Σχζδιο νόμου
Δημιουργία θεςμικοφ πλαιςίου για τη ςφςταςη καθεςτϊτοσ Ενίςχυςησ Ιδιωτικϊν
Επενδφςεων για την ανάπτυξη τησ παραγωγήσ οπτικοακουςτικϊν ζργων ςτην
Ελλάδα *Τροποποίηςη διατάξεων του Ν.4399/2016 (Α’117)+.

Α.ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΟΣ-ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπόσ
1. κοπόσ του παρόντοσ είναι θ ενςωμάτωςθ ςτθ νομοκεςία τθσ χϊρασ, και
ειδικότερα ςτον βαςικό επενδυτικό νόμο Ν.4399/2016 (Α’117) όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα, ενόσ εξειδικευμζνου επενδυτικοφ κινιτρου για τθν
ανάπτυξθ του οπτικοακουςτικοφ τομζα. υγκεκριμζνα, με τθν προςκικθ των ςχετικϊν
διατάξεων ςτο Γενικό και ςτο Ειδικό Μζροσ, βάηουμε τα κεμζλια ςτθ δθμιουργία ενόσ
κεςμικοφ πλαιςίου για τθ ςφςταςθ κακεςτϊτοσ Ενίςχυςθσ Ιδιωτικϊν Επενδφςεων
ςτθν παραγωγι οπτικοακουςτικϊν ζργων ςτθν Ελλάδα, που ιδθ εφαρμόηεται με
επιτυχία ςτα περιςςότερα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ και ςε πάρα πολλζσ χϊρεσ του
υπόλοιπου κόςμου.
τόχοσ του παρόντοσ είναι, πζρα από τθν ενίςχυςθ τθσ ελλθνικισ οπτικοακουςτικισ
βιομθχανίασ, και θ τόνωςθ τθσ εγχϊριασ οικονομίασ ςε πολλοφσ άλλουσ τομείσ που
επθρεάηονται άμεςα ι ζμμεςα, όπωσ ο τουριςμόσ, ο πολιτιςμόσ, το εμπόριο, οι
χρθματοοικονομικζσ και αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ, οι υπθρεςίεσ παροχισ καταλφματοσ
και εςτίαςθσ, οι μεταφορζσ, οι καταςκευζσ, οι καλλιτεχνικζσ, ψυχαγωγικζσ και
τεχνικζσ δραςτθριότθτεσ, και άλλεσ δραςτθριότθτεσ παροχισ υπθρεςιϊν.
2.Ωσ παραγωγι οπτικοακουςτικοφ ζργου για τον ςκοπό του παρόντοσ εννοείται θ
οικονομικι δραςτθριότθτα του οπτικοακουςτικοφ τομζα με βάςθ τθν «Εκνικι
Ονοματολογία Οικονομικϊν Δραςτθριοτιτων - Κωδικοί Αρικμοί Δραςτθριότθτασ
2008» *υ.α. 1100330/1954/ΔΜ/2008 (Βϋ 2149) και Εγκ./Πολ. 1133/2008+, που
εμπίπτει ςτθν κατθγορία:
-59.1 Παραγωγι κινθματογραφικϊν ταινιϊν, βίντεο και τθλεοπτικϊν προγραμμάτων.
3.Ωσ επενδυτικό ςχζδιο για τον ςκοπό του παρόντοσ εννοείται θ παραγωγι ενόσ
αυτοτελοφσ οπτικοακουςτικοφ ζργου.
Άρθρο 2
Προι και προχποθζςεισ υπαγωγήσ
το Γενικό Μζροσ–Κοινζσ Διατάξεισ, ςτο Κεφάλαιο Αϋ άρκρο 5 παράγραφο 3 του
Ν.4399/2016 (Α’117) προςτίκεται εδάφιο ςτ. ωσ εξισ:
ςτ. παραγωγι ενόσ αυτοτελοφσ οπτικοακουςτικοφ ζργου, όπωσ ορίηεται ςτο
Κεφάλαιο ΙΔϋ του Ειδικοφ Μζρουσ του παρόντοσ.
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Άρθρο 3
Επιλζξιμεσ δαπάνεσ εκτόσ περιφερειακϊν ενιςχφςεων
το Γενικό Μζροσ–Κοινζσ Διατάξεισ, ςτο Κεφάλαιο Βϋ άρκρο 9 του Ν.4399/2016
(Α’117) προςτίκεται παράγραφοσ 13. ωσ εξισ:
13. Δαπάνεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ παραγωγισ ενόσ αυτοτελοφσ οπτικοακουςτικοφ
ζργου, όπωσ ορίηεται ςτο Κεφάλαιο ΙΔϋ του Ειδικοφ Μζρουσ του παρόντοσ. Με κοινι
απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και Ψθφιακισ Πολιτικισ,
Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ εξειδικεφονται οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ, κακορίηεται
ο τρόποσ υπολογιςμοφ τουσ και ρυκμίηεται και κάκε ςυναφζσ κζμα για τθν εφαρμογι
τθσ ςχετικισ διάταξθσ.
Άρθρο 4
Φψοσ ενιςχφςεων
το Γενικό Μζροσ–Κοινζσ Διατάξεισ, ςτο Κεφάλαιο Γϋ άρκρο 11 παράγραφο 2 του
Ν.4399/2016 (Α’117) προςτίκεται εδάφιο ια. ωσ εξισ:
ια. Σο φψοσ τθσ ενίςχυςθσ των δαπανϊν τθσ παρ. 13 του άρκρου 9 ορίηεται ςτο 25%
αυτϊν και ζωσ του ποςοφ των πζντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρϊ.
