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κυπριακής κινηματογραφίας στην 
Κύπρο και το εξωτερικό, σε μια 
προσπάθεια προσέγγισης του 
κοινού με τον κυπριακό 
κινηματογράφο, την προβολή του 
κυπριακού πολιτισμού και της 
κινηματογραφικής δημιουργίας. Για 
την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, 
ο κανονισμός προβλέπει τη 
στήριξη της παραγωγής σε όλα τα 
στάδια της δημιουργίας μιας 
ταινίας: συγγραφής σεναρίου, 
προετοιμασίας παραγωγής, 
παραγωγής, μεταπαραγωγής, 
διάδοσης κινηματογραφικού έργου.

Ο Κανονισμός Χρηματοδοτικών 
Προγραμμάτων έτυχε της έγκρισης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Κινηματογράφου και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις 
Δημόσιες Ενισχύσεις για την 
περίοδο Ιούνιο 2009 -1η Ιουνίου 
2015.

EIΣAΓΩΓH: 
Ο κινηματογράφος διαδραματίζει 
ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη 
διαμόρφωση της ταυτότητας των 
Ευρωπαίων, τόσο σε σχέση με τις 
κοινές πτυχές που συναντούμε σε 
όλη την Ευρώπη, όσο και σε σχέση 
με την πολιτιστική πολυμορφία που 
χαρακτηρίζει τις διαφορετικές 
παραδόσεις και το διαφορετικό 
ιστορικό παρελθόν μας. Επίσης, 
όπως και τα οπτικοακουστικά έργα 
γενικότερα, αποτελεί ουσιαστικό 
στοιχείο για την καλή λειτουργία 
των δημοκρατιών μας, λόγω της 
μεγάλης επιρροής τους πάνω στην 
κοινωνία. Το κινηματογραφικό έργο 
είναι πολιτιστικό αγαθό το οποίο 
προσφέρει ταυτόχρονα σημαντικές 
ευκαιρίες για τη δημιουργία 
ευμάρειας και απασχόλησης.  

Η  Ευρωπαϊκή Ένωση, καθορίζει το 
οπτικοακουστικό και κινηματογρα-
φικό έργο ως  πολιτιστικό προϊόν, 
και, με βάση αυτή τη διατύπωση, 
επιτρέπει την παροχή κρατικής 
ενίσχυσης για την παραγωγή τους 
(Παράρτημα ΙΙΙ).

Στόχος του Κανονισμού είναι η 
ενίσχυση και προώθηση της 

κινηματογραφική τέχνης και 
πολιτισμού. Είναι πλήρως 
εναρμονισμένος με τις απαιτήσεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον 
Κινηματογράφο. Το κονδύλι για την 
κινηματογραφική παραγωγή 
διατίθεται από τον ετήσιο 
προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού. Σε 
περίπτωση αλλαγής των 
Ανακοινώσεων της Ε.Ε. ο 
Κανονισμός θα τροποποιηθεί 
ανάλογα. 

Κανονισμός 
Χρηματοδοτικών 
Προγραμμάτων.

Ο Κανονισμός Χρηματοδοτικών 
Προγραμμάτων καταρτίστηκε 
λαμβάνοντας υπόψη τις πιο κάτω 
αρχές:

Την ενθάρρυνση της 1. 
πολιτιστικής ποικιλομορφίας. 

Τη στήριξη  και διάδοση του 2. 
δημιουργικού,  ποιοτικού έργου.

Την ενίσχυση  της δημιουργίας 3. 
και της ελευθερίας της 
έκφρασης.

Την ικανοποίηση  των αναγκών 4. 
των επαγγελματιών στο χώρο.

Την ενθάρρυνση των 5. 
συμπαραγωγών. 

Την  ενίσχυση νέων 6. 
δημιουργών.

Την παροχή δυνατοτήτων για 7. 
την ανάπτυξη της σύγχρονης 
τεχνολογίας.

Τη δημιουργία ενός χρήσιμου, 8. 
πρακτικού και αποδοτικού 
εργαλείου για τους 
επαγγελματίες στο χώρο του 
κινηματογράφου, με σκοπό την 
εδραίωση της διαφάνειας των 
διαδικασιών επιλογής. 

