στικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονά−
δας που προήλθε από την επένδυση αυτή ............... 4

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα και ιδίως το άρθρο 90 (Π.Δ. 63/2005,
ΦΕΚ 98/Α/2005).
2. Τις διατάξεις των Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.1986),
Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/16.6.1989) και Π.Δ. 189/1995 «Ορ−
γανισμός της Γ.Γ.Β.» (ΦΕΚ 99/Α/1995), του άρθρου 21 του
ν. 2367/1995 «Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.» (ΦΕΚ
261/Α/1995), και της υπ’ αριθμ. 3584/5.3.1996 υπουργικής
απόφασης «Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και κατανομή
προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.» (ΦΕΚ 147/
Β/12.3.1996).
3. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/
Α/2012).
4. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/2012).
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5. Την με ΑΠ 30376/Δ106 721/05.07.2012 (ΦΕΚ 2094/
Β΄/06.07.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθα−
νάσιο Σκορδά».
6. Την με αριθ. Ε(2007)5338/26−10−2007 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχει−
ρηματικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ,
στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της
Ελλάδος (CCI GR161 PO001).
7. Την με αριθ. C(2007) 5443/5.11.07 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική
(Κωδικός CCI 2007GR161PO006).
8. Την με αριθ. C(2007) 5337/26.10.07 απόφαση της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία
– Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008).
9. Την με αριθ. C(2007) 5332/26.10.07 απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ
Θεσσαλία − Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI
2007GR16UPO001).
10. Την με αριθ. C(2007)5439/5.11.07 απόφαση της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη &
Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002).
11. Tην υπ’ αριθμ. 14225/27−3−2008 εγκύκλιο της Ειδικής
Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού & Αξιολόγησης του
ΥΠΟΙΟ, σχετικά με την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων.
12. Την υπ’ αριθμ. 8790/1014Α/0063Α/24−7−2008 (ΦΕΚ
1965/Β΄/24.09.2008) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007−2013 στη Γενική
Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης».
13. Την κοινή υπουργική απόφαση Εκχώρησης αρμο−
διοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής
περιόδου 2007−2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρι−
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνι−
στικότητα και Επιχειρηματικότητα» με αριθ. Πρωτ.
46680/ΕΥΣ6517/13−10−2008 όπως τροποποιήθηκε με
τις ΚΥΑ με α.π. 58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/
ΕΥΣ8572/18.12.2008 (ΦΕΚ 2632/Β/29.12.2008 και 2652/
Β/30.12.2008), 13708/ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 502/
Β/19.3.2009), 2637/ΕΥΣ4221/26.05.2009 (ΦΕΚ 1019/
Β/2009), 317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009 (ΦΕΚ 1317/Β/2009),
45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ 2010/Β/2009) και 49448/
ΕΥΣ8114/02.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β/2009).
14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για
τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Τα−
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/15−12−2006 της Επιτροπής
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρ−
θρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος
Σημασίας (De Minimis) όπως ισχύει.
16. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική πε−

ρίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ιδίως τα άρ−
θρα 3,4,5,6 και 7 και 17, αυτού όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει από τον Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασι−
ών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
2007−2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/2010).
17. Την υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης
με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008),
όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει.
18. Την με αριθμ. πρωτ. 4226/1019Δ/14.4.2009 Απόφαση
του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για
την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων
Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα
με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον
ΕΦΕΠΑΕ.
19. Τις διατάξεις του Π.Δ. 98/1996 (ΦΕΚ 77/Α/1996) «Όροι
και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιαφερόμενους φορείς
της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του
Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους
τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας
και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της
διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων».
20. Την υπ’ αριθμ. 6259/678/Φ.0020Β/01.06.2009 από−
φαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Εκχώρηση
αρμοδιοτήτων διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων
«Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» και «Ενίσχυση
Επιχειρηματικότητας Γυναικών» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι−
κότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013 στη Γενική Γραμ−
ματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ
1086/Β/2009), όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση
υπ’αριθ.5663/1052/Φ0020/30.7.2010 (ΦΕΚ 1200/Β/2010).
21. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 8810/986/05.06.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα: «Έγκριση
του οδηγού του Προγράμματος Ενίσχυση Επιχειρηματι−
κότητας Νέων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αντα−
γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ
2007−2013» (ΦΕΚ 1133/Β/2009).
22. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 8812/988/05.06.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα: «Έγκριση
του οδηγού του Προγράμματος Ενίσχυση Επιχειρημα−
τικότητας Γυναικών του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του
ΕΣΠΑ 2007−2013» (ΦΕΚ 1133/Β/2009).
23. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 13263/1515/9.9.2009 απόφα−
ση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα: Τροποποίηση
– Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 8812/988/5.6.2009
απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα: «Έγκρι−
ση του οδηγού του Προγράμματος Ενίσχυση Επιχειρη−
ματικότητας Γυναικών του Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ)
του ΕΣΠΑ 2007−2013»(ΦΕΚ 1974/Β/2009).
24. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 13264/1516/9.9.2009 Απόφα−
ση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα: Τροποποίηση
– Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 8810/986/5.6.2009
Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα: «Έγκρι−
ση του οδηγού του Προγράμματος Ενίσχυση Επιχειρη−
ματικότητας Νέων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του
ΕΣΠΑ 2007−2013» (ΦΕΚ 1974/Β/2009).
25. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Οικ. 19121/4196/23.12.2011 από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας παράταση χρόνου ολο−
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κλήρωσης των έργων των προγραμμάτων «Ενίσχυση
Επιχειρηματικότητας Νέων» και «Ενίσχυση Επιχειρημα−
τικότητας Γυναικών».
26. Τον ν. 2690/99 « Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999).
27. Την υπ’ αριθμ. 51540/ΕΥΣΣ ΑΑΠ 3628 Υ.Α. «Καθορι−
σμός στοιχείων των προγραμμάτων Τεχνικής Υποστή−
ριξης, της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και
έγκρισής τους.» (ΦΕΚ 1856/Β΄/26−11−2010).
28. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3908/764/Α2/22−07−2011 από−
φαση του Ειδ. Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα
Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη
Εφαρμογής για την Υλοποίηση Δράσεων της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας με κωδικό MIS 352761 στα
Επιχειρησιακά Προγράμματα: «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα», «Μακεδονία – Θράκη», «Κρήτη και
Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος»,
«Αττική»» με ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ−Β8Ε.
29. Τον ν. 3205/2003 άρθρο 16 και 17 (ΦΕΚ 297/Α΄/23−
12−2003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα άρθρα 6
και 7 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄ 40) και το άρθρο 72
του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010).
30. Τον ν. 4024/2011 « Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−15» (ΦΕΚ 226/Α/27.102011), και
ειδικότερα το άρθρο 21, όπως ισχύει.
31. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1057/200/0020Α/ 24−02−
2012 (ΦΕΚ 671/Β/7−3−2012) απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού ΥΠΑΑΝ «Αντικατάσταση των υπ’ αριθμ. Α.Π.
5662/1051/Φ0020/30.7.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1189/6.8.2010), Α.Π.
5663/1052/Φ0020/ 30.7.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1200/6.8.2010) και
Α.Π. 3877/700/Φ 0020 Α1/3.6.2010 (ΦΕΚ Β΄ 932/25.6.2010)
αποφάσεων Εκχώρησης αρμοδιοτήτων για τις κατηγο−
ρίες πράξεων: «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων»,
«Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ένδυση−
Υπόδηση: Νέες Προοπτικές» του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
(ΕΠΑΝ ΙΙ) και των ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβα−
τικής Στήριξης του ΕΣΠΑ 2007−2013».
32. Την με ΑΠ 3173/346/22−3−2012 (ΦΕΚ 892/Β/22−3−2012)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα «Τροποποίηση
των Οδηγών των Προγραμμάτων «Ενίσχυση Επιχει−
ρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση Επιχειρημα−
τικότητας Νέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του
ΕΣΠΑ 2007 – 2013», παράταση του χρόνου υλοποίησης
των εντεταγμένων στα προγράμματα αυτά έργων και
λοιπές ρυθμίσεις κατ’ εφαρμογή του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ
14/Α/2012)».
33. Τον Ν. 4038/2012 και ειδικότερα το άρθρο 16 «Κα−
τάργηση των θυγατρικών εταιριών της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.»
