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Χορός εκατομμυρίων
υποδύεται μια πράκτορα της Μοσάντ,
η οποία εστάλη σε μια αποστολή στην
ιρανική πρωτεύουσα για να απενεργοποιήσει έναν ιρανικό πυρηνικό
αντιδραστήρα.

 Amazon Prime
Video

Η Disney
ετοιμάζει ταινίααφιέρωμα
στον Ελληνα
μπασκετμπολίστα
Γιάννη
Αντετοκούνμπο

Η δημοφιλής συνδρομητική υπηρεσία
streaming με σειρές, ταινίες και παιδικές εκπομπές, Amazon Prime Video, έρχεται στην Ελλάδα για την πραγματοποίηση γυρισμάτων για δύο παραγωγές. Τον Απρίλιο αναμένεται να ξεκινήσουν τα γυρίσματα
για μια ταινία διεθνών προδιαγραφών, ενώ
έχει δρομολογηθεί και η παραγωγή της δημοφιλούς σειράς «Jack Ryan», με πρωταγωνιστή
τον Tζον Κραζίνσκι, που είναι βασισμένη στα
βιβλία που έγραψε ο Tομ Κλάνσι.
O πρώτος κύκλος της σειράς προβλήθηκε πριν
από δύο χρόνια στη συνδρομητική streaming
πλατφόρμα της Amazon, ενώ τα γυρίσματα
του τρίτου κύκλου, που θα πραγματοποιηθούν
με φόντο την ελληνική πρωτεύουσα, αναμένε-

ται να ξεκινήσουν, με βάση τον προγραμματισμό, τον Αύγουστο και να διαρκέσουν μέχρι
τον Οκτώβριο.

 Disney
Μια ταινία-αφιέρωμα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο ετοιμάζει η Disney για το συνδρομητικό
τηλεοπτικό δίκτυο της Disney+, με την ιστορία
του διεθνούς μπασκετμπολίστα να φαίνεται
πως έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της αμερικανικής βιομηχανίας του θεάματος. Η ταινία θα παρουσιάζει τη ζωή και τη σταδιοδρομία του δημοφιλούς αθλητή στο NBA, από τα
χρόνια που έζησε στην Ελλάδα και την πρώτη
του επαφή με το μπάσκετ μέχρι την πορεία του
στην ισπανική Σαραγόσα το 2013 και από εκεί
στο NBA, όπου έχει κατακτήσει δύο φορές μέχρι σήμερα τον τίτλο του πιο σημαντικού παίκτη (MVP) για τις επιδόσεις του. Τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον
Μάρτιο και θα διαρκέσουν έως τον Ιούνιο, με
τους ιθύνοντες να πραγματοποιούν αυτή την
περίοδο το κάστινγκ για την επιλογή των ηθοποιών που θα πρωταγωνιστήσουν.
Η ταινία, η οποία πιθανότατα θα έχει τον τίτλο «Greek Freak», όπως είναι το ψευδώνυμο
του Γ. Αντετοκούνμπο, είναι η τελευταία ταινία μεγάλου μήκους από τη δημιουργική ομάδα της Disney για τη φερώνυμη συνδρομητική
πλατφόρμα, μετά το «Lady and the Tramp», το
«Stargirl», αλλά και θεατρικές επιτυχίες, όπως
το «Aladdin» και το «Lion King».

Με φόντο την Ελλάδα
Στην ελληνική πρωτεύουσα στράφηκαν επίσης
τα φώτα και κάποιων μεγάλων διαφημιστικών
παραγωγών. Η διεθνής καμπάνια του Perrier
με ένα πρωτοποριακό βίντεο «ταξίδεψε»
την Αθήνα ανά τον κόσμο, με τον χορηγό του ιστορικού τουρνουά τένις του Ρολάν Γκαρός να επιλέγει την ελληνική πρωτεύουσα για τα γυρίσματα της
διαφημιστικής του παραγωγής.
Τον περασμένο
Αύγουστο, 430
μέλη της παραγωγής βρέθηκαν για τέσ-
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σερις ημέρες στην πλατεία Κοτζιά, στην πλατεία Θεάτρου, στην πλατεία Κλαυθμώνος, στην
οδό Αιόλου, στην οδό Αθηνάς και σε άλλα κεντρικά σημεία της πόλης για την υλοποίηση
μιας παραγωγής που κόστισε περισσότερο
από 1 εκατ. ευρώ.