Ο Κανονισμός Χρηματοδοτικών 
Προγραμμάτων προνοεί στην 
ενίσχυση και ανάπτυξη της 
κινηματογραφικής παραγωγής 
ταινιών Μεγάλου Μήκους, Μικρού 
Μήκους, Ντοκιμαντέρ και 
Κινουμένου Σχεδίου Μικρού και 
Μεγάλου Μήκους, στην ενίσχυση 
των Κυπρίων παραγωγών 
(Παράρτημα ΙΙ) να συνάπτουν 
συμφωνίες συμπαραγωγής με 
ξένους παραγωγούς. Επίσης, 
ενισχύει την προβολή της 
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από τα ακόλουθα κριτήρια. Στη 
συνέχεια η πρόταση θα κριθεί 
ανάλογα με τα όσα απαιτεί ο 
κανονισμός στα λοιπά του 
μέρη.

Τα γυρίσματα της ταινίας να i. 
πραγματοποιηθούν κυρίως 
στην Κύπρο ή σε άλλη χώρα 
μέλος της Ε.Ε.  

Η γλώσσα της ταινίας να ii. 
είναι κυρίως σε μια ή και στις 
δύο επίσημες γλώσσες της 
Κυπριακής Δημοκρατίας

Το έργο να είναι υψηλών iii. 
καλλιτεχνικών 
προδιαγραφών.

Τουλάχιστον ένας από τους iv. 
κεντρικούς χαρακτήρες του 
έργου να έχει σχέση με τον 
κυπριακό πολιτισμό.

Το σενάριο στο οποίο θα v. 
βασιστεί η ταινία είναι 
γραμμένο κυρίως από 
Κύπριο    
σεναριογράφο ή από ένα 
σεναριογράφο που ζει και 
εργάζεται στην Κύπρο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
Ο Κανονισμός αυτός αποτελεί 1. 
μετεξέλιξη και βελτίωση των 
προηγούμενων κανονισμών 
τους οποίους  καταργεί στο 
σύνολό τους.

Ανακοίνωση στον Ημερήσιο 2. 
Τύπο και στην «Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας» 
για υποβολή νέων προτάσεων 
για χρηματοδότηση 
κινηματογραφικού έργου 
γίνεται μία φορά το χρόνο, περί 
τα τέλη Μαΐου αρχές Ιουνίου με 
καταληκτική ημερομηνία τα 
τέλη Οκτωβρίου του ιδίου 
έτους. Οι σχετικές αποφάσεις  
κοινοποιούνται, κατά 
προσέγγιση, το πρώτο τρίμηνο 
του επόμενου έτους. 

Οι αιτητές οφείλουν να 3. 
υποβάλουν τις Προτάσεις τους 
σε 12 βιβλιοδετημένα 
αντίγραφα.Τα αντίγραφα δεν 
επιστρέφονται. 

Το Υπουργείο Παιδείας και 4. 
Πολιτισμού  διατηρεί το 
δικαίωμα να αναστέλλει την 
περίοδο υποβολής και μελέτης 

προτάσεων για τη 
χρηματοδότηση 
κινηματογραφικών έργων, σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί 
σοβαρή οικονομική  ή 
διαδικαστική αδυναμία 
διασφάλισης των αποφάσεων. 
Ακόμη, να προκηρύσσει 
δεύτερη περίοδο υποβολής 
προτάσεων για εξέταση, με 
έγκαιρη ενημέρωση στον 
ημερήσιο Τύπο.

Το Υπουργείο Παιδείας και 5. 
Πολιτισμού δεν μετέχει και δεν 
χρηματοδοτεί τηλεοπτικές 
σειρές ή τηλεοπτικά 
προγράμματα      

Δεν γίνονται δεκτές Προτάσεις 6. 
που αποδεδειγμένα: προάγουν 
τη βία, το ρατσισμό, την 
πορνογραφία, προσβάλλουν το 
θρησκευτικό αίσθημα των 
λαών, εμπεριέχουν εμφανή 
λίβελο και  ενθαρρύνουν τη 
χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.

O Παραγωγός, κατά την 7. 
υποβολή της αίτησης, επιλέγει 
την κατηγορία 
χρηματοδότησης στην οποία 
θέλει να εντάξει την Πρόταση. 

Στην περίπτωση που 
υποβάλλεται αίτημα για 
χρηματοδότηση της Ανάπτυξης 
Παραγωγικού Σχεδίου, ο 
Παραγωγός οφείλει να δηλώσει 
σε ποια κατηγορία 
χρηματοδότησης εντάσσεται η 
ταινία (Χαμηλού κόστους, 
Υψηλού προϋπολογισμού). 

Σε περίπτωση που ο 8. 
Σκηνοθέτης του έργου είναι και 
Παραγωγός του έργου 
υποχρεούται να ορίσει 
Εκτελεστή Παραγωγό με την 
υποβολή της αίτησης.

