
Το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:             
Ένα γραφείο για την υποστήριξη και διευκόλυνση των 

οπτικοακουστικών παραγωγών στην περιοχή 
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Film Office 

Ένα Film Office είναι ένα γραφείο διευκόλυνσης και 
εξυπηρέτησης οπτικοακουστικών παραγωγών 



Ανακοινώθηκε επίσηµα το Δεκέµβριο του 2018  
από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα 

 
Το πρώτο περιφερειακό Film Office σε ελληνική Περιφέρεια 

 
Μέλος του Εθνικού Δικτύου Τοπικών Γραφείων Διευκόλυνσης 
Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Film Offices) του EKOME 

 
Μια δωρεάν δηµόσια δοµή, µε σκοπό τη διευκόλυνση των οπτικοακουστικών 

παραγωγών στην Κεντρική Μακεδονία 
 

To Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:                     
Ένα νέο, περιφερειακό film office, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη (2018) 





Προσέλκυση 
επενδύσεων 
στον ο/α τοµέα 

Ψηφιοποίηση-
αρχείο 

Εκπαίδευση-
Κατάρτιση 

Αξιοποίηση και 
ανάδειξη της Κεντρικής 
Μακεδονίας σε τόπο 

υποδοχής 
κινηµατογραφικών 

γυρισµάτων 

Ψηφιακό 
αποθετήριο: 
Καταγραφή, 
αξιοποίηση και 
ενίσχυση των  
ο/α έργων που 

υλοποιούνται στην 
Κεντρική Μακεδονία 

Εκπαίδευση και 
κατάρτιση 

επαγγελµατιών του 
ο/α κλάδου 

 
Ενίσχυση του ο/α 
γραµµατισµού & της 

σινεφιλίας 

Film Office-Central Macedonia: 
Η φιλοσοφία του γραφείου 



Προσέλκυση επενδύσεων στον ο/α τοµέα  
Επενδυτικά κίνητρα – Προσέλκυση 

οπτικοακουστικών παραγωγών στην Κεντρική 
Μακεδονία  

Film Office-Central Macedonia: 
Οι στόχοι του γραφείου 

•  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   

 
 



Προσέλκυση επενδύσεων στον ο/α τοµέα  
 

Ανάδειξη της Κεντρικής Μακεδονίας σε τόπο 
υποδοχής οπτικοακουστικών έργων  

 

Film Office-Central Macedonia: 
Οι στόχοι του γραφείου 

•  Προώθηση και την προβολή των τοποθεσιών (locations) της Κεντρικής 
Μακεδονίας ως αξιοποιήσιµων χώρων για κινηµατογραφικά και τηλεοπτικά 
γυρίσµατα  

 
•  Επικοινωνία και προβολή όλων των περιφερειακών ενοτήτων της 
Κεντρικής Μακεδονίας (ανάδειξη πολιτισµικής & τουριστικής ταυτότητας) 
µέσα από τη φιλοξενία οπτικοακουστικών παραγωγών σε αυτές 

 
•  Καλλιέργεια και προώθηση του κινηµατογραφικού τουρισµού (film tourism) 
στην Κεντρική Μακεδονία 



Προσέλκυση επενδύσεων στον ο/α τοµέα  
 

        Υποστήριξη και διευκόλυνση στους 
επαγγελµατίες του οπτικοακουστικού κλάδου 

Film Office-Central Macedonia: 
Οι στόχοι του γραφείου 

•  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) 

 
•  Λειτουργία του Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως 
υπηρεσίας µίας στάσης (one-stop shop), µε έµφαση στην 
ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας 



Προσέλκυση επενδύσεων στον ο/α τοµέα  
 

Υποστήριξη και διευκόλυνση στους επαγγελµατίες 
του οπτικοακουστικού κλάδου 

Film Office-Central Macedonia: 
Οι στόχοι του γραφείου 

•  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 
κτλ) 

•  Καταγραφή των παροχών κινηµατογραφικού εξοπλισµού στην Κεντρική 
Μακεδονία 

•  Καταγραφή της διαδικασίας αδειοδότησης για οπτικοακουστικές 
παραγωγές και δηµιουργία καταλόγου απαιτούµενων δικαιολογητικών 