Τα κίνητρα
Σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση διεθνών παραγωγών διαδραματίζει, όπως επισημαίνουν
παράγοντες της αγοράς, η βελτίωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων στην Ελλάδα μέσω της πολιτικής
cash rebate, δηλαδή της επιστροφής ποσοστού
επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιούνται
στη χώρα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και
του post production. Με βάση τον πρόσφατο
νόμο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που εκτιμά ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα η Ελλάδα θα προσελκύσει περισσότερες
διεθνείς παραγωγές, οι οποίες θα μεταφραστούν
σε τουριστική προβολή της χώρας στο εξωτερικό αλλά και σε δημιουργία εκατοντάδων θέσεων εργασίας, αυξήθηκε το ποσοστό της επιχορήγησης από το 35% στο 40% επί των επιλέξιμων δαπανών και απλοποιήθηκαν γραφειοκρατικές διαδικασίες που αποτελούσαν τροχοπέδη
στην προσέλκυση επενδύσεων.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, αυξάνεται, επίσης,
σε ποσοστό 80%, από 70%, το όριο της συνολικής χορηγούμενης κρατικής ενίσχυσης, επί του
συνολικού κόστους, σε περίπτωση παραγωγής
δύσκολου οπτικοακουστικού έργου.
Ταυτόχρονα, απλοποιούνται γραφειοκρατικές
διαδικασίες, ώστε η Ελλάδα να μπορεί να υποδεχθεί και να φιλοξενήσει απαιτητικές παραγωγές που θα προβληθούν παγκοσμίως. Στο πλαίσιο αυτό, μειώνεται ο χρόνος υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης στο
ΕΚΟΜΕ από 60 σε 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του επενδυτικού σχεδίου για
την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου. Επιταχύνεται η διαδικασία αξιολόγησης επενδυτικών
σχεδίων παραγωγής οπτικοακουστικών έργων
και μειώνεται κατά 10 ημέρες ο χρόνος ελέγχου
επενδυτικών σχεδίων, ώστε να ολοκληρώνεται
εντός 20 εργάσιμων ημερών, αντί 30 ημερολογιακών που ίσχυε μέχρι πρότινος, από την υποβολή της αίτησης ελέγχου. Αντίστοιχα, μεταξύ
άλλων, συντέμνεται και ο τυχόν χρόνος παράτασης σε περίπτωση ελλείψεων στοιχείων. Πριν
από λίγες ημέρες, δε, ανακοινώθηκε ότι ξεκινά η
εφαρμογή του κινήτρου φορολογικής ελάφρυνσης (tax relief) για τις οπτικοακουστικές παραγωγές ύψους 30%, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα.

Ισχυρή ζήτηση
Θέλοντας να αξιοποιήσουν τα προνόμια που θέσπισε η ελληνική κυβέρνηση, όλο και περισσότερες εταιρείες παραγωγής υποβάλλουν αιτήσεις
για να γυρίσουν ταινίες στην Ελλάδα. Από τον
Απρίλιο του 2018 έως τον Σεπτέμβριο του 2020
έχουν εγκριθεί 86 αιτήσεις για τη χρηματοδότηση έργων, εκ των οποίων 43 είναι διεθνείς και 43
ελληνικές παραγωγές. Το ύψος των επενδεδυμένων κεφαλαίων στη χώρα ανέρχεται στα 90 εκατ.
ευρώ, ενώ το ποσό της επιστροφής χρημάτων μέσω του cash rebate ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ.
Από τα γυρίσματα που πραγματοποιούνται
σε περισσότερες από 100 τοποθεσίες στην Ελλάδα, δημιουργούνται δεκάδες χιλιάδες θέσεις
απασχόλησης (ηθοποιοί, τεχνικοί, βοηθητικοί,
συνεργεία κ.λπ.). Στο κάδρο των εταιρειών παραγωγής βρίσκονται όχι μόνο δημοφιλείς προορισμοί, όπως η Μύκονος, η Κρήτη, η Χαλκιδική, η Κως και η Κέρκυρα, αλλά και περιοχές
που δεν είναι ευρέως γνωστές στο εξωτερικό,
όπως η Νίσυρος, η Δήλος, η Αίγινα, η Αλίαρτος, το Γαλαξίδι, η Θήβα και η Λαμία.