Άρθρο 5
Ειδικζσ κατηγορίεσ ενιςχφςεων
το Γενικό Μζροσ–Κοινζσ Διατάξεισ, ςτο Κεφάλαιο Γϋ άρκρο 12 του Ν.4399/2016
(Α’117) προςτίκεται παράγραφοσ ιβ. ωσ εξισ:
ιβ. Επιχειριςεισ που λειτουργοφν με ςκοπό:
αα. τθν παραγωγι οπτικοακουςτικϊν ζργων,
ββ. τθν παραγωγι οπτικοακουςτικϊν ζργων ςτο πλαίςιο διαςυνοριακισ παραγωγισ,
γγ. τθν εκτζλεςθ παραγωγισ οπτικοακουςτικϊν ζργων ι μζρουσ αυτϊν, ςτο πλαίςιο
ςυμβατικισ υποχρζωςθσ με αλλοδαπι επιχείρθςθ παραγωγισ οπτικοακουςτικϊν
ζργων,
δδ. τθν τεχνικι επεξεργαςία και τθ μεταπαραγωγι (post-production)
οπτικοακουςτικϊν ζργων ι μζρουσ αυτϊν, ςτο πλαίςιο ςυμβατικισ υποχρζωςθσ με
αλλοδαπι επιχείρθςθ παραγωγισ οπτικοακουςτικϊν ζργων.
Άρθρο 6
Υποβολή αίτηςησ υπαγωγήσ
το Γενικό Μζροσ–Κοινζσ Διατάξεισ, ςτο Κεφάλαιο Δϋ άρκρο 13 παράγραφο 1 του
Ν.4399/2016 (Α’117) προςτίκεται εδάφιο δ. ωσ εξισ:
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δ. Επενδυτικά ςχζδια που υπάγονται ςτο ειδικό κακεςτϊσ του Κεφαλαίου ΙΔϋ του
Ειδικοφ Μζρουσ του παρόντοσ υποβάλλονται ςτο Εκνικό Κζντρο Οπτικοακουςτικϊν
Μζςων και Επικοινωνίασ (ΕΚΟΜΕ).
Άρθρο 7
Καταβολή ενιςχφςεων
το Γενικό Μζροσ–Κοινζσ Διατάξεισ, ςτο Κεφάλαιο Εϋ άρκρο 20 παράγραφο 7 του
Ν.4399/2016 (Α’117) προςτίκεται πρόταςθ ςτο τζλοσ, ωσ εξισ:
Οι επιχειριςεισ που υπάγονται ςτο κακεςτϊσ του Κεφαλαίου ΙΔϋ του Ειδικοφ Μζρουσ
του παρόντοσ δεν υπόκεινται ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 21.

Β.ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΟΣ-ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Άρθρο 8 –
Καθεςτϊσ Ενίςχυςησ Ιδιωτικϊν Επενδφςεων για την ανάπτυξη τησ παραγωγήσ
οπτικοακουςτικϊν ζργων ςτην Ελλάδα
το Ειδικό Μζροσ–Κακεςτϊτα Ενιςχφςεων του Ν.4399/2016 (Α’117) προςτίκεται μετά
το Κεφάλαιο ΙΓϋ Κεφάλαιο ΙΔϋ ωσ εξισ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔϋ
ΕΝΙΧΤH ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Άρθρο 1 – Οριςμόσ
1.Ωσ «Οπτικοακουςτικό ζργο» για τον ςκοπό του παρόντοσ νόμου εννοείται το
αυτοτελζσ ζργο, επειςόδιο ι ςειρά επειςοδίων, και ςυγκεκριμζνα θ τθλεοπτικι ςειρά,
μίνι ςειρά, τθλεταινία, κινθματογραφικι ταινία μεγάλου μικουσ, κινθματογραφικι
ταινία μικροφ μικουσ, μυκοπλαςίασ, δθμιουργικισ τεκμθρίωςθσ (ντοκιμαντζρ) και
κινουμζνων ςχεδίων (animation), με διαδραςτικζσ ι όχι εφαρμογζσ, που παράγεται
με ςκοπό τθ δυνατότθτα διανομισ ςε πολλαπλζσ πλατφόρμεσ (ελεφκερθ επίγεια
τθλεοπτικι μετάδοςθ, ςυνδρομθτικι τθλεοπτικι μετάδοςθ, διαδικτυακι τθλεόραςθ,
παροχι υπθρεςιϊν κατά παραγγελία, κινθματογραφικζσ αίκουςεσ προβολισ,
ιςτότοποι διανομισ και προβολισ τθλεοπτικϊν και κινθματογραφικϊν ζργων, μζςα
κοινωνικισ δικτφωςθσ, εφαρμογζσ και προγράμματα ςε θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ,
tablets, παιχνιδομθχανζσ και κινθτά τθλζφωνα).
2.Για τθν ιςχφ του παρόντοσ νόμου, εξαιροφνται τα παρακάτω ιδθ οπτικοακουςτικϊν
ζργων:
α) βιντεοςκοπθμζνεσ ι κινθματογραφθμζνεσ καλλιτεχνικζσ παραςτάςεισ και γεγονότα
(κεάτρου, όπερασ, χοροφ, μουςικισ κ.α.);
β) κάκε είδουσ ακλθτικό γεγονόσ και πρόγραμμα;
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γ) τθλεοπτικά, τθλεφωνικά ι διαδικτυακά παιχνίδια και διαγωνιςμοί;
δ) ενθμερωτικζσ, ειδθςεογραφικζσ, ρεπορταηιακοφ και πλθροφοριακοφ χαρακτιρα
εκπομπζσ και προγράμματα;
ε) διάφορεσ εκπομπζσ και προγράμματα λόγου, ςυνεντεφξεων, talk shows;
ςτ) εκπομπζσ και προγράμματα ψυχαγωγίασ τφπου lifestyle, μαγκαηίνο, αναςκόπθςθσ
γεγονότων;
η) προγράμματα reality και unscripted;
θ) διαφθμιςτικά μθνφματα, εκπομπζσ τθλε-πωλιςεων και κοινωνικά μθνφματα;
κ) προγράμματα με πορνογραφικό περιεχόμενο;
ι) προγράμματα παρουςίαςθσ και προβολισ διαφόρων εταιρικϊν, ψυχαγωγικϊν και
πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων; (corporate videos, infotainment videos, κλπ.);
ια) αμιγϊσ εκπαιδευτικά προγράμματα (τθλε-εκπαίδευςθσ και τθλε-πλθροφόρθςθσ);
ιβ) προγράμματα τεχνικϊν-ψυχαγωγικϊν παιγνίων και ςτοιχιματοσ;
ιγ) προγράμματα που κίγουν τον ςεβαςμό τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ και
προγράμματα που ειςάγουν ι προάγουν διακρίςεισ βάςει φφλου, φυλετικισ ι
εκνοτικισ καταγωγισ, εκνικότθτασ, κρθςκείασ ι πεποικιςεων, αναπθρίασ, θλικίασ ι
ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ.