Κριτήρια Προεπιλογής για 9. 
ταινίες Μεγάλου Μήκους: Με 
βάση τις οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο 
Αρμόδιος Φορέας για τη 
χρηματοδότηση ταινιών (στην 
προκειμένη το Υ.Π.Π.) έχει 
δικαίωμα να χρηματοδοτεί τις 
ταινίες που επιλέγει με ποσό 
που να καλύπτει μέχρι και το 
50% του προϋπολογισμού 
τους. 

Για την προεπιλογή τους οι 10. 
ταινίες θα πρέπει να 
ικανοποιούν τουλάχιστον τρία 
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Κινουμένου Σχεδίου) που 
ικανοποιούν τα πιο πάνω 
κριτήρια όπως αναφέρονται 
στην παράγραφο (11) μπορούν 
να επιχορηγηθούν μέχρι και το 
80% του προϋπολογισμού τους. 

Σύμφωνα με την κοινοτική 13. 
οδηγία το σύνολο των 
κρατικών ενισχύσεων 
συμπεριλαμβανομένων 
και των ενισχύσεων από 
Ημικρατικούς οργανισμούς 
και Δήμους δεν πρέπει να 
ξεπερνά την εγκεκριμένη 
ένταση της ενίσχυσης σε 
κάθε κατηγορία ταινίας.

 Τα θέματα των ταινιών 14. 
Ντοκιμαντέρ πρέπει να έχουν 
κάποια σχέση με την Κύπρο. 

Οι αιτήσεις μελετώνται από τη 15. 
ΣΕΚιν (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Για την 
έγκριση μίας Πρότασης και την 
προώθησή της για τελική 
έγκριση από την αρμόδια Αρχή, 
απαιτείται η θετική ψήφος της 
πλειοψηφίας των μελών της 
ΣΕΚιν.

Oι εισηγήσεις της ΣΕΚιν οι 16. 
οποίες εγκρίνονται από την 

Το κύριο θέμα του έργου να vi. 
αναφέρεται σε σύγχρονα ή 
ιστορικά θέματα που να 
σχετίζονται με την Κύπρο

Αυξημένη Χρηματοδότηση: Οι 11. 
ταινίες Μεγάλου Μήκους 
Χαμηλού Προϋπολογισμού, 
δύνανται να χρηματοδοτηθούν 
μέχρι 70% του 
προϋπολογισμού τους. 
Πρόκειται για ταινίες οι οποίες 
ορίζονται ως «δύσκολες», 
επειδή διαθέτουν τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: Γυρίζονται σε 
γλώσσα η οποία είναι ιδιαίτερα 
περιορισμένη, με σχεδόν εξ 
ολοκλήρου Κύπριους 
συντελεστές. Η περιορισμένης 
διάδοσης γλώσσα των 
κυπριακών ταινιών, δυσχεραίνει 
τη διάθεσή τους στο εμπορικό 
κύκλωμα στην Κύπρο και το 
εξωτερικό. Λόγω της απουσίας 
εργαστηρίων μεταπαραγωγής  
και εμφάνισης φιλμ, οι Κύπριοι 
παραγωγοί αναγκάζονται να 
πραγματοποιούν τις εργασίες 
αυτές εκτός Κύπρου γεγονός 
που ανεβάζει σημαντικά τα 
έξοδα. Στην Κύπρο σχεδόν 
αποκλειστική πηγή 
χρηματοδότησης ταινιών είναι 

το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού. Η Αρμόδια Αρχή 
προχωρεί με την προεπιλογή 
των ταινιών στις οποίες θα 
χρηματοδοτήσει με την κάλυψη 
μέχρι και του 70% του 
προϋπολογισμού τους όταν 
πληρούν τα πέντε από τα 
κριτήρια που ακολουθούν, εκ 
των οποίων απαραίτητα τα 
κριτήρια i, ii και iii. Στη συνέχεια 
η πρόταση θα κριθεί ανάλογα 
με τα όσα απαιτεί ο κανονισμός 
στα λοιπά του μέρη:  

 

Τα γυρίσματα της ταινίας να i. 
εξελίσσονται  αποκλειστικά ή 
κατά το μεγαλύτερο μέρος 
τους στη Κύπρο και το 
υπόλοιπο σε άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η  γλώσσα στην οποία θα ii. 
γυριστεί η ταινία, να είναι εξ 
ολοκλήρου ή κυρίως σε μία ή 
και στις δύο επίσημες 
γλώσσες της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

Με όχημα την ταινία, να iii. 
ενισχύεται η δημιουργική, 
καλλιτεχνική έκφραση και να 

αναπτύσσεται η ικανότητα 
παραγωγής καλλιτεχνικού 
κινηματογραφικού έργου 
στην Κύπρο.

