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Θέμα: Πιστοποίηση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό Ψ1ΠΟΕ-0044833 και τίτλο 
«ΠΕΤΑ ΤΗ ΦΡΙΤΕΖΑ (Β’ ΚΥΚΛΟΣ)» (τηλεοπτική σειρά τριάντα (30) επεισοδίων), του Φορέα και 
Δικαιούχου της ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «Ι. Κ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 
& ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.» το οποίο υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Κεφαλαίου Δ΄ 
του ν. 4487/2017 (Α΄116), όπως ισχύει. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Με την υπ’ αρ. Β 2389/ 01.07.2021 απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του 
ΕΚΟΜΕ πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «ΠΕΤΑ ΤΗ ΦΡΙΤΕΖΑ 
(Β’ ΚΥΚΛΟΣ)» (τηλεοπτική σειρά τριάντα (30) επεισοδίων), του Φορέα και Δικαιούχου της 
ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «Ι. Κ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ & ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», το οποίο υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ΄ Κεφαλαίου 9ου Ν. 4487/2017 
(Α΄116) όπως ισχύει, με την υπ’ αρ. 884 ΕΞ2020/20.01.2020 απόφαση υπαγωγής του Υπουργού 
Επικρατείας με θέμα «Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «ΠΕΤΑ ΤΗ ΦΡΙΤΕΖΑ (Β’ 
ΚΥΚΛΟΣ)» (τηλεοπτική σειρά), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «Ι. Κ. 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ & ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ΄ Κεφαλαίου 
του ν.4487/2017 (Α΄116), όπως ισχύει», περίληψη της οποίας αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα 
Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΤΚ746ΜΤΛΠ-6ΑΦ και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. 159/Β΄/29.01.2020 Φύλλο 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και καθορίστηκε το ποσό της επιχορήγησης του εν λόγω Φορέα και 
Δικαιούχου του επενδυτικού σχεδίου για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο στο ποσό των 
τριακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και εξήντα ενός λεπτών 
(315.382,61€),   σύμφωνα με το υπ’ αρ. 124/16.06.2021 Πρακτικό του Οργάνου Ελέγχου της παρ. 3 
του άρθρου 30 του ν.4487/2017 (Α΄116) όπως ισχύει, με το οποίο το εν λόγω Όργανο εισηγήθηκε 
προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΚΟΜΕ (Διαβιβαστικό Α.Π. 269/01.07.2021). 

Οι εγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες αυτού ανέρχονται στο ποσό των εννιακοσίων μίας χιλιάδων 
ενενήντα τριών ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (901.093,17€). Η τελική δημόσια δαπάνη – τελικό ποσό 

ΑΔΑ: 6ΚΙΞ46ΜΨΙΜ-6ΛΕ



 

 

επιχορήγησης (συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών x 35%) ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων 
δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (315.382,61€). 

Ημερομηνία λήξης του επενδυτικού σχεδίου: 11.05.2020. 

Ημερομηνία εισήγησης πιστοποίησης ολοκλήρωσης του Οργάνου Ελέγχου: 16.06.2021  

Η Περίληψη αυτή αναρτάται στον διαδικτυακό χώρο «Διαύγεια» κατά τα διαλαμβανόμενα της 
παρ.1 του α. 10 του ν.4704/2020 (Α’133) η οποία τροποποιεί την παρ.2 του α. 37 του ν.4487/2017 
(Α’116).  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε. 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΑΝΗΣ 
 

Εσωτερική διανομή: 
- Διεύθυνση Επενδυτικών Κινήτρων και Χρηματοδοτήσεων 
- Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 

Κοινοποίηση :  
- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: 

o Γραφείο Υπουργού  
o Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 

Διαδικασιών 
o Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 
o Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 
o Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 
o Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικών Έργων 

 
- Φορέας Επενδυτικού Σχεδίου 
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