Προσέλκυση επενδύσεων στον ο/α τοµέα  
 

Δηµιουργία φιλικού περιβάλλοντος για τις 
οπτικοακουστικές παραγωγές 

Film Office-Central Macedonia: 
Οι στόχοι του γραφείου 

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 

κοινωνίες,  που µακροπρόθεσµα: 
 

v Δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας 
v Αυξάνουν τα τοπικά εισοδήµατα 

v Συνεισφέρουν στη συνολική οικονοµική και πολιτισµική ανάπτυξη της 
Περιφέρειας 



Προσέλκυση επενδύσεων στον ο/α τοµέα  
 

Ανάδειξη και ενίσχυση του κινηµατογραφικού 
τουρισµού (film tourism) 

Film Office-Central Macedonia: 
Οι στόχοι του γραφείου 

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

 
 

Συνεργασία µε τοπικές αρχές και τουριστικές επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχεία, 
εστιατόρια, εταιρείες ενοικίασης εξοπλισµού, αυτοκινήτων), ώστε να γίνονται 

προωθητικά πακέτα για την ενίσχυση του κινηµατογραφικού τουρισµού στην 
περιοχή (location scouting, ταξίδια εξοικείωσης-fam trips σε παραγωγούς και 
να δηµιουργηθούν προωθητικά πακέτα µε ειδικές τιµές για τις ο/α παραγωγές 



Επιστηµονικό έργο του Film Office  
 

Ψηφιακό αποθετήριο ο/α έργων:  
Καταγραφή και αξιοποίηση των  

ο/α έργων που υλοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία 
 

•  Προβολή και προώθηση ταινιών που έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή 
(ελληνικών και ξένων), µε σκοπό τη δηµιουργία της διακριτής 

κινηµατογραφικής  ταυτότητας της περιοχής  
(film brand) 

Film Office-Central Macedonia: 
Οι στόχοι του γραφείου 

Ψηφιοποίηση-αρχείο 
Αξιοποίηση κινηµατογραφικής κληρονοµιάς 



Επιστηµονικό και εκπαιδευτικό έργο: 
Δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης για 
τους επαγγελµατίες & για το ευρύ κοινό 

•  Εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελµατιών του ο/α κλάδου 
 

•  Ενίσχυση του οπτικοακουστικού γραµµατισµού και της σινεφιλίας 
 

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

 
•  Διοργάνωση και υποστήριξη κινηµατογραφικών δράσεων        

(σεµινάρια, ηµερίδες, εργαστήρια, συναντήσεις δικτύωσης κτλ.)  
 

Film Office-Central Macedonia: 
Οι στόχοι του γραφείου 



Επιστηµονικό και εκπαιδευτικό έργο: 
Δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης 

•  Δηµιουργία/υποστήριξη κινηµατογραφικών εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων και δράσεων, µε στόχο τη δηµιουργία νέου κοινού για τις 

οπτικοακουστικές παραγωγές («το κοινό του αύριο») 

•  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 

Film Office-Central Macedonia: 
Οι στόχοι του γραφείου 



Film Office-Central Macedonia 
Η πρόκληση της πανδηµίας 

Οι δράσεις µας για το επόµενο έτος (2021-2022) 
 

Ένα έργο 12µηνης διάρκειας µε προπαρασκευαστικές δράσεις για την 
οργάνωση και λειτουργία του γραφείου, µε έµφαση στην επιστηµονική και 

τεχνική υποστήριξη, καθώς και στην προώθηση και επικοινωνία 
 

 

 



Film Office-Central Macedonia 
Η πρόκληση της πανδηµίας 

Οι δράσεις µας για το επόµενο έτος (2021-2022) 
Στόχοι του έργου 

 
 
 
 
 
 
•  Παροχή ουσιαστικής καθοδήγησης και υποστήριξης σε όλους τους 
επαγγελµατίες του ο/α κλάδου που γυρίζουν ή ενδιαφέρονται να κάνουν 
γυρίσµατα στην Κεντρική Μακεδονία, κάτω από τους περιοριστικούς όρους 
του lockdown 

 
•  Υποστήριξη των τοπικών επαγγελµατιών και των νέων ταλέντων που 
εργάζονται στην Κεντρική Μακεδονία, ώστε να ξεπεράσουν τις πολλαπλές 
συνέπειες της πανδηµίας του Covid-19 και βοήθεια για επιστροφή στην 
επαγγελµατική δράση 

 
 
 

 



Film Office-Central Macedonia 
Οι δράσεις µας για το επόµενο έτος (2021-2022) 