Το έργο να είναι υψηλών iv. 
καλλιτεχνικών προδιαγραφών.

Τουλάχιστον ένας από τους v. 
κύριους χαρακτήρες να έχει 
σχέση με την κυπριακή 
πραγματικότητα και 
πολιτισμό.

Το θέμα της ταινίας να vi. 
πηγάζει μέσα από ιστορικά ή 
σύγχρονα, πολιτισμικά, 
κοινωνικά ή και πολιτικά 
θέματα που έχουν σχέση με 
το λαό της Κύπρου.

Το θέμα της ταινίας να vii. 
βασίζεται σε προσαρμογή 
υφισταμένου Κυπριακού 
λογοτεχνικού έργου ή σε 
πρωτότυπο σενάριο με θέμα 
την Κύπρο. 

Χρηματοδότηση Ταινιών 12. 
Μικρού Μήκους: Οι ταινίες 
Μικρού Μήκους 
(συμπεριλαμβανομένης και της 
ταινίας Μικρού Μήκους 
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Standard Digital (για ταινίες 
Εναλλακτικού Κινηματογράφου), 
HD, 2K , 4K και γενικά ό,τι έχει να 
κάνει με επαγγελματικό 
εξοπλισμό.

Εγκρίσεις οι οποίες δεν 24. 
υλοποιούνται σύμφωνα με τον 
παρόντα Κανονισμό και 
χρονοδιάγραμμα ακυρώνονται 
αυτόματα. 

Ένας αιτητής του οποίου η 25. 
Πρόταση έχει απορριφθεί, έχει 
το δικαίωμα, τον επόμενο 
χρόνο, να υποβάλει εκ νέου την 
πρότασή του, νοουμένου ότι θα 
αποδείξει ότι έχει προβεί σε 
δραστικές τροποποιήσεις και 
βελτιώσεις. Θα πρέπει επίσης να 
καταθέσει επιστολή του 
Παραγωγού η οποία να 
τεκμηριώνει τις αλλαγές αυτές.

Οι αιτητές οφείλουν να 26. 
προμηθεύονται και να 
γνωρίζουν τον Κανονισμό  
Χρηματοδότησης προτού 
καταθέσουν αίτημα για 
χρηματοδότηση. Οι αιτήσεις 
πρέπει  να συνάδουν με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού. Η 
Γραμματεία της ΣΕΚιν έχει το 

Αρμόδια Αρχή (Υπουργική 
Επιτροπή Κινηματογράφου) 
είναι τελεσίδικες και 
αμετάκλητες. 

Η απόφαση της Αρμόδιας 17. 
Αρχής κοινοποιείται στους 
ενδιαφερόμενους γραπτώς, με 
επιστολή η οποία αποστέλλεται 
συστημένη ή/και με 
τηλεομοιότυπο. Στην επιστολή 
αναφέρεται και το γενικό 
σκεπτικό βάσει του οποίου 
δόθηκε η σχετική έγκριση.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να 18. 
δηλώσουν γραπτώς την 
πρόθεσή τους να προχωρήσουν 
με την υλοποίηση της 
Πρότασης, εντός σαράντα 
ημερών από τη γραπτή 
ενημέρωσή τους από το 
Υπουργείο, λαμβάνοντας ως 
έναρξη του χρονικού αυτού 
διαστήματος την ημερομηνία 
αποστολής της συστημένης 
επιστολής ή του 
τηλεομοιότυπου. Σε αντίθετη 
περίπτωση η έγκριση 
ακυρώνεται αυτόματα.

Διάρκεια Γυρισμάτων 19. 
Ταινιών: Δεν πρέπει να 

ξεπερνούν συνολικά τις 7 
βδομάδες, για ταινία Μεγάλου 
Μήκους Χαμηλού 
Προϋπολογισμού και συνολικά 
τις 11 εβδομάδες για  ταινία 
Υψηλού Προϋπολογισμού σε 
περίοδο που δεν θα ξεπερνά 
τους 18 μήνες. Για τις 
κατηγορίες Ντοκιμαντέρ και 
Κινουμένων Σχεδίων Μεγάλου 
Μήκους η διάρκεια των 
γυρισμάτων και της τεχνικής 
επεξεργασίας (για ταινίες 
Κινούμενων Σχεδίων), θα είναι 
αναλόγως των αναγκών της 
Παραγωγής αλλά δεν θα 
ξεπερνά τις 20 εβδομάδες.  