Άρθρο 2 – Δικαιοφχοι
1. Δικαιοφχοι των ενιςχφςεων του κακεςτϊτοσ «Ενίςχυςθ τθσ Παραγωγισ
Οπτικοακουςτικϊν Ζργων ςτθν Ελλάδα» είναι οι επιχειριςεισ που ορίηονται ςτο
άρκρο 5 του Γενικοφ Μζρουσ του παρόντοσ.
2. ε περίπτωςθ διαςυνοριακισ παραγωγισ, για τθν υποβολι αίτθςθσ υπαγωγισ ςτο
κακεςτϊσ του παρόντοσ ορίηεται μία εκ των επιχειριςεων παραγωγισ ωσ επιχείρθςθ
εκτζλεςθσ παραγωγισ ςφμφωνα με το άρκρο 5 του Γενικοφ Μζρουσ του παρόντοσ. Η
αίτθςθ υπαγωγισ υποβάλλεται από τθν επιχείρθςθ εκτζλεςθσ παραγωγισ και θ
ενίςχυςθ παρζχεται αναλογικά ςε κάκε μία εκ των επιχειριςεων που ςυμμετζχουν
ςτθ διαςυνοριακι παραγωγι, καταρχάσ κατά το πραγματικό ποςοςτό ςυμμετοχισ
τουσ ςτο οπτικοακουςτικό ζργο, και μόνο κατόπιν προθγοφμενθσ ζγκριςθσ,
αναλογικά με τισ πραγματικζσ δαπάνεσ παραγωγισ που πραγματοποιικθκαν από τθν
κάκε επιχείρθςθ. Αποηθμιϊςεισ ι πλθρωμζσ δαπανϊν μεταξφ των επιχειριςεων που
ςυμμετζχουν ςτθ διαςυνοριακι παραγωγι δεν λαμβάνονται υπόψθ για τον
κακοριςμό των επιλζξιμων δαπανϊν.
3. τθν περίπτωςθ ανάκεςθσ ι μεταβίβαςθσ εκτζλεςθσ (υπεργολαβίασ) μζρουσ ι
όλου του οπτικοακουςτικοφ ζργου από τθν πρϊτθ ςυμβαλλόμενθ επιχείρθςθ
παραγωγισ, εκτζλεςθσ παραγωγισ ι/και τεχνικισ επεξεργαςίασ/μεταπαραγωγισ, ςε
άλλθ
επιχείρθςθ
παραγωγισ,
εκτζλεςθσ
παραγωγισ
ι/και
τεχνικισ
επεξεργαςίασ/μεταπαραγωγισ, τόςο θ πρϊτθ όςο και θ δεφτερθ επιχείρθςθ,
δικαιοφνται τθσ ενίςχυςθσ, κατά το ποςοςτό επιβάρυνςθσ των πραγματοποιθκζντων
επιλζξιμων δαπανϊν παραγωγισ από τθν κακεμία. Κάκε δαπάνθ τθσ δεφτερθσ
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επιχείρθςθσ, για να είναι επιλζξιμθ, πρζπει να ζχει τθν προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ
πρϊτθσ. Αποηθμιϊςεισ ι πλθρωμζσ δαπανϊν από τθν πρϊτθ επιχείρθςθ προσ τθν
δεφτερθ και το αντίςτροφο δεν λαμβάνονται υπόψθ για τον κακοριςμό των
επιλζξιμων δαπανϊν. Για τθν εφαρμογι τθσ παροφςθσ παραγράφου, υπόχρεθ για το
ςφνολο των διαδικαςιϊν υπαγωγισ ςτο παρόν κακεςτϊσ είναι θ πρϊτθ επιχείρθςθ.
Άρθρο 3 - Υπαγόμενα και εξαιροφμενα επενδυτικά ςχζδια
1. το παρόν κακεςτϊσ υπάγονται επενδυτικά ςχζδια για τθν παραγωγι αυτοτελοφσ
οπτικοακουςτικοφ ζργου που πλθροί τισ προχποκζςεισ των πολιτιςτικϊν κριτθρίων
όπωσ ορίηονται ςτον πίνακα Α του παρόντοσ.
2. το παρόν κακεςτϊσ υπάγονται επενδυτικά ςχζδια για τθν παραγωγι
οπτικοακουςτικοφ ζργου που χαρακτθρίηεται ωσ «Δφςκολο οπτικοακουςτικό ζργο»,
όπωσ ορίηεται αυτό από τθν ΕΕ, με τθν προχπόκεςθ να πλθροί τα πολιτιςτικά κριτιρια
του πίνακα Α και του πίνακα Β του παρόντοσ.
3.Σο δικαίωμα ςτθν ενίςχυςθ ανακαλείται αυτομάτωσ από το ΕΚΟΜΕ ςτθν περίπτωςθ
που το οπτικοακουςτικό ζργο δεν πλθροί, κατά περίπτωςθ, τα πολιτιςτικά κριτιρια
των πινάκων Α και Β, κακϊσ και τουσ όρουσ και τουσ κανόνεσ υπαγωγισ ςτο παρόν
κακεςτϊσ. τθν περίπτωςθ αυτι, εφαρμόηονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο
άρκρο 23 του Ν.4399/2016 (Α’117).
4. Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ, και
Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ ρυκμίηεται ο τρόποσ
υπολογιςμοφ τθσ ςυνδρομισ των κριτθρίων και προχποκζςεων, οι διαδικαςίεσ και τα
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ βεβαιϊςεων υπαγωγισ ςτο παρόν
κακεςτϊσ.
Άρθρο 4 – Επιλζξιμεσ δαπάνεσ
1. Για τον ςκοπό του παρόντοσ, ωσ κόςτοσ παραγωγισ ενόσ οπτικοακουςτικοφ ζργου
εννοείται το ςφνολο των δαπανϊν που απαιτοφνται για τθν παραγωγι του
οπτικοακουςτικοφ ζργου. Ωσ επιλζξιμο κόςτοσ παραγωγισ εννοείται το ςφνολο των
επιλζξιμων δαπανϊν που απαιτοφνται για τθν παραγωγι του οπτικοακουςτικοφ
ζργου, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ του παρόντοσ άρκρου.
2.Ωσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ των επενδυτικϊν ςχεδίων για τθν εφαρμογι των
κακεςτϊτων ενιςχφςεων του παρόντοσ νοοφνται οι κάτωκι, με τουσ όρουσ και τισ
προχποκζςεισ των επόμενων παραγράφων:
α. δαπάνεσ για δικαιϊματα,
β. δαπάνεσ για κάκε είδουσ παροχι υπθρεςιϊν που αφορά άμεςα τθν παραγωγι του
οπτικοακουςτικοφ ζργου,
γ. το μιςκολογικό κόςτοσ των κζςεων εργαςίασ που δθμιουργοφνται για τθν
υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου,
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δ. δαπάνεσ προμικειασ υλικϊν.
3.Για τον υπολογιςμό του ςυνολικοφ επιλζξιμου κόςτουσ παραγωγισ ιςχφουν οι
παρακάτω περιοριςμοί:
α) τα αςφαλιςτικά ζξοδα (insurances) και τα ζξοδα εγγυιςεων (completion bond
guarantees) προςμετροφνται ςτο ςφνολό τουσ, με μζγιςτθ επιλζξιμθ δαπάνθ τθν
αντίςτοιχθ του 5% του ςυνολικοφ κόςτουσ παραγωγισ,
β) θ αμοιβι του παραγωγοφ και τα πάγια ζξοδα τθσ επιχείρθςθσ δεν προςμετροφνται
ςτο κόςτοσ παραγωγισ. Κατϋ εξαίρεςθ, ςτθν περίπτωςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν
εκτζλεςθσ παραγωγισ ι/και τθσ τεχνικισ επεξεργαςίασ/μεταπαραγωγισ, κεωροφνται
επιλζξιμεσ δαπάνεσ θ αμοιβι τθσ επιχείρθςθσ και τα πάγια ζξοδα τθσ επιχείρθςθσ
εφόςον ςυνοδεφονται από τιμολόγια αμοιβισ για τθν παροχισ υπθρεςιϊν τθσ
επιχείρθςθσ και χρζωςθσ εξόδων προσ τθν αλλοδαπι επιχείρθςθ παραγωγισ,
ακροιςτικά ζωσ 10% του ςυνολικοφ κόςτουσ παραγωγισ.
γ) εξαιροφνται δαπάνεσ για χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία, πάγια
περιουςιακά ςτοιχεία και αποςβζςεισ αυτϊν.
4. Η ενίςχυςθ αποδίδεται αναφορικά με τισ δαπάνεσ παραγωγισ που
πραγματοποιοφνται ςτθν Ελλάδα, ζωσ το 80% του ςυνολικοφ κόςτουσ παραγωγισ.
5. Από τισ δαπάνεσ παραγωγισ, οι αμοιβζσ για τισ υπθρεςίεσ που παρζχονται από τον
ςκθνοκζτθ, τουσ πρωταγωνιςτζσ θκοποιοφσ και τουσ ςεναριογράφουσ, εφόςον δεν
πραγματοποιοφνται ςτθν Ελλάδα, κακίςτανται επιλζξιμεσ και προςμετροφνται ςε
ποςοςτιαία βάςθ, ςφμφωνα με τισ θμζρεσ γυριςμάτων ςτθν Ελλάδα ςε ςχζςθ με το
ςφνολο των θμερϊν γυριςμάτων τθσ παραγωγισ του οπτικοακουςτικοφ ζργου.
6. Σο δικαίωμα τθσ ενίςχυςθσ του παρόντοσ κακεςτϊτοσ κεμελιϊνεται ζνα μινα
μετά τον μινα που οι πλθρωμζσ των δαπανϊν παραγωγισ ζχουν αποδεδειγμζνα
πραγματοποιθκεί και εξοφλθκεί με τα ςχετικά νόμιμα παραςτατικά.
7. Η ενίςχυςθ ανακαλείται ςτθν περίπτωςθ που δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ του
παρόντοσ.
8.Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και Ψθφιακισ
Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, κακορίηονται αναλυτικά οι επιλζξιμεσ
δαπάνεσ για τθν υπαγωγι ςτο κακεςτϊσ ενίςχυςθσ του παρόντοσ.
Άρθρο 5 – Είδοσ Ενίςχυςησ
1.Σα επενδυτικά ςχζδια που υπάγονται ςτο παρόν κακεςτϊσ ενιςχφονται με το
κίνθτρο τθσ επιχοριγθςθσ όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 1
του άρκρου 10 του Γενικοφ Μζρουσ του Ν.4399/2016 (Α’117).
2.Σο ποςό τθσ επιχοριγθςθσ υπολογίηεται μετά τθν πιςτοποιθμζνθ ολοκλιρωςθ του
επενδυτικοφ ςχεδίου, δθλαδι τθσ παραγωγισ του οπτικοακουςτικοφ ζργου, δθλαδι
των ςταδίων των γυριςμάτων ι/και τθσ τεχνικισ επεξεργαςίασ και μεταπαραγωγισ,
ωσ ζνα ςτακερό ποςοςτό επί τθσ αξίασ των επιλζξιμων ςυνολικϊν δαπανϊν τθσ
παραγωγισ και αποδίδεται εφάπαξ ςτον δικαιοφχο ι ςτουσ δικαιοφχουσ με τισ
διαδικαςίεσ που ορίηονται ςτον παρόντα νόμο.