και το άρθρο 17 «Ρυθμίσεις για τη συγχώνευση των εται−
ρειών ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και ΕΤΕΑΝ Α.Ε.» (ΦΕΚ 14/Α/2012).
34. Το από 21.05.2012 πρωτόκολλο Παράδοσης – Πα−
ραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής της ΓΓΒ που συ−
στήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2181/227/29.02.2012 ΥΑ
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Σωκράτη Ξυ−
νίδη με σκοπό την παραλαβή από την ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.
του προγράμματος «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας
Νέων» σύμφωνα με του όρους και τις προϋποθέσεις του
Ν. 4038/2012 και της ως άνω Υ.Α.
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35. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται νέα δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού πέραν της ήδη προβλεπόμενης
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αποφασίζου−
με:
Άρθρο μόνο
Η παράγραφος 2 του σημείου Γ΄ της απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας με ΑΠ 3173/346/22−3−2012 (ΦΕΚ 892/Β/22−
3−2012), τροποποιείται ως ακολούθως:
«Για τις συμβάσεις εκχώρησης επιχορήγησης μεταξύ
των δικαιούχων και Πιστωτικών Ιδρυμάτων, ισχύουν τα
ακόλουθα:
• Για όλες τις συμβάσεις εκχώρησης είτε υπογρά−
φονται πριν την ημερομηνία υπογραφής των Πρωτο−
κόλλων Παράδοσης Παραλαβής μεταξύ της ΕΟΜΜΕΧ
ΑΕ−ΓΓΒ/ΥΠΑΝΥΠ και ΓΓΒ/ΥΠΑΝΥΠ –ΕΦΕΠΑΕ είτε μετά,
η καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης γίνεται στα
συμβαλλόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα από τον ΕΦΕΠΑΕ.
• Για τις εγγυητικές επιστολές και για τις συμβάσεις
εκχώρησης υπογράφεται ειδικό Πρωτόκολλο Παράδο−
σης−Παραλαβής μεταξύ της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ−ΓΓΒ/ΥΠΑΝΥΠ
και ΓΓΒ/ΥΠΑΝΥΠ –ΕΦΕΠΑΕ.»
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3173/346/22−
3−2012 απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Αυγούστου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

F
Αριθμ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/
ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/82204/3885/54
(2)
Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αντιστοιχίας
του ποσού που διαθέτει υπόχρεη εταιρία σε διαφη−
μιστικό χρόνο, καθώς και της διαδικασίας και των
απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πιστοποίηση
του ποσού της Επένδυσης Κινηματογραφικής Παρα−
γωγής του άρθρου 8 του Ν. 3905/2010
O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Της παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 3905/2010 «Ενί−
σχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 219).
(β) Του Π.Δ/τος 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πο−
λιτισμού» (ΦΕΚ Α΄ 146).
(γ) Του Π.Δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(ΦΕΚ Α΄ 141).
(δ) Του Π.Δ/τος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141).
(ε) Του Π.Δ/τος 96/2012 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας
Πολιτισμού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ Α΄ 154).
(στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα, που κυρώθη−
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κε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄
98).
2. Την αριθμ. Υ 27/27−6−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού Κωνσταντίνου Τζαβάρα» (ΦΕΚ Β΄ 2048)
3. Το αριθ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΣΠ/ΔΙΚΟΜ/78391/2054/995/7−
8−2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Κινηματογράφου και
Οπτικοακουστικών Μέσων της Γενικής Γραμματείας Πο−
λιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Υποχρέωση εταιριών του άρθρου 8 του ν. 3905/2010
1. Οι εταιρίες του άρθρου 8 του ν. 3905/2010 υποχρε−
ούνται για κάθε οικονομική χρήση να εγγράφουν σε
ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό στον ετήσιο ισολογι−
σμό τους το ποσό που οφείλουν να επενδύσουν για την
παραγωγή κινηματογραφικών έργων που πληρούν τις
προϋποθέσεις του άρθρου 3 του νόμου αυτού (εφεξής
«Επένδυση Κινηματογραφικής Παραγωγής»). Οι υπόχρε−
ες εταιρίες οφείλουν να έχουν διαθέσει το σύνολο της
Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής μέσα στα
δύο αμέσως επόμενα έτη από την ημερομηνία δημοσί−
ευσης του ισολογισμού τους.
