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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020».

2

Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο
«Friends Cartel» (VIDEOGAME), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «TAMASENCO
HELLAS O.E.» στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ’ Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α’ 116), όπως ισχύει.

3

Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο
«ARMY BABY» (κινηματογραφική ταινία μυθοπλασίας), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την
επωνυμία «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ’
Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α’ 116), όπως ισχύει.

4

Πιστοποίηση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «DIGGER», του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», το οποίο υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ’ Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α’ 116).

5

Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο
«ErrDnD» (VIDEOGAME), του Φορέα Επενδυτικού
Σχεδίου με την επωνυμία «ΕΝΒΥ ΣΟΦΤΓΟΡΚΣ IKE»
στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ’ Κεφαλαίου του
ν. 4487/2017 (Α’ 116), όπως ισχύει.

6

Καθορισμός έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου
Ναύτου για το οικονομικό έτος 2020.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 54637
(1)
Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-

Αρ. Φύλλου 2159

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
2. Το ν. 4622/2019 (Α’ 133) Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης.
3. Το ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του
ν. 3419/2005 (Α΄297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 1 αυτού.
4. Το π.δ. 147/2017 (Α’ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
6. Το π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών
και υφυπουργών».
7. Την υπ’ αρ. 47/18-07-2019 (Β’ 3100) κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».
8. Την υπ’ αρ. 112012/ΕΥΘΥ 1046 (Β΄2473/2015) υπουργική απόφαση για την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής σύμφωνα με τα
άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει
και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.
9. Την υπ’ αρ. C (2014) 10161/18.12.2014 εκτελεστική
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί έγκρισης του
Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
10. Την τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων του
προγράμματος, όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. C (2020)
105/09.01.2020 εκτελεστική απόφαση της ΕΕ των ΕΚ.
11. Το υπ’ αρ. 1779/11-05-2019 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και το από 19-5-2020
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, περί αίτησης
έγκρισης υπερδέσμευσης στους Άξονες 2, 3 και 5 του
ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020.
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12. Το υπ’ αρ. 52795/27-05-2020 ενημερωτικό της
ΕΥΣΕ, προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
13. Την υπ’ αρ. 53993/29-05-2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Εισήγηση τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του
άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Δυτική Ελλάδα
2014-2020» και την υπ’ αρ. 42556/30-04-2020 τροποποίησή της.
14.Την ανάγκη άμεσης ένταξης ώριμων έργων για την περαιτέρω ενεργοποίηση του ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020,
σύμφωνα με την εγκεκριμένη στοχοθεσία του και την
επιτάχυνση της υλοποίησης του, τηρουμένων των προϋποθέσεων των Κανονισμών της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου για τις μεταβολές των π/υ των αξόνων
του προγράμματος.
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης
πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ως ακολούθως:

Άξονας

Τίτλος Άξονα

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και της εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων, μετάβαση στην
ποιοτική επιχειρηματικότητα, με
αιχμή την καινοτομία και αύξηση της
εγχώριας
προστιθέμενης αξίας

155,42%

2

Προστασία του Περιβάλλοντος Μετάβαση
σε μία οικονομία φιλική στο
περιβάλλον

199,30%

3

Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός Συμπλήρωση
μεταφορικών υποδομών

170,19%

5

Ανάπτυξη - εκσυγχρονισμός συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών,
υποδομών υγείας και
εκπαίδευσης

131,06%

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων
του ΕΠ δεν μπορεί να υπερβεί το 162,46% της συνολικής
χρηματοδότησης του προγράμματος.
Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την σταδιακή
μείωση της υπερδέσμευσης.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Τεύχος B’ 2159/04.06.2020

