


Στόχος μας

είναι η ανάπτυξη συνεργειών της
Περιφέρειας Αττικής, του EKOME A.E -
Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής και του
Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου

για την διευκόλυνση της προσέλκυσης
διεθνών κινηματογραφικών
παραγωγών

και την στήριξη της εθνικής και τοπικής
οικονομίας



Η λειτουργία του γραφείου διευκόλυνσης οπτικοακουστικών
παραγωγών (film office) της Αττικής, 

•θα αποτελεί έναν κόμβο επικοινωνίας (one stop shop) σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο

•θα λαμβάνει τα αιτήματα σχετικά με την καταλληλότητα των χώρων για
κινηματογραφικά γυρίσματα

•θα παρέχει κατάλληλη πληροφόρηση στην διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία
για τις τεχνικές και διοικητικές διαδικασίες (info point-data bank) 

•θα συντονίζει όλες τις δράσεις επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων
(Δ.Υ- Δήμων και ιδιωτικών φορέων) με βάση την τεχνογνωσία και εκπαίδευση που
θα του παρέχει κυρίως το ΕΚΟΜΕ α.ε καθώς και το ΕΚΚ



Η δράση του Film office της
Περιφέρειας Αττικής θα
υλοποιηθεί μέσα από τον
σημαντικό άξονα δράσεων
της Τουριστικής Ανάπτυξης
αξιοποιώντας την δυναμική
που έχει πλέον ο τομέας του
Τουρισμού στην Αττική. 



Ήδη υπάρχει μια σημαντική
δραστηριότητα τουριστικής
προβολής που γίνεται με
επιστημονικό τρόπο 4 χρόνια τώρα
που αναδεικνύει διεθνώς την
Μητροπολιτική Περιφέρεια της
χώρας μας με εξαιρετικά
αποτελέσματα

την μεγάλη αύξηση των επισκεπτών
(5+ εκ.)

και των εσόδων( 2,3 δις ευρω) 

για την οικονομία της Αττικής το
2017 .  



Ήδη υπάρχει μια σημαντική
δραστηριότητα τουριστικής
προβολής που γίνεται με
επιστημονικό τρόπο 4 χρόνια τώρα
που αναδεικνύει διεθνώς την
Μητροπολιτική Περιφέρεια της
χώρας μας με εξαιρετικά
αποτελέσματα

την μεγάλη αύξηση των επισκεπτών
(5 εκ.)

και των εσόδων( 2,3. δις ευρω) 

για την οικονομία της Αττικής το
2017 .  



Υπάρχει ήδη οπτικοακουστικό υλικό στην
ιστοσελίδα της Π.Α που θα θέσουμε άμεσα
στην διάθεση του film office και σύντομα

Ξεκινάει η νέα φιλμογράφηση και
φωτογράφηση της Αττικής. 

Θα υπάρχει λοιπόν μια αξιόπιστη βάση
οπτικοακουστικών δεδομένων

για τους προορισμούς, 

τους φυσικούς πόρους και περιβάλλον
καθώς και τις υποδομές τους

ώστε να διευκολύνονται οι άμεσοι
ενδιαφερόμενοι της κινηματογραφικής
βιομηχανίας στην επιλογή τους ανάλογα
με το σενάριο, το budget κλπ. 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ
(DMO)

Εντάσσεται σε μια συνολική διαδικασία
διαχείρισης του προορισμού της Αττικής
(Destination Mmanagement Organization) 

που ήδη οργανώνεται από την Διεύθυνση
Τουρισμού και το Περιφερειακό Ταμείο

και σύντομα θα αποτελέσει το βασικό αναπτυξιακό
εργαλείο

της Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής της
Αττικής. 



• Για την κινηματογραφική
οικονομία της Αττικής

• Για την τοπική οικονομία και
όλα τα εμπλεκόμενα
επαγγέλματα και επιχειρήσεις

• Για την διεθνή προβολή του
brand της Αττικής και την
αύξηση της προσέλκυσης των
επισκεπτών χωρίς διαφημιστικό
κόστος

• Για την ισχυροποίηση της θέσης
της χώρας μας και της Αττικής
στο παγκόσμιο πολιτιστικό και
οικονομικό περιβάλλον



1ΕΚ. 

1,4 ΕΚ

350 ΧΙΛ. 
ΑΜΕΣΗ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ
300ΧΙΛ. 
ΕΜΜΕΣΗ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ

750 ΧΙΛ.
ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ







Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αττικής για την προσέλκυση διεθνών
κινηματογραφικών παραγωγών μέσω του film office ειναι :

1. Μοναδικό Πολιτιστικό περιβάλλον της Αθήνας και των γύρω περιοχών, ένα
ανοιχτό Μουσείο, με έτοιμα εξωτερικά σκηνικά

2. Εξαιρετικό κοντινό φυσικό περιβάλλον με όμορφα βουνά, παραλίες , λίμνες , 
θαλάσσιες διαδρομές σε όλη την ακτογραμμή σχεδόν δίπλα στο αστικό
περιβάλλον