2. Στη Διεύθυνση Κινηματογράφου και Οπτικοακου−
στικών Μέσων («ΔΙΚΟΜ») της Γενικής Γραμματείας Πο−
λιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού τηρείται Μητρώο Υπόχρε−
ων Εταιριών του άρθρου 8 του ν. 3905/2010 σύμφω−
να με τους αναρτημένους πίνακες ή τα στοιχεία του
Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης («ΕΣΡ») και της
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(«ΕΕΤΤ»).
Άρθρο 2
Γνωστοποίηση στη ΔΙ.Κ.Ο.Μ. για τη διάθεση
της Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής
1. Οι υπόχρεες εταιρίες υποβάλλουν κάθε χρόνο μέσα
σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του ισολογισμού τους,
γνωστοποίηση στη ΔΙ.Κ.Ο.Μ., στην οποία δηλώνουν:
(α) Το ποσό της Επένδυσης Κινηματογραφικής Πα−
ραγωγής που έχει εγγραφεί σε ειδικό αφορολόγητο
αποθεματικό στον ισολογισμό τους και
(β) Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου
8 του ν. 3905/2010, το ποσό που τυχόν επιλέγουν
να διαθέσουν στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου
(εφεξής «ΕΚΚ») ως διαφημιστικό χρόνο για την τηλε−
οπτική διαφήμιση και προώθηση κινηματογραφικών
έργων, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50%
της συγκεκριμένης Επένδυσης Κινηματογραφικής Πα−
ραγωγής.
2. Με τη γνωστοποίηση της προηγούμενης παραγρά−
φου, συνυποβάλλονται στη ΔΙ.Κ.Ο.Μ.:
(α) Ο δημοσιευμένος ισολογισμός της υπόχρεης εται−
ρίας, και
(β) επικυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού της Γενι−
κής Συνέλευσης ή άλλου αρμοδίου οργάνου της υπό−
χρεης εταιρίας, από το οποίο προκύπτει η έγκριση της
Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής.

3. Αν υπόχρεη εταιρία παρέλειψε να υποβάλει στη
ΔΙ.Κ.Ο.Μ. τη γνωστοποίηση της παραγράφου 1, η
ΔΙ.Κ.Ο.Μ. μετά τη διαπίστωση του γεγονόντος αυτού,
με έγγραφη πρόσκλησή της, την καλεί να το πράξει
μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες.
Άρθρο 3
Γνωστοποίηση στο ΕΚΚ
και τρόπος υπολογισμού διαφημιστικού χρόνου
1. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου
8 του ν. 3905/2010, υπόχρεη εταιρία που επιλέγει να
διαθέσει ποσοστό της Επένδυσης Κινηματογραφικής
Παραγωγής στο ΕΚΚ ως διαφημιστικό χρόνο για την
τηλεοπτική διαφήμιση και προώθηση κινηματογραφικών
έργων, υποβάλλει κάθε χρόνο, μέσα σε ένα μήνα από τη
δημοσίευση του ισολογισμού της, γνωστοποίηση στο
ΕΚΚ, στην οποία δηλώνει:
(α) Το ποσό της Επένδυσης Κινηματογραφικής Πα−
ραγωγής που έχει εγγραφεί σε ειδικό αφορολόγητο
αποθεματικό στον ετήσιο ισολογισμό της και
(β) το ποσοστό της Επένδυσης Κινηματογραφικής
Παραγωγής που θα διαθέσει στο ΕΚΚ ως διαφημιστικό
χρόνο για την τηλεοπτική διαφήμιση και προώθηση κι−
νηματογραφικών έργων.
2. Με τη γνωστοποίηση της προηγούμενης παραγρά−
φου, συνυποβάλλονται στο ΕΚΚ:
(α) Ο δημοσιευμένος ισολογισμός της υπόχρεης εται−
ρίας,
(β) επικυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού της Γενι−
κής Συνέλευσης ή άλλου αρμοδίου οργάνου της υπό−
χρεης εταιρίας, από το οποίο προκύπτει η έγκριση της
Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής, και
(γ) επικυρωμένο αντίγραφο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
του τιμοκαταλόγου διαφημίσεων και χορηγιών της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α’ 159)
(εφεξής «Τιμοκατάλογος»), που ισχύει κατά την ημερο−
μηνία υποβολής της γνωστοποίησης της προηγούμενης
παραγράφου.