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Ι

(2)
Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο
«Friends Cartel» (VIDEOGAME), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «TAMASENCO
HELLAS O.E.» στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ’ Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α’ 116), όπως ισχύει.
Με την υπ’ αρ. 12500 ΕΞ 2020/20.5.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (παρ. 3 άρθρο 29 του
ν. 4487/2017, άρθρο 16 του π.δ. 40/2020 και ΓΔΟΔΥ/
ΔΔΥ/559/26.2.2020 απόφαση Β’ 660), εγκρίθηκε η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «Friends
Cartel» (VIDEOGAME) του φορέα του επενδυτικού σχεδίου «TAMASENCO HELLAS O.E.», στις διατάξεις του Δ’
κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α’ 116), για την ενίσχυση
του ανωτέρω επενδυτικού σχεδίου, με το κίνητρο της
επιχορήγησης, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 135/5.12.2019
πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου Νομιμότητας και Αξιολόγησης της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017
(Α’ 116). Το ως άνω επενδυτικό σχέδιο αποτελεί αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο κατά τα αναφερόμενα
στο άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4487/2017, όπως ισχύει
και συγκεκριμένα πρόκειται για ψηφιακό παιχνίδι, το
οποίο εμπίπτει στον κωδικό αριθμό δραστηριότητας
62.01.21 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 και
2 της υπ’ αρ. 59/2019 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β’ 1228).
Δικαιούχος της ενίσχυσης είναι η εταιρεία με την επωνυμία «TAMASENCO HELLAS O.E.».
Το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο πληροί τα πολιτιστικά κριτήρια, όπως ορίζονται στον Πίνακα Δ του Παραρτήματος 3 της υπ’ αρ. 59/2019 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β’ 1228), όπως ισχύει και συγκεντρώνει γενική συνολική βαθμολογία 27 βαθμούς, με προβλεπόμενη αναγκαία ελάχιστη συνολική βαθμολογία τους 16
βαθμούς.
Ο προϋπολογισμός επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται
στο ποσό των διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα εννέα ευρώ (237.249,00 €).
Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 35% του
προϋπολογισμού των συνολικών επιλέξιμων δαπανών,
ήτοι στο ποσό των ογδόντα τριών χιλιάδων τριάντα επτά
ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (83.037,15 €).
Το ποσό της επιχορήγησης θα καθορισθεί επακριβώς
μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και την
ολοκλήρωση του ελέγχου ολοκλήρωσης υλοποίησης και
τον έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 30 του ν. 4487/2017, σε συνδυασμό με τα
αναφερόμενα στα άρθρα 11 και 12 της υπ’ αρ. 59/2019
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1228).
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Τεύχος B’ 2159/04.06.2020

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4487/2017
(Α’ 116) και της υπ’ αρ. 59/2019 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1228).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 5.12.2019.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Απλούστευσης Διαδικασιών
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

(3)
Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο
«ARMY BABY» (κινηματογραφική ταινία μυθοπλασίας), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την
επωνυμία «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ’
Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α’ 116), όπως ισχύει.
Με την υπ’ αρ. 12499 ΕΞ 2020/20.5.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (παρ. 3 άρθρο 29 του
ν. 4487/2017, άρθρο 16 του π.δ. 40/2020 και ΓΔΟΔΥ/
ΔΔΥ/559/26.2.2020 απόφαση Β’ 660), εγκρίθηκε η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «ARMY
BABY» (κινηματογραφική ταινία μυθοπλασίας), του
Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», στις
διατάξεις του Δ’ κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α’ 116),
για την ενίσχυση του ανωτέρω επενδυτικού σχεδίου,
με το κίνητρο της επιχορήγησης, σύμφωνα με το υπ’
αρ. 152/23.01.2020 πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου
Νομιμότητας και Αξιολόγησης της παρ. 2 του άρθρου
29 του ν. 4487/2017 (Α’ 116). Το ως άνω επενδυτικό σχέδιο αποτελεί αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο κατά τα
αναφερόμενα στο άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4487/2017 και
συγκεκριμένα πρόκειται για κινηματογραφική ταινία, το
οποίο εμπίπτει στον κωδικό αριθμό δραστηριότητας
59.11, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 και 2 της
υπ’ αρ. 923/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1138),
όπως ισχύει.
Δικαιούχος της ενίσχυσης είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.».
Το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο πληροί τα πολιτιστικά κριτήρια, όπως ορίζονται στον Πίνακα Α του Παραρτήματος 3 της υπ’ αρ. 923/2018 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β’ 1138), όπως ισχύει και συγκεντρώνει γενική συνολική βαθμολογία 36 βαθμούς, με προβλεπόμενη αναγκαία ελάχιστη συνολική βαθμολογία τους 20
βαθμούς.
Ο προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα ένος χιλιάδων
εκατόν είκοσι τεσσάρων ευρώ (541.124,00 €).
Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 35% του
προϋπολογισμού των συνολικών επιλέξιμων δαπανών,
ήτοι στο ποσό των εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων
τριακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών
(189.393,40 €).