3. Σπουδαία κινηματογραφική κληρονομιά από ελληνικές και διεθνείς ταινίες με
σπουδαίους σκηνοθέτες και ηθοποιούς που έκαναν γνωστή την Ύδρα, την
Αίγινα, κλπ Π.χ ο Μ.Κακογιάννης,η Μ.Μερκούρη, ο Θ. Αγγελόπουλος, ο
Γ.Λάνθιμος

4. Πλούσια ελληνική μυθολογία και αφηγήματα από την αρχαιότητα έως σήμερα
που δίνουν έμπνευση στους σεναριογράφους

5. Το μεγαλύτερο και το πλέον σύγχρονο αεροδρόμιο της χώρας με χιλιάδες
διασυνδέσεις με όλο τον κόσμο

6. Οι μεγαλύτερες και οι περισσότερες υπηρεσίες επικοινωνίας, διαφήμισης και
κινηματογράφου της χώρας .

7. Εκατοντάδες θεατρικές και μουσικές σκηνές (ηθοποιοί, καλλιτέχνες μουσικοί
κλπ), και βοηθητικά επαγγέλματα (μοντέρ, ηχολήπτες, σκηνογράφοι, κλπ ) που
μέχρι σήμερα είχαν πληγεί

8. Τα κοντινά νησιά του Σαρωνικού με ξεχωριστό νησιωτικό περιβάλλον σκηνικό



Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αττικής

Μοναδικό Πολιτιστικό περιβάλλον, 
ένα ανοιχτό Μουσείο, με έτοιμα
εξωτερικά σκηνικά

αλλά και σπουδαία δημόσια κτίρια

και υποδομές

καθώς και βιομηχανικά κτίρια

διάσπαρτα στο κέντρο της Αθήνας, 
στον Πειραιά , στην Ανατολική και
Δυτική Αττική



Traces of 
ancient 
civilizations



World class 
performances



.

A hospitality like no other



World class 
boutique 
hotels & 
luxury resorts



Εξαιρετικό κλίμα και φυσικό
περιβάλλον

με όμορφα βουνά, παραλίες,  
λίμνες, θαλάσσιες και

γραφικές διαδρομές δίπλα
στο αστικό περιβάλλον



Τα κοντινά νησιά του Σαρωνικού με
ξεχωριστό περιβάλλον το κάθε ένα

• Ύδρα

• Σπέτσες

• Αίγινα

• Πόρος

• Αγκίστρι

• Σαλαμίνα

• Τα Κύθηρα – Αντικύθηρα



Εδώ γεννήθηκε το θέατρο, η κωμωδία και η τραγωδία!      

• Σπουδαία θεατρική και κινηματογραφική
κληρονομιά από ελληνικές και διεθνείς ταινίες και
παραγωγές με σπουδαίους σκηνοθέτες και
ηθοποιούς και συνθέτες που έκαναν γνωστή την
Αθήνα, την Ύδρα, την Αίγινα κ.λπ. 

• Ο Μιχ.Κακογιάννης, ο Θ. Αγγελόπουλος, ο Κ. 
Γαβράς, ο Παν. Βούλγαρης και σήμερα ο Γ. 
Λάνθιμος, η Μελίνα Μερκούρη, η Κατ. Παξινού, η
Ειρήνη Παππά και πολλοί άλλοι αναδεικνύουν την
Ελλάδα διαχρονικά στο διεθνή κινηματογραφικό
ορίζοντα



Πλούσια ελληνική μυθολογία

ιστορικές μάχες και γεγονότα,

ήρωες και αφηγήματα από την
αρχαιότητα έως σήμερα που δίνουν
έμπνευση στους σεναριογράφους
https://www.youtube.com/watch?v=9Pm5LyIvkVo



Μεγάλοι Έλληνες ποιητές, συγγραφείς,   

και σύγχρονα ιστορικά γεγονότα

εξακολουθούν να εμπνέουν στους
σεναριογράφους και σκηνοθέτες



Το μεγαλύτερο
και το πλέον
σύγχρονο
αεροδρόμιο της
χώρας με χιλιάδες
διασυνδέσεις με
όλο τον κόσμο



Direct flights from Athens 
outside Europe



.

Piraeus Port



• Οι μεγαλύτερες και οι περισσότερες υπηρεσίες
επικοινωνίας, διαφήμισης και κινηματογράφου
της χώρας

• Τα διεθνή φεστιβάλ και κινηματογραφικές
διαγωνιστικές διοργανώσεις



Εκατοντάδες θεατρικές και μουσικές σκηνές (ηθοποιοί, 
καλλιτέχνες μουσικοί κλπ), και βοηθητικά επαγγέλματα
(μοντέρ, ηχολήπτες, σκηνογράφοι, κλπ ) που μέχρι σήμερα
είχαν πληγεί



.

Οι φιλόξενοι και
κοσμοπολίτες κάτοικοι

Σε μια πόλη που
ποτέ δεν κοιμάται





Με την ευγενική υποστήριξη του: 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