Οδηγός επαγγελµατιών         
(industry guide) για την Κεντρική 

Μακεδονία: 
  

Ανάπτυξη και διαρκής 
επικαιροποίηση του µητρώου 

επαγγελµατιών (σε έντυπη µορφή 
& on-line), διαθέσιµου στα αγγλικά 

και στα ελληνικά 
 



Film Office-Central Macedonia 
Οι δράσεις µας για το επόµενο έτος (2021-2022) 

Αναζήτηση τοποθεσιών (location-scouting) για ένα έτος                
(4 εποχές) στην 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 
 



Διάφορες επιλογές τοποθεσιών 
(locations) στην Κεντρική Μακεδονία 

Αγροτικό τοπίο 

 

Ηµιαστικό τοπίο 

 

Αστικό τοπίο 

 

Μεσογειακό τοπίο 

 

Παραλίες 

 

Βουνά 

 

Λίµνες/Ποτάµια 

 

Δάση/Λιβάδια 

 

Χιόνι 

 

Τροπικές παραλίες 

 



Film Office-Central Macedonia 
Οι δράσεις µας για το επόµενο έτος (2021-2022) 
Μια 12µηνη φωτογράφηση για τη δηµιουργία location library 

 
 
 
 
 
 
 
 
Όλες οι προτεινόµενες τοποθεσίες κατά τη διάρκεια του location scouting θα 
φωτογραφηθούν, µε σκοπό τη δηµιουργία µιας ψηφιακής φωτοθήκης 

(location library) για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που θα είναι 
διαθέσιµη online 

 
 



Film Office-Central Macedonia 
Οι δράσεις µας για το επόµενο έτος (2021-2022) 

Ένα ετήσιο φωτογραφικό έργο- Δηµιουργία οδηγού τοποθεσιών      
για την Κεντρική Μακεδονία (location guide) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ανάπτυξη- και διαρκής επικαιροποίηση, οδηγού τοποθεσιών (location guide) για 
την Κεντρική Μακεδονία, σε έντυπη µορφή και on-line, διαθέσιµου στα αγγλικά. 
Ο οδηγός θα περιλαµβάνει διάφορες προτάσεις τοποθεσιών στην Κεντρική 

Μακεδονία, φωτογραφηµένων κατά τη διάρκεια όλων των εποχών του έτους, που 
ενδείκνυνται ως ιδανικά σκηνικά για γυρίσµατα 



Film Office-Central Macedonia 
Οι δράσεις µας για το επόµενο έτος (2021-2022) 

•  Παραγωγή προωθητικών βίντεο (branding & promotional videos) για 
την Κεντρική Μακεδονία ως ιδανική Περιφέρεια για τη φιλοξενία 
οπτικοακουστικών έργων 

•  Συµµετοχή του Film Office-Central Macedonia σε κινηµατογραφικές 
αγορές, φεστιβάλ και δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την 
προώθηση της περιοχής 

 
•  Συνεργασία και δικτύωση µε τοπικές και εθνικές αρχές, πανεπιστήµια 
και πολιτιστικούς φορείς, τουριστικούς οργανισµούς, πρακτορεία και 
εταιρείες ο/α παραγωγών, µε σκοπό τη διοργάνωση εργαστηρίων και 
σεµιναρίων, καθώς και την προώθηση δράσεων εκπαίδευσης & 
κατάρτισης για τους επαγγελµατίες της Κεντρικής Μακεδονίας 

 



Αξιόπιστες 
υπηρεσίες 

Σχέσεις 
εµπιστοσύνης Συνέργειες 

Αξιόπιστες 
υπηρεσίες στους 
επαγγελµατίες του  
ο/α κλάδου µε στόχο 
τη µείωση της 
γραφειοκρατίας 

Δικτύωση µεταξύ 
φορέων και 

επαγγελµατιών, 
µε στόχο την 
ενίσχυση της 
εµπιστοσύνης 
στην ελληνική 
κινηµατογραφική 

κοινότητα  

Συνέργειες και 
lobbying για 
αλλαγές και 
βελτιώσεις της 

νοµοθεσίας και των 
πολιτικών για τις 
οπτικοακουστικές 
παραγωγές 

Film Office-Central Macedonia: 
Οι προοπτικές του γραφείου 



Σας ευχαριστούµε για την 
προσοχή σας! 

Επικοινωνήστε µαζί µας: 
filmoffice@pkm.gov.gr 


