
 
Σχετικά με τους στόχους και τη στρατηγική του Film Office 
 
 

Το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασε τη φιλοσοφία και 
τις δράσεις του για την ανάδειξη των μοναδικών τοποθεσιών της Κεντρικής 
Μακεδονίας σε ιδανικό προορισμό για κινηματογραφικά και τηλεοπτικά γυρίσματα και 
την προσέλκυση επενδύσεων σε οπτικοακουστικές παραγωγές, τα ανταγωνιστικά 
επενδυτικά κίνητρα στον οπτικοακουστικό τομέα στην Ελλάδα. 
 
Η φιλοσοφία του Film Office εδράζεται σε τρεις άξονες: 
1) Προσέλκυση επενδύσεων στον ο/α τομέα, με στόχο την αξιοποίηση και 

ανάδειξη της Κεντρικής Μακεδονίας σε τόπο υποδοχής κινηματογραφικών 
γυρισμάτων 
2) Ψηφιοποίηση της κινηματογραφικής κληρονομιάς της Κεντρικής 
Μακεδονίας: Δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου (Καταγραφή, αξιοποίηση και 

ενίσχυση των ο/α έργων που υλοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς και 
όλων όσα έχουν γυριστεί στο παρελθόν στην περιοχή, με σκοπό την ενίσχυση της 
διακριτής κινηματογραφικής ταυτότητας της Κεντρικής Μακεδονίας) 
3) Εκπαίδευση και κατάρτιση τόσο για τους επαγγελματίες του ο/α κλάδου (και 

ευρύτερα για τους επαγγελματίες που εμπλέκονται έμμεσα στις ο/α παραγωγές π.χ. 
ξενοδοχεία, εστίαση, μεταφορές κτλ) όσο και για το ευρύ κοινό, μέσα από την 
ενίσχυση του ο/α γραμματισμού και της σινεφιλίας, προκειμένου η περιοχή να μπορεί 
να είναι ουσιαστικά φιλική απέναντι στις κινηματογραφικές παραγωγές (film friendly 
environment) 
 
Οι υπηρεσίες του Film Office της ΠΚΜ  

 Προώθηση επενδυτικών κινήτρων και διευκολύνσεων για γυρίσματα 
στην Ελλάδα (π.χ. Cash rebate 40%/επιστροφή μετρητών σε επιλέξιμες 
δαπάνες, φορολογική απαλλαγή/tax relief 30% κτλ) 
• Ανάπτυξη συνεργειών με τις υπάρχουσες εθνικές και περιφερειακές δομές 

(π.χ. EKOME, Hellenic Film Commission του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, 
τοπικά film offices σε Δήμους και σε άλλες Περιφέρειες) για την επίτευξη του κοινού 
εθνικού στόχου της διευκόλυνσης των οπτικοακουστικών παραγωγών 

 Παροχή υπηρεσιών διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης οπτικοακουστικών 
παραγωγών (π.χ. διαχείριση αιτημάτων: αδειοδότησης γυρισμάτων στις περιοχές 
ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αδειών εργασίας των αλλοδαπών 
εργαζομένων σε τηλεοπτικά συνεργεία κ.ά) 

 Καθοδήγηση και ενημέρωση των επαγγελματιών του ο/α κλάδου σχετικά με 
την κινηματογράφηση στην Κεντρική Μακεδονία (π.χ. πληροφορίες σχετικά με 

αδειοδοτήσεις, location scouting, συνεργεία και εξοπλισμό, ξενοδοχειακές και 
τουριστικές υποδομές, υπηρεσίες μεταφορών, προωθητικά κινηματογραφικά πακέτα  
κτλ) 

 Στήριξη και ενθάρρυνση των τοπικών επαγγελματιών του ο/α κλάδου μέσα από 
την καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για την υλοποίηση ο/α παραγωγών στην 
Κεντρική Μακεδονία και την καλλιέργεια φιλικού περιβάλλοντος για τις 
οπτικοακουστικές παραγωγές (film friendly environment) στις τοπικές 

 Ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας στον οπτικοακουστικό 
τομέα, με άμεσα και έμμεσα οφέλη για την Κεντρική Μακεδονία μέσα από τον 
κινηματογραφικό τουρισμό (film tourism) 

 Συνέργειες με κινηματογραφικά τμήματα και σχολές για την κάλυψη της πρακτικής 
άσκησης σε ο/α παραγωγές στην Κεντρική Μακεδονία 

 Διοργάνωση και υποστήριξη εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους επαγγελματίες 
και για το ευρύ κοινό (σεμινάρια, ημερίδες, εργαστήρια, συναντήσεις δικτύωσης κτλ.) 



 Πραγματοποίηση σεμιναρίων/ημερίδων σε τοπικές επιχειρήσεις και 
κινηματογραφικούς οργανισμούς, ώστε να επιτευχθεί το “film friendly” και να 
διασφαλισθεί ότι είναι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά σε μεγάλες 
οπτικοακουστικές παραγωγές στην περιοχή 
  
Οι δράσεις του Film Office για το 2021 

 Μητρώο επαγγελματιών Κεντρικής Μακεδονίας (Industry Guide): Κατάρτιση 

οδηγού επαγγελματιών (industry guide) της Κεντρικής Μακεδονίας - Ανάπτυξη και 
διαρκής επικαιροποίηση του μητρώου επαγγελματιών (σε έντυπη μορφή & on-line), 
διαθέσιμου στα αγγλικά και στα ελληνικά 
 

 Δημιουργία ψηφιακής φωτοθήκης τοποθεσιών (locations library) και οδηγού 
τοποθεσιών (locations guide) για την Κεντρική Μακεδονία: Αναζήτηση, 

φωτογράφηση και επιλογή διαφόρων κατηγοριών τοποθεσιών, που βρίσκονται και 
στις επτά (7) περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας (φυσικό περιβάλλον 
& σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος, παραδοσιακά χωριά και βιομηχανικά σκηνικά 
κ.ά.), που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε παραγωγής οπτικοακουστικού έργου  
Ανάπτυξη- και διαρκής επικαιροποίηση, οδηγού τοποθεσιών (location guide) για την 
Κεντρική Μακεδονία, σε έντυπη μορφή και on-line, διαθέσιμου στα αγγλικά. 
 
 

 