Με την ολοκλήρωση της 20. 
ταινίας ο Παραγωγός οφείλει 
να καταθέσει στο Αρχείο 
Κινηματογράφου μια Κόπια 
Προβολής της ταινίας σε 
35mm. Το κόστος της πρέπει 
να συμπεριλαμβάνεται στον 
αρχικό προϋπολογισμό. Εάν ο 
Παραγωγός επιθυμεί η ταινία 
να μην μεταγραφεί σε φιλμ 35 
μμ, οφείλει να το δηλώσει από 
την αρχή. Σε τέτοια περίπτωση 
οφείλει να καταθέσει Master 
της ταινίας του στο σχήμα 
που θα χρησιμοποιηθεί. 

Το ύψος των προβλεπόμενων 21. 
από τον Κανονισμό 
Χρηματοδοτήσεων, αποτελεί 
επιθυμητό και επιδιωκόμενο 
μέγεθος που εξαρτάται άμεσα 
από τον ετήσιο προϋπολογισμό 
για την παραγωγή ταινιών, και 
τις υποχρεώσεις του κράτους 
προς παραγωγές οι οποίες 
εγκρίθηκαν τα προηγούμενα 
έτη.

Η χρηματοδότηση ενός έργου 22. 
συνεπάγεται την εκχώρηση 
προς το Υπουργείο ανάλογου 
προς το ποσό της 
χρηματοδότησης ποσοστού επί 
της κυριότητάς του και των 
περιουσιακών δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας. Το 
10% του ποσοστού του 
Κράτους παραχωρείται στον 
Παραγωγό, νοουμένου ότι θα 
το διαπραγματευτεί στην Κύπρο 
και ότι η ενίσχυση στο σύνολό 
της δεν θα ξεπερνά τα 
επιτρεπόμενο ποσοστό 
ενίσχυσης από την Ε.Ε.

Για τις παραγωγές που 23. 
γυρίζονται σε ψηφιακή 
τεχνολογία, γίνονται αποδεκτές 
οι ακόλουθες ποιότητες: 
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Σκηνοθέτης ταινίας Μεγάλου 5. 
Μήκους που έχει 
χρηματοδοτηθεί  από τη ΣEKιν  
δεν δικαιούται να συμμετάσχει 
ως Σκηνοθέτης σε άλλη 
πρόταση στην ίδια κατηγορία 
ταινιών, πριν από την 
αποπεράτωση του έργου (την 
εκτύπωση κόπιας Ζερό / 
Master), στο οποίο μετέχει. 

Όταν δοθεί μια έγκριση για 6. 
χρηματοδότηση της 
παραγωγής μίας ταινίας, για να 
προχωρήσει η υπογραφή 
συμβολαίου μεταξύ του 
Υπουργείου και του  
Παραγωγού, είναι απαραίτητη η 
κάλυψη του συνολικού 
προϋπολογισμού της 
παραγωγής με έγκυρα και 
νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία.

Μετά την υπογραφή 7. 
συμβολαίου, αλλαγή βασικών 
συντελεστών στην πρόταση 
(Σεναριογράφου, Σκηνοθέτη, 
Παραγωγού, Εκτελεστή 
Παραγωγού, Διευθυντή 
Φωτογραφίας, πρωταγωνιστών), 
βασικών τεχνικών στοιχείων 
(σχήμα και  διάρκεια), αλλά και 
δραστικών αλλαγών στο 

δικαίωμα να  αποσύρει και να 
μην παρουσιάσει στη 
Συμβουλευτική Επιτροπή 
Κινηματογράφου, προτάσεις οι 
οποίες δε συνάδουν με τον 
Κανονισμό και τις απαιτήσεις 
του.

Οι Προτάσεις για 27. 
χρηματοδότηση 
κινηματογραφικού έργου 
υποβάλλονται στην Ελληνική 
γλώσσα. Σε περίπτωση που 
η γλώσσα του σεναρίου 
είναι άλλη από την Ελληνική, 
ο παραγωγός καλείται να 
υποβάλει την σύνοψη του 
έργου, εκτεταμένη περίληψη, 
σκηνοθετική προσέγγιση, 
σενάριο, βιογραφικά και 
πρόθεση παραγωγού στην 
Ελληνική γλώσσα και τα 
υπόλοιπα στοιχεία, στην 
Αγγλική. Οφείλει επίσης να 
δηλώσει τη γλώσσα στην 
οποία θα γυριστεί  η ταινία, 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
παραγράφους 9 – 11 του 
Κανονισμού «Γενικοί Όροι». 
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις 
Τουρκοκύπριων σκηνοθετών / 
παραγωγών οι οποίοι μπορούν 
να υποβάλουν την πρότασή 

τους στην Αγγλική γλώσσα. 

