
 

 

 

     

 

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 

Θέμα: «Καταγγελία της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών για εμπαιγμό των 

κινηματογραφικών δημιουργών» 

 

Με πρόσφατη επιστολή της η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών καταγγέλλει την έλλειψη 

σεβασμού και εμπαιγμό των κινηματογραφικών δημιουργών καθώς, παρά τις 

ανακοινώσεις της ηγεσίας του Υπουργείου για την εκπόνηση ενός ειδικού χρηματοδοτικού 

προγράμματος με στόχο τη στήριξη δημιουργών και συντελεστών του κινηματογράφου 

που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό και τις οικονομικές επιπτώσεις του. 

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, κατά την πρώτη φάση, θα χρηματοδοτούνταν η 

συγγραφή 100 σεναρίων με 2500€ έκαστο. Από αυτά, τα μισά, 25 μικρού μήκους και 25 

ντοκιμαντέρ, θα εγκρίνονταν κατά τη δεύτερη φάση, των οποίων η παραγωγή και 

προώθηση επρόκειτο να χρηματοδοτηθεί με 20.000€ κάθε ταινία μικρού μήκους και 

30.000€ κάθε ντοκιμαντέρ. 

Η περίοδος υποβολής προτάσεων ήταν από 22/4/2020 έως 15/6/2020 ενώ, σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα, η διαδικασία διεξαγωγής είχε αναλάβει το Ελληνικό Κέντρο 

Κινηματογράφου, ενώ για την επιλογή σεναρίων το Υπουργείο θα σύστηνε αρμόδιες 

επιτροπές έργου. 

Η πρώτη φάση αξιολόγησης θα λάμβανε χώρα την περίοδο 15/6 έως 5/7/2020. 

Οι δημιουργοί, θεωρώντας πως αυτό το πρόγραμμα ήταν ένα στήριγμα σ’ αυτή την 

εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, όπου ο αγώνας επιβίωσης είναι καθημερινός και 

αδυσώπητος, έλαβαν μέρος καταθέτοντας εγκαίρως περίπου 1200 προτάσεις. 

Παρόλα αυτά και μολονότι έχουν εκπνεύσει όλες οι σχετικές προθεσμίες, δεν υπάρχει κάτι 

νεότερο. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω,  

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

8469

Ημερομ. Κατάθεσης:

23/7/2020



 

 

Ερωτάται η κα Υπουργός: 

1. Για ποιο λόγο, παρά τις διαβεβαιώσεις από πλευράς Υπουργείου, μέχρι σήμερα 

δεν έχει ανακοινωθεί καμία «ειδική επιτροπή από άτομα εγνωσμένου κύρους» που 

θα προχωρούσε στην αξιολόγηση της 1ης φάσης; 

2. Γιατί, μολονότι έχει εκπνεύσει η προθεσμία, δεν έχουν ανακοινωθεί τα 100 σενάρια 

που προκρίνονται στη 2η φάση; 

3. Δεδομένων των καθυστερήσεων θα υπάρξει αναπροσαρμογή των προθεσμιών του 

διαγωνισμού; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