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Άρθρο 6 –Ύψοσ Ενίςχυςησ
1. Επιχείρθςθ παραγωγισ οπτικοακουςτικϊν ζργων, δικαιοφται ενίςχυςθσ για
επενδυτικό ςχζδιο ίςθσ με το 25% των δαπανϊν, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 του
παρόντοσ, και για οπτικοακουςτικό ζργο που πλθροί τα κριτιρια και τισ προχποκζςεισ
του παρόντοσ, με μζγιςτο ποςό ενίςχυςθσ τα 5.000.000 ευρϊ ανά οπτικοακουςτικό
ζργο. Σο ποςό αποδίδεται απευκείασ ςτον δικαιοφχο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
παρόντοσ.
2.Επιχείρθςθ
εκτζλεςθσ
παραγωγισ
και
επιχείρθςθ
τεχνικισ
επεξεργαςίασ/μεταπαραγωγισ οπτικοακουςτικϊν ζργων, δικαιοφνται ενίςχυςθσ του
παρόντοσ κακεςτϊτοσ, για παραγωγι που ζχει υλοποιθκεί αποδεδειγμζνα ςτθν
Ελλάδα, ωσ αποτζλεςμα ςυμβατικισ υποχρζωςθσ με αλλοδαπι επιχείρθςθ
παραγωγισ, για οπτικοακουςτικό ζργο, ι μζροσ οπτικοακουςτικοφ ζργου. Σο ποςό
τθσ ενίςχυςθσ αποδίδεται ςτθν αλλοδαπι επιχείρθςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
παρόντοσ νόμου και τουσ όρουσ ςυνεργαςίασ τθσ με τθν επιχείρθςθ εκτζλεςθσ
παραγωγισ
ι
τθν
επιχείρθςθ
τεχνικισ
επεξεργαςίασ/μεταπαραγωγισ
οπτικοακουςτικϊν ζργων. Η επιχείρθςθ αυτι δικαιοφται ενίςχυςθσ ίςθσ με το 25%
των δαπανϊν, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 του παρόντοσ, και για οπτικοακουςτικό
ζργο που πλθροί τα κριτιρια και τισ προχποκζςεισ του παρόντοσ, με μζγιςτο ποςό
ενίςχυςθσ τα 5.000.000 ευρϊ ανά οπτικοακουςτικό ζργο.
3.Η ενίςχυςθ του παρόντοσ μπορεί να ςυνδυαςτεί με άλλθ κρατικι ενίςχυςθ, με τον
περιοριςμό να μθν ξεπερνάνε ακροιςτικά το 50% του ςυνολικοφ κόςτουσ παραγωγισ
του οπτικοακουςτικοφ ζργου. Σο όριο αυτό επεκτείνεται ςτο 60% του ςυνολικοφ
κόςτουσ παραγωγισ του οπτικοακουςτικοφ ζργου ςε περίπτωςθ εφαρμογισ τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 2 του παρόντοσ, και ςτο 70% του ςυνολικοφ κόςτουσ
παραγωγισ του οπτικοακουςτικοφ ζργου ςε περίπτωςθ εφαρμογισ τθσ παραγράφου
2 του άρκρου 3 του παρόντοσ.
4.Σο ΕΚΟΜΕ υποχρεοφται να λαμβάνει υπόψθ πάντοτε και κατά περίπτωςθ τα όρια
του παρόντοσ άρκρου πριν τθν απόδοςθ των χρθματικϊν ποςϊν τθσ ενίςχυςθσ ςτον
δικαιοφχο.
Άρθρο 7 – Διαδικαςίεσ υποβολήσ, αξιολόγηςησ, ελζγχου, πιςτοποίηςησ ολοκλήρωςησ
και καταβολήσ ενιςχφςεων των επενδυτικϊν ςχεδίων
1.Τποβολι αίτθςθσ υπαγωγισ.
α. Σο ςφνολο των διαδικαςιϊν που προβλζπονται ςτο παρόν κακεςτϊσ ενίςχυςθσ
διενεργείται υποχρεωτικά μζςω του Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Κρατικϊν
Ενιςχφςεων (Π..Κ.Ε.) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, θ λειτουργία του
οποίου διζπεται από τισ διατάξεισ του N. 4314/2014 (Αϋ 265).
β. Η αίτθςθ υπαγωγισ και ο οικείοσ φάκελοσ τεκμθρίωςθσ υποβάλλονται κακϋ όλθ τθ
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διάρκεια του ζτουσ, υποχρεωτικά μζςω του Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Κρατικϊν
Ενιςχφςεων (ΠΚΕ), ςτο ΕΚΟΜΕ και ο αιτϊν ενθμερϊνεται θλεκτρονικά για τθν
παραλαβι και καταχϊριςι τουσ. Όλεσ οι αιτιςεισ υπαγωγισ με τθ ςυνθμμζνθ
τεκμθρίωςι τουσ τθροφνται θλεκτρονικά ςτο ΕΚΟΜΕ. Σα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά
και το περιεχόμενο τθσ αίτθςθσ κακορίηονται ςτθν απόφαςθ προκιρυξθσ του
κακεςτϊτοσ ενίςχυςθσ.
γ. Για τθν υποβολι των επενδυτικϊν ςχεδίων του παρόντοσ, απαιτείται παράβολο
που ορίηεται ςτθν απόφαςθ προκιρυξθσ του κακεςτϊτοσ.