Η κατάθεση του αιτήματος 28. 
προϋποθέτει και την αποδοχή 
του Κανονισμού στο σύνολό 
του.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Δεν γίνεται δεκτή η υποβολή 1. 
Πρότασης σε οποιοδήποτε 
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα, αν 
ο Παραγωγός του έργου έχει 
συμβατικές διαφορές με το 
Υπουργείο για την παραγωγή 
προηγούμενης ταινίας, η οποία 
χρηματοδοτήθηκε από το 
Υπουργείο. Επίσης, αλλαγές των 
όρων του Συμβολαίου χωρίς τη 
γραπτή έγκριση του Υ.Π.Π. 
συνεπάγονται αποκλεισμό της 
επόμενης πρότασης  για 
χρηματοδότηση μέχρι την 
τελική διευθέτηση. Νοείται ότι 
το ίδιο άτομο δεν μπορεί  να 
εμφανίζεται ούτε ως 
Σκηνοθέτης ούτε ως 
Σεναριογράφος σε άλλη 
Πρόταση.

Ο ίδιος Παραγωγός δεν μπορεί 2. 
να έχει ενώπιον της Επιτροπής 
- είτε ως εκκρεμότητα είτε ως 

νέα πρόταση - πέραν των 
τεσσάρων προτάσεων, 
συνολικά. Νοείται ότι, στις 
τέσσερις προτάσεις 
συνυπολογίζονται και 
προτάσεις προερχόμενες από 
γραφεία παραγωγής στα οποία 
συμμετέχει ο παραγωγός ως 
ιδρυτικό μέλος ή/και μέτοχος.

Σκηνοθέτης / Παραγωγός που 3. 
δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις 
του που πηγάζουν από το 
συμβόλαιο που υπογράφηκε με 
το Κράτος, δεν δικαιούται να 
χρηματοδοτηθεί με την 
ιδιότητα του Παραγωγού / 
Σκηνοθέτη. Εξαίρεση αποτελεί 
η περίπτωση στην οποία 
βρίσκεται ήδη στο στάδιο της 
Ανάπτυξης Παραγωγικού 
Σχεδίου και, επίσης όταν 
υποβάλλει Πρόταση ως Minor 
Producer. 

Παραγωγός ο οποίος δεν 4. 
προχώρησε εντός 2 ετών από 
την αποπεράτωση της ταινίας 
(κόπια Ζερό / Master) σε 
Δημόσια Προβολή της στην 
Κύπρο δεν δικαιούται να 
καταθέσει νέα πρόταση.
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Κύπρο. Σε περίπτωση που 
δεν ισχύουν οι δύο πιο πάνω 
περιπτώσεις ο αιτητής οφείλει 
να ιδρύσει υποκατάστημα/
γραφείο αμέσως μόλις 
πληροφορηθεί για την 
έγκριση της ενίσχυσης. 

 Συμβόλαια υπογράφονται με 15. 
Γραφείο Παραγωγής, εκτός από:

την πρώτη ταινία Μικρού i. 
Μήκους που χρηματοδοτεί 
το Υπουργείο και 

την πρώτη ταινία Κινουμένου ii. 
Σχεδίου Μικρού Μήκους που 
χρηματοδοτεί το Υπουργείο.

σενάριο, γίνονται μόνον με την 
έγκριση του Υπουργείου. Το 
Υπουργείο οφείλει να 
αποφασίσει εντός τριών 
εβδομάδων από την παραλαβή 
της αίτησης (Σε περίπτωση που 
έχουν ήδη ξεκινήσει τα 
γυρίσματα, το Υπουργείο 
οφείλει να απαντήσει εντός 10 
ημερών από την παραλαβή του 
σχετικού αιτήματος). Το 
Υπουργείο σε καμία περίπτωση 
δεν θα δέχεται πέραν των τριών 
αλλαγών στα δεδομένα του 
υπογραφέντος συμβολαίου.  
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας.

Μετά την αποπεράτωση της 8. 
ταινίας, ο Παραγωγός καταθέτει 
τον οικονομικό απολογισμό της 
Παραγωγής, από Έγκριτο 
Ελεγκτικό Γραφείο. Η κατάθεση  
γίνεται υποχρεωτικά μαζί με  τη 
παράδοση κόπιας προβολής σε 
35mm  ή στο σχήμα στο οποίο 
έχει γυριστεί η ταινία για το 
Αρχείο  Κινηματογράφου και 
των υλικών που αναφέρονται 
στο συμβόλαιο που θα 
υπογραφεί. Η αποπληρωμή της 
τελευταίας δόσης, γίνεται αφού 
ελεγχθούν από το Υπουργείο τα 

κατατεθειμένα στοιχεία. Το 
λογιστήριο του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού οφείλει 
να απαντήσει εντός ενός μηνός 
από την κατάθεση των  
αποδεικτικών εξόδων της 
παραγωγής. 