22321

Το ποσό της επιχορήγησης θα καθορισθεί επακριβώς
μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και την
ολοκλήρωση του ελέγχου ολοκλήρωσης υλοποίησης και
τον έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 30 του ν. 4487/2017, σε συνδυασμό με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 11 της υπ’ αρ. 923/2018 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β’ 1138).
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4487/2017
(Α’ 116) και της υπ’ αρ. 923/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1138).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 23-01-2020.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Απλούστευσης Διαδικασιών
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

(4)
Πιστοποίηση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «DIGGER», του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», το οποίο υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ’ Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α’ 116).
Με την υπ’ αρ. 12498 ΕΞ 2020/20.5.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (παρ. 1 άρθρο 31 του
ν. 4487/2017, άρθρο 16 του π.δ. 40/2020 και ΓΔΟΔΥ/
ΔΔΥ/559/26.2.2020 απόφαση Β’ 660), πιστοποιήθηκε
η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο
«DIGGER» του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», το οποίο υπήχθη στο
καθεστώς ενίσχυσης του Δ’ Κεφαλαίου του ν. 4487/2017
(Α’ 116) με την υπ’ αρ. 19834/11-01-2019 απόφαση
του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης (ΦΕΚ περίληψης απόφασης Β’ 219,
ΑΔΑ ΩΧΠ9465ΧΘ0-ΟΔΝ και καθορίστηκε το ποσό της
επιχορήγησης του εν λόγω Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο στο ύψος
των εκατόν τριάντα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τριών
ευρώ και έξι λεπτών (130.363,06€) σύμφωνα με το υπ’
αρ. 190/21.04.2020 πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου
Νομιμότητας και Αξιολόγησης της παρ. 2 του άρθρου
29 του ν. 4487/2017 (Α’ 116).
Ο πιστοποιημένος υλοποιημένος προϋπολογισμός του
ανωτέρω επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται στο ποσό των
πεντακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων πεντακοσίων δέκα
επτά ευρώ και ενός λεπτού (521.517,01€).
Οι επιλέξιμες δαπάνες αυτού ανέρχονται στο ποσό των
πεντακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα δύο ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (521.452,22€) και
η τελική δημόσια δαπάνη - τελικό ποσό επιχορήγησης
(συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών x 25%) στο ποσό
των εκατόν τριάντα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τριών
ευρώ και έξι λεπτών (130.363,06€).
Ημερομηνία λήξης του επενδυτικού σχεδίου:
31.05.2019.
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Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4487/2017
(Α’ 116) και της υπ’ αρ. 923/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1138).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 21.04.2020.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως [παρ. 2 άρθρο 37 του ν. 4487/2017
(Α’ 116)].
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Απλούστευσης Διαδικασιών
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