2.Σθν αίτθςθ υπαγωγισ τθσ παραγράφου 1 ςυνοδεφουν υποχρεωτικά τα ακόλουκα
δικαιολογθτικά:
α) Η βεβαίωςθ υπαγωγισ ςτισ προχποκζςεισ των πολιτιςτικϊν κριτθρίων του άρκρου
3 του παρόντοσ;
β) Ο προγραμματιςμόσ εργαςίασ του οπτικοακουςτικοφ ζργου, επιςθμαίνοντασ τισ
θμζρεσ γυριςμάτων που απαιτοφνται, και ιδίωσ αυτϊν ςτθν Ελλάδα ι ςε οποιαδιποτε
άλλθ χϊρα τθσ Ευρϊπθσ, ο αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ, το χρθματοδοτικό ςχζδιο, το
ςενάριο, θ ςφνοψθ του ςεναρίου και οι βαςικοί καλλιτεχνικοί ςυντελεςτζσ.
3.Διαδικαςία αξιολόγθςθσ και ελζγχου.
Σα επενδυτικά ςχζδια του παρόντοσ κακεςτϊτοσ αξιολογοφνται με τθ μζκοδο τθσ
άμεςθσ αξιολόγθςθσ του άρκρου 14 του Γενικοφ Μζρουσ του Ν.4399/2016 (Α’117), με
κριτιρια, τα οποία κακορίηονται ςτθν απόφαςθ προκιρυξθσ. Σα επενδυτικά ςχζδια,
που πλθροφν τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ, υπάγονται ςτο κακεςτϊσ ενίςχυςθσ του
παρόντοσ με ατομικι απόφαςθ υπαγωγισ. τα υπαγόμενα επενδυτικά ςχζδια κα
διενεργείται επιτόπιοσ ζλεγχοσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 16 του Γενικοφ Μζρουσ
του Ν.4399/2016 (Α’117).
4.Η επιχείρθςθ ζχει δικαίωμα υποβολισ για υπαγωγι ςτο κακεςτϊσ του παρόντοσ
ζωσ και 120 θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία ζναρξθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου. Ζωσ το
τζλοσ του μινα που ζπεται του μινα υποβολισ τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ, το ΕΚΟΜΕ
υποχρεοφται να ενθμερϊςει τουσ ενδιαφερόμενουσ, με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςε
περίπτωςθ μθ επιλεξιμότθτασ, ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ του παρόντοσ. Η
ενδιαφερόμενθ επιχείρθςθ μπορεί να υποβάλλει εκ νζου αίτθςθ υπαγωγισ μόνο μία
φορά αναφορικά με το ίδιο οπτικοακουςτικό ζργο.
5.Με τθν υπαγωγι του επενδυτικοφ ςχεδίου τθσ επιχείρθςθσ ςτο κακεςτϊσ του
παρόντοσ, το ΕΚΟΜΕ, ςυνεργάηεται με όλα τα ςυναρμόδια Τπουργεία, τισ
Περιφζρειεσ και τουσ Διμουσ, ζτςι ϊςτε, εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ, να
δθμιουργιςει τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν υποδοχι των επιχειριςεων
παραγωγισ και τθ διευκόλυνςθ των γυριςμάτων των οπτικοακουςτικϊν ζργων τουσ
ςτθν Ελλάδα. Όλοι οι φορείσ είναι υποχρεωμζνοι να ςυνεργάηονται με το ΕΚΟΜΕ για
τθν υλοποίθςθ των δεςμεφςεων, που απορρζουν από τθν εφαρμογι του παρόντοσ
νόμου, προσ τουσ δικαιοφχουσ των επενδυτικϊν ςχεδίων.
6.Διαδικαςία πιςτοποίθςθσ ολοκλιρωςθσ και καταβολισ ενιςχφςεων
Σο επενδυτικό ςχζδιο ολοκλθρϊνεται με τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ
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αντικειμζνου. Ο ζλεγχοσ και θ πιςτοποίθςθ ολοκλιρωςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου
διενεργοφνται ςφμφωνα με τα άρκρα 18 και 19 του Ν.4399/2016 (Α’117). Μετά τθν
πιςτοποίθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου, θ καταβολι τθσ ενίςχυςθσ
πραγματοποιείται εφάπαξ, με τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ολοκλιρωςθσ, ςφμφωνα με
το άρκρο 20 του Ν.4399/2016 (Α’117).
7.Με κοινι απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και του Τπουργοφ
Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, κακορίηονται θ διάρκεια και
ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του κακεςτϊτοσ, οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ και οι
προδιαγραφζσ των ςχεδίων που είναι επιλζξιμα, οι πρόςκετοι όροι, οι κανόνεσ
επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν, θ νομικι μορφι των ενιςχυόμενων επιχειριςεων, τα
κριτιρια αξιολόγθςθσ, οι υποχρεϊςεισ των ενιςχυόμενων φορζων, το φψοσ των
διαφόρων παράβολων, οι περιοριςμοί και προχποκζςεισ για τθν πιςτοποίθςθ τθσ
ολοκλιρωςθσ, κακϊσ και κάκε ςχετικό κζμα για τθν εφαρμογι των ενιςχφςεων ςτα
επενδυτικά ςχζδια τθσ περίπτωςθσ αυτισ, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ για τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ ςτον οπτικοακουςτικό τομζα.
Άρθρο 8 – Υποχρεϊςεισ ενιςχυόμενων φορζων
1.Για κάκε επενδυτικό ςχζδιο πρζπει, με ποινι αποκλειςμοφ από το ΕΚΟΜΕ, να
εφαρμόηονται όλεσ οι απαραίτθτεσ μορφζσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ, και κατ’ ελάχιςτο:
για το ανκρϊπινο δυναμικό και ιδίωσ τουσ καλλιτεχνικοφσ και τεχνικοφσ ςυντελεςτζσ,
ζναντι απρόβλεπτων ηθμιϊν και δαπανϊν και γενικισ αςτικισ ευκφνθσ.
