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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ &
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/νση: Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου
Τ.Κ.:   101 63 Αθήνα
Πληρ.: Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλ.: 210 9098 574
Email: e.papadopoulou@mindigital.gr

Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «ΕΞΑΨΗ» (κύκλος 
επεισοδίων τηλεοπτικής σειράς μυθοπλασίας), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΑΛΤΕΡ 
ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», που υπήχθη στο καθεστώς 
ενίσχυσης του Δ΄ Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α΄116)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την υπ’ αριθ. 29291 ΕΞ 2021/27.08.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (παρ. 3 άρθρο 32 του 
ν.4487/2017, άρθρο 16 του π.δ. 40/2020 και ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/559/26.2.2020 απόφαση Β’ 660, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 4694/2020 Απόφαση Υπουργού Επικρατείας), εγκρίθηκε η τροποποίηση 
της απόφασης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «ΕΞΑΨΗ» (κύκλος επεισοδίων τηλεοπτικής 
σειράς μυθοπλασίας), του φορέα του επενδυτικού σχεδίου «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», που υπήχθη στις διατάξεις του Δ΄ κεφαλαίου του νόμου 4487/2017 (Α’ 
116) με την υπ’ αριθ. 35487 ΕΞ 2020/17.12.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με θέμα «Υπαγωγή 
του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «ΕΞΑΨΗ» (κύκλος επεισοδίων τηλεοπτικής σειράς μυθοπλασίας), του 
Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ΄ Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α΄116)», περίληψη της 
οποίας αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ Ω1ΜΗ46ΜΤΛΠ-ΣΔΡ, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 
168/16.07.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017.
O φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» αιτείται α) αύξηση παραγόμενων επεισοδίων β) αύξηση ημερών 
γυρισμάτων γ) αύξηση συνολικού αριθμού απασχολούμενου προσωπικού και δ) προσθήκη νέας 
ενισχυόμενης δαπάνης
Ο προϋπολογισμός της παραγωγής όπως έχει κατατεθεί προς τροποποίηση για το συγκεκριμένο επενδυτικό 
σχέδιο μεταβάλλει το συνολικό και επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός δαπανών ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα 
οκτώ χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (2.898.500,00€).
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Ο συνολικός προϋπολογισμός επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων 
δέκα οκτώ χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (2.318.800,00 €). 
Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 40% του προϋπολογισμού επιλέξιμων δαπανών, ήτοι στο ποσό των 
ενιακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (927.520,00€). 
Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν μεταβάλλει τα πολιτιστικά κριτήρια και συντρέχουν σωρευτικά οι εξής 
προϋποθέσεις: α) εξακολουθούν να τηρούνται οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής 
και β) δε διαφοροποιούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και υπαγωγής.  
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 16.07.2021

Η Περίληψη αυτή να αναρτηθεί στη Διαύγεια [παρ.2 άρθρο 37 του ν. 4487/2017 (Α’ 116)].

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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