Στις Διεθνείς Συμπαραγωγές 9. 
ταινιών Μεγάλους Μήκους, ο 
οικονομικός απολογισμός 
γίνεται επί του συνολικού 
κεφαλαίου της κυπριακής 
συμμετοχής στην παραγωγή. 
Για τους λοιπούς Παραγωγούς 
γίνεται δεκτή βεβαίωση 
λογιστικού απολογισμού της 
συμμετοχής τους από 
εγκεκριμένο Ελεγκτικό Γραφείο 
της χώρας τους ή βεβαίωση 
από Κρατικούς Φορείς. 

Το Υπουργείο αποδέχεται τις 10. 
ακόλουθες αμοιβές για τους 
κύριους συντελεστές των 
ταινιών. Ποσοστό το 
Παραγωγού: να μην υπερβαίνει 
τα 9%, του Σεναριογράφου: να 
μην υπερβαίνει το 3%, του 
Σκηνοθέτη: να μην υπερβαίνει 
το 10%.

Η ΣΕΚιν, εάν και εφόσον το 11. 

κρίνει απαραίτητο έχει το 
δικαίωμα να ζητήσει συνάντηση 
με τους ενδιαφερόμενους, με 
σκοπό τη διευκρίνιση πτυχών 
της Πρότασής τους. 

Ποσά για την Προώθηση 12. 
ταινιών σε Φεστιβάλ και 
προβολή τους σε αίθουσες        
κινηματογράφου εγκρίνονται 
από το Υπουργείο μετά από 
εισήγηση της ΣΕΚΙΝ. 

Ο Παραγωγός είναι ελεύθερος 13. 
να  δαπανήσει τουλάχιστον το 
20% του προϋπολογισμού της 
παραγωγής σε κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να 
υποστεί μείωση στη 
χορηγούμενη, βάσει του  
σχεδίου, ενίσχυση.

Δικαιούχοι της 14. 
χρηματοδότησης αυτής 
είναι επίσης και Ευρωπαίοι 
παραγωγοί που έχουν την έδρα  
τους σε κράτος- μέλος της 
Ε.Ε. Υποβάλλουν τα αιτήματά 
τους για χρηματοδότηση, είτε 
μέσω κυπριακής εταιρείας 
παραγωγής είτε μέσω μόνιμου 
υποκαταστήματος ή γραφείου 
το οποίο διατηρούν στην 
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(μέχρι 60’), να έχει ήδη 
γράψει σενάριο για ταινία 
μυθοπλασίας Μεγάλου 
Μήκους κατά προτίμηση 
Κινουμένων Σχεδίων που να 
έχει γυριστεί σε ταινία, ή 
τουλάχιστον δύο ταινίες 
Μικρού Μήκους εκ των 
οποίων μία Κινουμένων 
Σχεδίων που να έχει γυριστεί 
σε ταινία. Στην περίπτωση 
ταινίας Κινουμένων Σχεδίων 
(μέχρι 90’), να έχει γράψει 
σενάριο για ταινία Μεγάλου 
Μήκους Κινουμένων Σχεδίων 
η οποία να έχει προβληθεί 
είτε σε Φεστιβάλ Κινουμένων 
Σχεδίων είτε μεταδοθεί από 
τηλεοπτικό κανάλι 
παγκύπριας εμβέλειας ή 
τηλεοπτικό κανάλι του 
εξωτερικού.  

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από 6. 
υποψήφιους για 
Χρηματοδότηση Σεναρίων για 
ταινίες Μικρού Μήκους έως 
15 λεπτά, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο Σκηνοθέτης θα λάβει 
μέρος σε Σεμινάριο Συγγραφής 
Σεναρίου. Στην περίπτωση αυτή 
δε χρειάζεται η πρόταση να 
υποβληθεί από Γραφείο 

1.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Ο Κανονισμός μέσα από το 1. 
παρόν κεφάλαιο, εκφράζει την 
επιθυμία του Κράτους να 
στηρίξει την Κινηματογραφική 
Παραγωγή από τα πρώτα της 
στάδια, σε μία από τις πιο 
σημαντικές πτυχές της 
κινηματογραφικής δημιουργίας, 
τη Συγγραφή Σεναρίου.