2. Κάκε επιχείρθςθ παραγωγισ και για κάκε οπτικοακουςτικό ζργο που υπάγεται ςτο
κακεςτϊσ ενίςχυςθσ του παρόντοσ, είναι υποχρεωμζνθ να αναγράφει, ςτουσ κυρίωσ
τίτλουσ αρχισ κακϊσ και ςτουσ τίτλουσ τζλουσ, ότι το οπτικοακουςτικό ζργο
πραγματοποιικθκε με τθ ςυμβολι των επενδυτικϊν κινιτρων ςτθν Ελλάδα.
3. Η επιχείρθςθ παραγωγισ είναι υποχρεωμζνθ να ςυνεργάηεται με το ΕΚΟΜΕ, ωσ
προσ τθν προβολι και προϊκθςθ τθσ Ελλάδασ ωσ χϊρασ υποδοχισ και υλοποίθςθσ
οπτικοακουςτικϊν ζργων, με τθν πρόςβαςθ ςτα γυρίςματα για ςυνεντεφξεισ
καλλιτεχνικϊν ςυντελεςτϊν, με τθν παροχι υλικοφ για τθ δθμιουργία διαφθμιςτικϊν
μθνυμάτων, με ςυνεντεφξεισ τφπου με τθ ςυμμετοχι των καλλιτεχνικϊν ςυντελεςτϊν,
κ.α.
4. Με τθν ολοκλιρωςθ του οπτικοακουςτικοφ ζργου, θ επιχείρθςθ παραγωγισ,
υποχρεοφται με δικι τθσ δαπάνθ, να παραδϊςει ψθφιακά master αρχεία του ζργου,
με προδιαγραφζσ που ορίηονται από το ΕΚΟΜΕ, για τισ ανάγκεσ του αρχείου του και
προβολισ του ζργου του.
5.Όλοι οι ειδικοί όροι και προχποκζςεισ που αφοροφν το παρόν άρκρο κα
κακορίηονται αναλυτικά ςτθν απόφαςθ προκιρυξθσ.
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Άρθρο 9
Ζναρξη ιςχφοσ του παρόντοσ
Η ιςχφσ του παρόντοσ νόμου αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ, εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά ςε επιμζρουσ διατάξεισ.
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ΡΙΝΑΚΑΣ Α
ΑΡΘΡΟΤ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 1,
ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
Δθμιουργία κεςμικοφ πλαιςίου για τθ ςφςταςθ κακεςτϊτοσ Ενίςχυςθσ Ιδιωτικϊν
Επενδφςεων για τθν ανάπτυξθ τθσ παραγωγισ οπτικοακουςτικϊν ζργων ςτθν Ελλάδα
*Σροποποίθςθ διατάξεων του Ν.4399/2016 (Α’117)+.
ΡΑΑΤΗΗΣΗ:
Για να είναι επιλζξιμο και να υπαχθεί ςτο καθεςτϊσ του παρόντοσ ζνα
οπτικοακουςτικό ζργο είναι αναγκαία η ελάχιςτη ςυνολική βαθμολογία 50/100, το
οποίο κατανζμεται ωσ ακολοφθωσ ςε κάθε βαθμολογική κατηγορία (Α. Β. Γ): 25/45
τουλάχιςτον ςτην Α κατηγορία, 13/30 τουλάχιςτον ςτη Β κατηγορία και 12/25
τουλάχιςτον ςτη Γ κατηγορία.

ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ:
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
A.1 ενάριο διαςκευαςμζνο από ελλθνικό ι ευρωπαϊκό λογοτεχνικό ι
κεατρικό ζργο
A.2 ενάριο με κζμα που αφορά τθν ελλθνικι ι ευρωπαϊκι ιςτορία, με
ιςτορικό, κρθςκευτικό, κοινωνικό, καλλιτεχνικό ι πολιτιςτικό
περιεχόμενο.
A.3 ενάριο με κζμα τθ βιογραφία μιασ προςωπικότθτασ που αφορά τθν
ελλθνικι ι ευρωπαϊκι ιςτορία, με ιςτορικό, κρθςκευτικό, κοινωνικό,
καλλιτεχνικό ι πολιτιςτικό περιεχόμενο.
A.4 ενάριο θ υπόκεςθ του οποίου εξελίςςεται ςτθν Ελλάδα (ζωσ το 60%
του ςεναρίου 4 βακμοί; πάνω από 60%, 7 βακμοί; ελάχιςτο: 20% των
ςκθνϊν) Για να κεωρθκεί ότι θ υπόκεςθ του ςεναρίου εξελίςςεται ςτθν
Ελλάδα κα πρζπει θ ιςτορία να λαμβάνει χϊρα ςτθν Ελλάδα; αλλά δεν
ζχει ςθμαςία εάν το οπτικοακουςτικό ζργο γυρίηεται πραγματικά ςτθν
Ελλάδα. ε περίπτωςθ μθ ικανοποίθςθσ του ελάχιςτου ορίου, δεν
προςμετρείται κανζνασ βακμόσ.
A.5 Πρωτότυποι διάλογοι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι κάποια από τισ
ελλθνικζσ διαλζκτουσ (ελάχιςτο: 50% των ςκθνϊν που περιλαμβάνονται
ςτο ςενάριο). ε περίπτωςθ μθ ικανοποίθςθσ του ελάχιςτου ορίου, δεν
προςμετρείται κανζνασ βακμόσ.
A.6 Εξωτερικζσ και εςωτερικζσ ςκθνζσ γυριςμζνεσ ςτθν Ελλάδα που
ςκοπό ζχουν τθν προβολι τθσ ιςτορικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ
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τθσ Ελλάδασ, με τθν ανάδειξθ τθσ ιςτορικισ, καλλιτεχνικισ,
αρχιτεκτονικισ και αρχαιολογικισ αξίασ ςυγκεκριμζνων τόπων (ζωσ το
40% των ςκθνϊν που περιλαμβάνονται ςτο ςενάριο γυριςμζνο ςτθν
Ελλάδα, 4 βακμοί; πάνω από 40%, 8 βακμοί; ελάχιςτο: 20% των ςκθνϊν).