3. Ο υπολογισμός της αντιστοιχίας του ποσού που
δύναται να διαθέσει υπόχρεη εταιρία ως διαφημιστικό
χρόνο γίνεται σύμφωνα με τον Τιμοκατάλογο της πε−
ρίπτωσης (γ) της προηγούμενης παραγράφου.
4. Το ΕΚΚ καταρτίζει σχέδιο κατανομής του διαφημι−
στικού χρόνου σύμφωνα με τον Τιμοκατάλογο της πε−
ρίπτωσης (γ) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου
και το αποστέλλει με απόδειξη στην υπόχρεη εταιρία το
αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη γνωστοποίηση
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Στο σχέδιο
αυτό αναγράφονται τα εξής στοιχεία:
(α) Ο αριθμός των διαφημιστικών μηνυμάτων, η έκταση
ή η χρονική διάρκειά τους,
(β) η χρονική περίοδος μετάδοσης των διαφημιστικών
μηνυμάτων,
(γ) οι ζώνες του τηλεοπτικού προγράμματος μετά−
δοσής τους και
(δ) η τιμή των διαφημιστικών μηνυμάτων σύμφωνα με
τον Τιμοκατάλογο και η συνολική αξία αυτών.
5. Η υπόχρεη εταιρία υποβάλλει στο ΕΚΚ το αργότε−
ρο εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του σχεδίου
κατανομής διαφημιστικού χρόνου:
(α) Δήλωση αποδοχής του σχεδίου, ή
(β) τροποποιητικό σχέδιο κατανομής του διαφημιστι−
κού χρόνου, με το οποίο η υπόχρεη εταιρεία δύναται
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να τροποποιεί έως το 50% της χρονικής διάρκειας με−
τάδοσης των διαφημιστικών μηνυμάτων, ανά ζώνη του
τηλεοπτικού προγράμματος της υπόχρεης εταιρίας,
σύμφωνα με το σχέδιο του ΕΚΚ.
6. Το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη
λήψη της δήλωσης αποδοχής της υπόχρεης εταιρίας ή
του τροποποιητικού σχεδίου κατανομής, το ΕΚΚ και η
υπόχρεη εταιρία συνάπτουν σχετική σύμβαση, αντίγραφο
της οποίας κοινοποιείται στην ΔΙ.Κ.Ο.Μ. από το ΕΚΚ.
Άρθρο 4
Διαδικασία για την πιστοποίηση του ποσού
της Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής
1. Οι υπόχρεες εταιρίες υποβάλλουν στη ΔΙ.Κ.Ο.Μ. μέσα
στην προθεσμία της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του
ν. 3905/2010 Αίτηση Πιστοποίησης Επένδυσης Κινηματο−
γραφικής Παραγωγής, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
(α) Κατάλογο των κινηματογραφικών ή οπτικοακου−
στικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις του πα−
ραπάνω άρθρου 8, για την παραγωγή των οποίων η
υπόχρεη εταιρία έχει διαθέσει ποσό. Στον κατάλογο
αυτό αναγράφονται για κάθε έργο τα εξής στοιχεία:
(i) τίτλος,
(ii) είδος,
(iii) διάρκεια,
(iv) συνολικός προϋπολογισμός παραγωγής,
(v) όνομα σκηνοθέτη,
(vi) όνομα σεναριογράφου και
(vii) όνομα ή επωνυμία παραγωγού.
(β) Σε περίπτωση όπου η υπόχρεη εταιρία είναι ο
παραγωγός κινηματογραφικού έργου, αντίγραφα των
συμβάσεων εκχώρησης των εξουσιών του περιουσιακού
δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 2121/1993
(ΦΕΚ Α΄ 25) που συνάπτονται μεταξύ παραγωγού και
σεναριογράφου, καθώς και μεταξύ παραγωγού και σκη−
νοθέτη του κάθε έργου.