(5)
Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο
«ErrDnD» (VIDEOGAME), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΕΝΒΥ ΣΟΦΤΓΟΡΚΣ
IKE» στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ’ Κεφαλαίου
του ν. 4487/2017 (Α’ 116), όπως ισχύει.
Με την υπ’ αρ. 12501 ΕΞ 2020/20.5.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (παρ. 3 άρθρο 29 του
ν. 4487/2017, άρθρο 16 του π.δ. 40/2020 και ΓΔΟΔΥ/
ΔΔΥ/559/26.2.2020 απόφαση Β’ 660), εγκρίθηκε η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «ErrDnD»
(VIDEOGAME) του φορέα του επενδυτικού σχεδίου
«ΕΝΒΥ ΣΟΦΤΓΟΡΚΣ IKE», στις διατάξεις του Δ’ κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α’ 116), για την ενίσχυση του
ανωτέρω επενδυτικού σχεδίου, με το κίνητρο της
επιχορήγησης, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 134/5.12.2019
πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου Νομιμότητας και Αξιολόγησης της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017
(Α’ 116). Το ως άνω επενδυτικό σχέδιο αποτελεί αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο κατά τα αναφερόμενα
στο άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4487/2017, όπως ισχύει
και συγκεκριμένα πρόκειται για ψηφιακό παιχνίδι, το
οποίο εμπίπτει στον κωδικό αριθμό δραστηριότητας
62.01.21 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 και
2 της υπ’ αρ. 59/2019 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β’ 1228).
Δικαιούχος της ενίσχυσης είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΒΥ ΣΟΦΤΓΟΡΚΣ IKE».
Το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο πληροί: α) τα πολιτιστικά κριτήρια, όπως ορίζονται στον Πίνακα Δ του
Παραρτήματος 3 της υπ’ αρ. 59/2019 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1228), όπως ισχύει και συγκεντρώνει
γενική συνολική βαθμολογία 31 βαθμούς, με προβλεπόμενη αναγκαία ελάχιστη συνολική βαθμολογία τους
16 βαθμούς και β) τα ειδικά κριτήρια του Πίνακα Ε,
του ίδιου Παραρτήματος, συγκεντρώνοντας γενική
συνολική βαθμολογία 12 βαθμούς, με προβλεπόμενη αναγκαία ελάχιστη συνολική βαθμολογία τους
10 βαθμούς και αποτελεί δύσκολο οπτικοακουστικό
έργο κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 παρ. 3 του
ν. 4487/2017.
Ο προϋπολογισμός επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται στο
ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων διακοσίων πενήντα δύο ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (170.252,47 €).
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Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 35% του
προϋπολογισμού των συνολικών επιλέξιμων δαπανών,
ήτοι στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων
ογδόντα οκτώ ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (59.588,36 €).
Το ποσό της επιχορήγησης θα καθορισθεί επακριβώς
μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και την
ολοκλήρωση του ελέγχου ολοκλήρωσης υλοποίησης και
τον έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 30 του ν. 4487/2017, σε συνδυασμό με τα
αναφερόμενα στα άρθρα 11 και 12 της υπ’ αρ. 59/2019
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1228).
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4487/2017
(Α’ 116) και της υπ’ αρ. 59/2019 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1228).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 5.12.2019.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Απλούστευσης Διαδικασιών
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 2814.5/32065/2020
(6)
Καθορισμός έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου
Ναύτου για το οικονομικό έτος 2020.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
α. Την περ. ιβ του άρθρου 20 και την παρ. 3 του άρθρου
77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως
ισχύει.
β. Του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ»
(Α΄204), όπως ισχύει.
γ. Το άρθρο τεσσαροκοστό της από 01-05-2020 ΠΝΠ
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄90).
δ. Του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α΄52), όπως ισχύει.
ε. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98).
στ. Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).
ζ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121 ).
2. Την α.π. 2811.23/8156/29-05-2020 απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/γρ. Α.Α.Υ. (Μητρώο Δεσμεύσεων Α/Α 05, Α/Α 41595 Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ) (ΑΔΑ: Ψ7ΦΟ4653ΠΩ-32Λ).
3. Το α.π. 3591/08-05-2020 έγγραφο Οίκου Ναύτου.
4. Την α.π. 2/20435/20-05-2020 απόφαση ΥΠΟΙΚ/
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ΓΛΚ/Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και
Προϋπολογισμού/Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής
Κυβέρνησης.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι πέντε
χιλιάδων ευρώ (1.225.000,00€) για το τρέχον οικονομικό
έτος, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός φορέας 1041-502 ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ,
ΑΛΕ 2310510001 «Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα», αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε την έκτακτη επιχορήγηση του Οίκου Ναύτου για το έτος 2020 στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ
(1.225.000,00€), προκειμένου οι δικαιούχοι ναυτικοί να
λάβουν την τακτική επιδότηση κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του (γ) σχετικού.
2. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του
λογαριασμού 2310510001 «Επιχορηγήσεις σε Οργανι-
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σμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα», ειδικού φορέα 1041-502 ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ
του τακτικού προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ έτους 2020.
3. Ο Οίκος Ναύτου να μεριμνήσει για την επιστροφή
τυχόν αδιάθετων υπολοίπων εν λόγω επιχορήγησης στον
λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της
Ελλάδος με τίτλο «Αδιάθετα υπόλοιπα της έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου».
4. Η εξόφληση της επιχορήγησης δεν υπόκειται σε
έλεγχο ασφαλιστικής ενημερότητας, σε τέλη χαρτοσήμου και σε οποιαδήποτε κράτηση.
5. Η επιχορήγηση δεν δύναται να κατασχεθεί στα χέρια
του Δημοσίου ή τρίτων, ούτε συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 29 Μαΐου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02021590406200008*