ε περίπτωςθ μθ ικανοποίθςθσ του ελάχιςτου ορίου, δεν προςμετρείται
κανζνασ βακμόσ.
Α.7 ενάριο με κζμα που αφορά τον τρόπο ηωισ, τα ικθ και τα ζκιμα τθσ
Ελλάδασ, των λαϊν τθσ Μεςογείου ι τθσ Ευρϊπθσ, κακϊσ και των
εκνικϊν μειονοτιτων
Α.8 ενάριο με κεντρικοφσ χαρακτιρεσ Ζλλθνεσ ι Ευρωπαίουσ.
Α.9 ενάριο με υπόκεςθ για παιδιά και νζουσ.
Α.10 ενάριο με κζμα που προάγει τον πολιτιςμό, ανκρωπιςτικζσ αξίεσ,
τθν κοινωνικι και φυλετικι ενςωμάτωςθ, τθ διάδοςθ των τεχνϊν και των
επιςτθμϊν.
Α.11 ενάριο με διαλόγουσ και αφιγθςθ ςε περιςςότερεσ από μία
Ευρωπαϊκι γλϊςςα.
Α.12 ενάριο με δραματουργικά ςτοιχεία που ςυνδζονται άμεςα και
ιδιαίτερα με τθν Ελλάδα.
Α.13 ενάριο με κζμα που αφορά τθν Ελλάδα, τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ
Μεςογείου ι τθν Ευρϊπθ ςε ςυγκεκριμζνο γνωςτικό πεδίο (περιβάλλον,
κοινωνία, τζχνεσ, επιςτιμεσ, πολιτιςμόσ).
ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β – ΒΑΙΚΟΙ ΤΝΣΕΛΕΣΕ
B.1 υμμετοχι Ελλινων ι πολιτϊν από τισ χϊρεσ του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) ςτισ παρακάτω ειδικότθτεσ: α-ςκθνοκζτθσ, βςυγγραφζασ τθσ ιςτορίασ, γ-ςεναριογράφοσ, δ-παραγωγόσ, ε-θκοποιόσ
πρωταγωνιςτισ (ζνασ), ςτ-θκοποιόσ πρωταγωνιςτισ (ζνασ), η-ςυνκζτθσ
μουςικισ επζνδυςθσ.
B.2 υμμετοχι Ελλινων ι πολιτϊν από τισ χϊρεσ του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) ςτισ παρακάτω ειδικότθτεσ: α-διευκυντισ
φωτογραφίασ, β-art director, γ-production designer, δ-μοντζρ, εςκθνογράφοσ, ςτ-ενδυματολόγοσ, η-υπεφκυνοσ ςκθνικϊν (set decorator),
θ-υπεφκυνοσ μακιγιάη, κ-διευκυντισ παραγωγισ, ι-line producer/unit
production manager, ια-ςχεδιαςτισ χαρακτιρων (character designer), ιβυπεφκυνοσ ςχεδιαςμοφ (animation supervisor).

ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ –ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Γ.1 Προετοιμαςία και προπαραγωγι ςτθν Ελλάδα
Γ.2 κθνζσ -εςωτερικζσ ι/και εξωτερικζσ- γυριςμζνεσ ςε ςτοφντιο ςτθν
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45
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Ελλάδα (ζωσ το 40% των ςκθνϊν που περιλαμβάνονται ςτο ςενάριο
γυρίηονται ςε ελλθνικά ςτοφντιο, 2 βακμοί; πάνω από 40%, 4 βακμοί,
ελάχιςτο: 20% των ςκθνϊν). ε περίπτωςθ μθ ικανοποίθςθσ του
ελάχιςτου ορίου, δεν προςμετρείται κανζνασ βακμόσ.
Γ.3 Ψθφιακά εφζ (digital effects) ςτθν Ελλάδα
Γ.4 Ειδικά εφζ (special effects) ςτθν Ελλάδα
Γ.5 Μουςικι θχογράφθςθ ςτθν Ελλάδα
Γ.6 Επεξεργαςία ιχου και μιξάη ςτθν Ελλάδα
Γ.7 Εργαςτιρια επεξεργαςίασ εικόνασ ςτθν Ελλάδα
Γ.8 Σελικό Μοντάη ςτθν Ελλάδα
ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α+Β+Γ
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ΡΙΝΑΚΑΣ Β
ΑΡΘΡΟΤ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 1,
ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
Δθμιουργία κεςμικοφ πλαιςίου για τθ ςφςταςθ κακεςτϊτοσ Ενίςχυςθσ Ιδιωτικϊν
Επενδφςεων για τθν ανάπτυξθ τθσ παραγωγισ οπτικοακουςτικϊν ζργων ςτθν Ελλάδα
*Σροποποίθςθ διατάξεων του Ν.4399/2016 (Α’117)+
ΡΑΑΤΗΗΣΗ:
Για να χαρακτηριςτεί ωσ «δφςκολο οπτικοακουςτικό ζργο» και να υπαχθεί ωσ
τζτοιο ςτο καθεςτϊσ του παρόντοσ ζνα οπτικοακουςτικό ζργο είναι αναγκαία
επιπρόςθετα η ελάχιςτη βαθμολογία 10/20 ςφμφωνα με τισ προχποθζςεισ των
κριτηρίων τησ Κατηγορίασ Δ ςτον ΡΙΝΑΚΑ Β.
ΔΤΚΟΛΑ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ:
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ – ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ
Δ.1 Ζργο που το ςφνολο των διαλόγων και τθσ αφιγθςθσ είναι ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα και κατϋ επζκταςθ ζχει περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ
διανομισ
Δ.2 Πρϊτο ι δεφτερο ζργο κθνοκζτθ
Δ.3 Πρϊτο ι δεφτερο ζργο Παραγωγοφ
Δ.4 Ζργο με χαμθλό προχπολογιςμό
Δ.5 Ζργο με περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ εμπορικισ εκμετάλλευςθσ
και διανομισ ςτισ διεκνείσ αγορζσ
ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ
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