(γ) Σε περίπτωση όπου η υπόχρεη εταιρία συμμετέχει
στην παραγωγή κινηματογραφικού έργου ως συμπαρα−
γωγός, αντίγραφα των συμβάσεων συμπαραγωγής.
(δ) Αντίγραφο της σύμβασης διανομής ή προσύμφω−
νο («deal memo») ή επιστολή ενδιαφέροντος («letter of
intent») για την προβολή του κινηματογραφικού έργου
στις κινηματογραφικές αίθουσες.
(ε) Πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας του κινημα−
τογραφικού έργου.
(στ) Βεβαίωση ορκωτού λογιστή για το ποσό της επέν−
δυσης της υπόχρεης εταιρίας σε κάθε κινηματογραφικό
ή οπτικοακουστικό έργο.
2. Σε περίπτωση όπου υπόχρεη εταιρία έχει παρα−
γάγει οπτικοακουστικό έργο μυθοπλασίας διάρκειας
μικρότερης από εξήντα λεπτά ή οπτικοακουστικό έργο
τεκμηρίωσης ή οπτικοακουστικό έργο κινούμενων
σχεδίων, το οποίο έχει συμμετάσχει σε διεθνές φε−
στιβάλ, προκειμένου το κόστος της παραγωγής του
εν λόγω οπτικοακουστικού έργου να συμπεριληφθεί
στην Επένδυση Κινηματογραφικής Παραγωγής, με την
Αίτηση Πιστοποίησης της προηγούμενης παραγράφου
συνυποβάλλει επιπροσθέτως στη ΔΙ.Κ.Ο.Μ.:
(α) Βεβαίωση από το διεθνές φεστιβάλ όπου έχει συμ−
μετάσχει το εν λόγω οπτικοακουστικό έργο, και
(β) Αντίγραφο του επίσημου προγράμματος του διε−
θνούς φεστιβάλ.
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3. Σε περίπτωση όπου συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του άρθρου 8 του ν. 3905/2010, υπόχρεη εταιρία που
έχει επιλέξει να διαθέσει ποσοστό της Επένδυσης Κι−
νηματογραφικής Παραγωγής στο ΕΚΚ ως διαφημιστικό
χρόνο για την τηλεοπτική διαφήμιση και προώθηση κι−
νηματογραφικών έργων, με την Αίτηση Πιστοποίησης
της παραγράφου 1, συνυποβάλλει επιπροσθέτως στη
ΔΙ.Κ.Ο.Μ.:
(α) Αν έχει υπογραφεί η Σύμβαση της παραγράφου
6 του άρθρου 3 και το ΕΚΚ έχει χρησιμοποιήσει τον
αντίστοιχο διαφημιστικό χρόνο:
(i) Αντίγραφο της Σύμβασης αυτής, και
(ii) Βεβαίωση του ΕΚΚ ότι χρησιμοποίησε τον αντίστοι−
χο διαφημιστικό χρόνο. Η βεβαίωση χορηγείται αφού εκ−
δοθούν από την υπόχρεη εταιρία τα τιμολόγια παροχής
υπηρεσιών κατά τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και
υποβληθεί από την υπόχρεη εταιρία στο ΕΚΚ αντίγραφο
του Τριπλοτύπου Αναλυτικού Ημερολογίου Διαφημίσεων
που προβλέπεται από την παράγραφο 12 του άρθρου 12
του ν. 2328/1995 θεωρημένο από πιστοποιημένο λογιστή
– φοροτέχνη, στο οποίο αναγράφονται ανά ημέρα οι
διαφημίσεις που πραγματοποιήθηκαν για το ΕΚΚ με
βάση τη Σύμβαση.
(β) Αν έχει υπογραφεί η Σύμβαση της παραγράφου
6 του άρθρου 3 αλλά το ΕΚΚ δεν χρησιμοποίησε τον
αντίστοιχο διαφημιστικό χρόνο:
(i) Αντίγραφο της Σύμβασης αυτής και
(ii) Βεβαίωση του ΕΚΚ ότι δεν χρησιμοποίησε τον αντί−
στοιχο διαφημιστικό χρόνο κατά τα προβλεπομένα στη
Σύμβαση.
