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Εκδήλωση Προβολής του ΕΚΟΜΕ στο πλαίσιο της EXPO2020 Dubai, 23.3.2022 

 

 Σας γνωρίζουμε ότι την 23η Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Περιπτέρου 

στην Expo2020 Dubai, εκδήλωση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) 

για την προώθηση της Ελλάδας ως τόπου πραγματοποίησης κινηματογραφικών παραγωγών ενώπιον επιλεγμένου 

κοινού από συναφείς τομείς. Γραφείο ΟΕΥ συνέβαλε στην εκδήλωση με την αποστολή προσκλήσεων προς τις εδώ 

επαφές του.  

 Την εκδήλωση προλόγισε η Εντεταλμένη Σύμβουλος του Enterprise Greece και Αναπληρώτρια Γενική 

Επίτροπος του Ελληνικού Περιπτέρου, κα Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, 

 Ο Πρόεδρος & Δ.Σ του ΕΚΟΜΕ, κ. Πάνος Κουάνης, παρουσίασε συνοπτικά τη δέσμη κινήτρων που 

προσφέρει η χώρα για την προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών, με ιδιαίτερη αναφορά στο cash rebate, ένα 

χρηματοτοδοτικό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς που θα επιλέξουν τη χώρα μας για 

γυρίσματα να λάβουν επιστροφή 40% στις επιλέξιμες δαπάνες. Ακολούθως, αναφέρθηκε σε περιπτώσεις 

πρόσφατων κινηματογραφικών παραγωγών που γυρίστηκαν στην Ελλάδα, οι οποίες δημιουργούν υπεραξίες και 

νέες θέσεις εργασίας, ενώ αναδεικνύουν και σημεία της Ελλάδας, συμβάλλοντας σε μια ανατροφοδοτούμενη 

αναπτυξιακή διαδικασία. Επίσης, σημείωσε ότι οι παραγωγές που ολοκληρώνονται στη χώρα μας αφορούν σε 

κινηματογραφικές ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ, animation και ψηφιακά παιχνίδια, τοποθετώντας την Ελλάδα στο 

χάρτη των διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών. Ακολούθησαν ερωτήσεις των παρευρισκομένων αναφορικά με 

το πρόγραμμα του ΕΚΟΜΕ, τις οποίες απάντησε κ. Κουάνης. 

 Μετά το πέρας της εκδήλωσης, παρατέθηκε ελαφρύ γεύμα στους προσκληθέντες εκπροσώπους των 

εταιρειών στο εστιατόριο του Ελληνικού Περιπτέρου, όπου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους 

εκπροσώπους του ΕΚΟΜΕ, κ. Κουάνη και κα Διαγουμά σε πιο άτυπο πλαίσιο την πολιτική προσέλκυσης ξένων 

κινηματογραφικών παραγωγών στην Ελλάδα.  

 Επισημαίνεται ότι την 21.3., μερίμνη του Γρ. ΟΕΥ, οι εκπρόσωποι του ΕΚΟΜΕ είχαν την ευκαιρία 

να περιηγηθούν από τους υπευθύνους του Dubai Media City, το οποίο είναι εξειδικευμένο cluster εταιρειών του 

χώρου των ΜΜΕ και της κινηματογραφικής παραγωγής στα υπό-cluster Dubai Studio City και Dubai Production 

City και να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με εταιρείες από το χώρο των ΜΜΕ και των κινηματογραφικών 

παραγωγών.  
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