(γ) Αν έχει υπογραφεί η Σύμβαση της παραγράφου 6
του άρθρου 3 αλλά η υπόχρεη εταιρία δεν συμμορφώ−
θηκε εν όλω ή εν μέρει με τους όρους της:
(i) Αντίγραφο της Σύμβασης αυτής και
(ii) Αντίγραφο της καταγγελίας της Σύμβασης από
το ΕΚΚ.
(δ) Αν δεν έχει υπογραφεί η Σύμβαση της παραγράφου
6 του άρθρου 3:
(i) Αντίγραφο της γνωστοποίησης της παραγράφου
1 του άρθρου 3 και
(ii) Βεβαίωση του ΕΚΚ για τη μη υπογραφή της Σύμ−
βασης και τους λόγους αυτής.
4. Το ΕΚΚ χορηγεί υποχρεωτικά τις βεβαιώσεις της
προηγούμενης παραγράφου εντός δέκα πέντε (15) ημε−
ρών από την υποβολή σχετικής αίτησης από την υπό−
χρεη εταιρία.
5. Με την αίτηση της παραγράφου 1, η υπόχρεη εταιρία
συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην
οποία βεβαιώνεται από το νόμιμο εκπρόσωπό της:
(α) Το ποσό της Επένδυσης Κινηματογραφικής Πα−
ραγωγής και η διαχειριστική χρήση στην οποία έχει
σχηματιστεί το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό και
(β) Οτι όλα τα υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή και
ακριβή.
Άρθρο 5
Διαδικασία για την έκδοση Πιστοποιητικού
Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής
1. Μετά την υποβολή της Αίτησης Πιστοποίησης Επέν−
δυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής, και εφόσον η
υπόχρεη εταιρία έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις υπο−
χρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου
8 του ν. 3905/2010, η ΔΙ.Κ.Ο.Μ. υποχρεούται το αργότερο
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εντός μηνός να εκδώσει Πιστοποιητικό Επένδυσης Κι−
νηματογραφικής Παραγωγής.
2. Αν υπόχρεη εταιρία παρέλειψε να υποβάλει στη
ΔΙ.Κ.Ο.Μ. την Αίτηση Πιστοποίησης Επένδυσης Κινημα−
τογραφικής Παραγωγής μέσα στην προθεσμία της πα−
ραγράφου 8 του άρθρου 8 του ν. 3905/2010, η ΔΙ.Κ.Ο.Μ.
με έγγραφη πρόσκλησή της την καλεί να το πράξει
μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως

Άρθρο 6
Κυρώσεις

(3)
Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΦΑΪΛΑΔΗΣ
ΣΠΗΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», οριστικοποίηση του κόστους
αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επέν−
δυση αυτή.

1. Αν:
(α) υπόχρεη εταιρία δεν υποβάλει Αίτηση Πιστοποίη−
σης Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής σύμφω−
να με την παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου, ή
(β) δεν συντρέχουν στο σύνολό τους οι προϋποθέσεις
έκδοσης Πιστοποιητικού Επένδυσης Κινηματογραφικής
Παραγωγής,
η ΔΙ.Κ.Ο.Μ. με απόφασή της επιβάλλει στην υπόχρεη
εταιρία πρόστιμο, το ύψος του οποίου ισούται με το
συνολικό ποσό της Επένδυσης Κινηματογραφικής Πα−
ραγωγής και το οποίο βεβαιώνεται από την αρμόδια
Δ.Ο.Υ. ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
2. Αν από την Αίτηση Πιστοποίησης Επένδυσης Κι−
νηματογραφικής Παραγωγής προκύπτει ότι η υπόχρεη
εταιρία έχει διαθέσει μέρος του ποσού της Επένδυσης
Κινηματογραφικής Παραγωγής, η ΔΙ.Κ.Ο.Μ. επιβάλλει
στην υπόχρεη εταιρία πρόστιμο, το ύψος του οποίου
ισούται με το ποσό της Επένδυσης Κινηματογραφικής
Παραγωγής που δεν έχει επενδυθεί και το οποίο βε−
βαιώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ως δημόσιο έσοδο
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δη−
μοσίων Εσόδων.
3. Αν υπόχρεη εταιρία δεν έχει κάνει εγγραφή του
ποσού που οφείλει να επενδύσει για την παραγωγή
κινηματογραφικών έργων σε ειδικό αφορολόγητο απο−
θεματικό στον ετήσιο ισολογισμό της, η ΔΙ.Κ.Ο.Μ. με
απόφασή της επιβάλλει στην υπόχρεη εταιρία πρόστι−
μο, το ύψος του οποίου ισούται με το συνολικό ποσό
της Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής και το
οποίο βεβαιώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ως δημόσιο
έσοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων.
4. Τα έσοδα από την είσπραξη των προστίμων των
προηγούμενων παραγράφων, εμφανίζονται σε ειδικό
Κ.Α.Εσόδου του κρατικού προϋπολογισμού και αποδί−
δονται στο ΕΚΚ μέσω των πιστώσεων του προϋπο−
λογισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, οι γνω−
στοποιήσεις των άρθρων 2 και 3 υποβάλλονται μέσα
σε δύο μήνες από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ

F

Με την απόφαση ΔΙ.Α.Π/208241/3253/Π09/4/171/Ε/Ν.
3299/2004/28−8−2012 του Αντιπεριφερειάρχη Ανά−
πτυξης και Αγροτικής Οικονομίας Δυτικής Ελλάδας,
ολοκληρώθηκε η επένδυση Ν. 3299/2004, και πιστο−
ποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας
της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή,
της εταιρείας «ΦΑΪΛΑΔΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», για
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην Ίδρυση
ξενοδοχειακής μονάδας 3*(22 δωματίων− 44 κλινών),
στη Ζαρούχλα, του Δήμου Αιγίου, της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας.
− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των 1.753.000,00 ευρώ.
− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό
των εξακοσίων δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων πενή−
ντα ευρώ ( 613.550,00 €), που αποτελεί ποσοστό 35 %
του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης επένδυσης ποσού
1.753.000,00 ευρώ.
− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
επτακοσίων ογδόντα οχτώ χιλιάδων οχτακοσίων πενή−
ντα ευρώ (788.850,00 €) που αποτελεί ποσοστό 45 %
του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής
επένδυσης ποσού 1.753.000,00 ευρώ.
− Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό
των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ
(350.600,00 €) που αποτελεί ποσοστό 20 % του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης
ποσού 1.753.000,00 ευρώ.
− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που
προήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 21−06−
2012.
− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή
του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους τριακοσίων
ενενήντα τέσσερις χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε
ευρώ (394.425,00 €).
− Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Περιφερειακής
Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/04,
σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του Νόμου 3908/2011
και το Π.Δ 33/2011.
− Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(4)
Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΔΗΜΑΚΟ−
ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ − ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», οριστι−
κοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που
προήλθε από την επένδυση αυτή.
Με την απόφαση ΔΙ.Α.Π/ 208253/3255/Π09/5/181/Ε/
Ν. 3299/2004/28−8−2012 του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυ−
ξης και Αγροτικής Οικονομίας Δυτικής Ελλάδας, ολο−
κληρώθηκε η επένδυση Ν.3299/2004, και πιστοποιήθηκε
η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας
που προήλθε από την επένδυση αυτή, της εταιρείας
«ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ − ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»,
στην ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ στο ΒΑΣΙΛΙΚΟ
ΦΑΡΡΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας ΑΧΑΪΑΣ
− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικο−
ποιήθηκε στο συνολικό ποσό των εκατόν τριάντα δύο
χιλιάδων ευρώ (132.000,000 €).
− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό
των εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακόσια είκοσι ευρώ
(73.920,00 €), που αποτελεί ποσοστό 56% του συνολικού

39301

ύψους της ενισχυόμενης επένδυσης ποσού 132,000,00
ευρώ.
− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
πενήντα οχτώ χιλιάδων ογδόντα ευρώ (58.080,00 €) που
αποτελεί ποσοστό 44 % του συνολικού ύψους της ενι−
σχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ποσού 132.000,00
ευρώ.
− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προ−
ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 13/07/2012.
− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή
του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους είκοσι εννέα
χιλιάδες σαράντα ευρώ (29.040,00 €).
− Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Περιφερειακής
Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/04,
σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του Νόμου 3908/2011
και το Π.Δ 33/2011.
− Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02024032908120008*
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