H χρηματοδότηση αυτή 2. 
απευθύνεται σε Παραγωγούς 
και Σεναριογράφους οι οποίοι 
επιθυμούν να προχωρήσουν με 
τη Συγγραφή Σεναρίου ταινίας 
Μεγάλου Μήκους 
Μυθοπλασίας, Μεγάλου 
Μήκους Κινουμένων Σχεδίων, 
ταινίας Μικρού Μήκους, καθώς 
επίσης και στην ανάπτυξη της 
έρευνας στις ταινίες 
Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους 
(μέχρι 60’ ή μέχρι 90’).  

Η στήριξη της Συγγραφής 3. 
Σεναρίου αναγνωρίζεται ως 
μέρος της όλης διαδικασίας 

παραγωγής μιας Πρότασης. Σε 
περίπτωση που στη συνέχεια το 
σενάριο εγκριθεί για παραγωγή 
ταινίας, το ποσό που διατέθηκε 
από το Υπουργείο για τη 
συγγραφή του, συνυπολογίζεται 
στο ολικό ποσόν που εγκρίνεται 
για την Παραγωγή.

Η αίτηση γίνεται μέσω Γραφείου 4. 
Παραγωγής.

Οι υποψήφιοι για 5. 
χρηματοδότηση σεναρίων 
σεναριογράφοι θα πρέπει να 
έχουν: 

Για ταινία Μεγάλου Μήκους i. 
(Χαμηλού 
Προϋπολογισμού): ήδη 
γράψει σενάριο ταινίας 
Μεγάλου Μήκους που να έχει 
γυριστεί σε ταινία, ή/και 
σενάριο δύο ταινιών Μικρού 
Μήκους που να έχουν 
γυριστεί σε ταινία. 

Για ταινία Μεγάλου Μήκους ii. 
(Υψηλού Προϋπολογισμού): 
ήδη γράψει σενάριο για δύο 
τουλάχιστον ταινίες Μεγάλου 
Μήκους με υπόθεση που να 
έχουν γυριστεί σε ταινία, η μία 

εκ των οποίων να έχει 
προβληθεί σε Διεθνές 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Για ταινία Ντοκιμαντέρ 
Μεγάλης Διάρκειας           
(μέχρι 60’): να έχει ήδη 
γράψει σενάριο για Μεγάλου 
Μήκους Ντοκιμαντέρ, το 
οποίο να έχει μεταδοθεί από 
τηλεοπτικό κανάλι 
παγκύπριας εμβέλειας ή 
τηλεοπτικό κανάλι του 
εξωτερικού, ή τουλάχιστον 
δύο σενάρια για ταινίες 
ντοκιμαντέρ διάρκειας 25-30 
λεπτών το καθένα, που να 
έχουν μεταδοθεί από 
τηλεοπτικό κανάλι 
παγκύπριας εμβέλειας ή 
τηλεοπτικό κανάλι του 
εξωτερικού. Για ντοκιμαντέρ 
διάρκειας μέχρι 90’, να έχει 
ήδη γράψει σενάριο για 
Μεγάλου Μήκους 
Ντοκιμαντέρ, το οποίο να έχει 
μεταδοθεί από τηλεοπτικό 
κανάλι παγκύπριας εμβέλειας 
ή τηλεοπτικό κανάλι του 
εξωτερικού. 

Για ταινία Κινουμένων iii. 
Σχεδίων Μεγάλου Μήκους, 
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Για τις περιπτώσεις του 7. 
ντοκιμαντέρ θα ληφθεί υπόψη 
το σχέδιο έρευνας και οι 
σύμβουλοι με τους οποίους θα 
συνεργαστεί ο παραγωγός ή/
και ο σκηνοθέτης.

Χρηματοδοτική 
Συμμετοχή του 
Κράτους/ Διαδικασία

Απαραίτητη προϋπόθεση για 1. 
την υπογραφή συμφωνητικού 
για ταινίες Μεγάλου Μήκους 
Μυθοπλασίας είναι να υπάρχει 
γραπτή δέσμευση ότι ο 
Σεναριογράφος θα συνεργαστεί  
με  Σύμβουλο Σεναρίου (script 
editor) ή θα συμμετάσχει σε 
τουλάχιστον ένα 
αναγνωρισμένο εργαστήριο 
σεναρίου. O Σύμβουλος δεν 
έχει πνευματικά δικαιώματα επί 
του σεναρίου.

Ανώτατο Όριο 2. 
Χρηματοδότησης για ταινία 
Μεγάλου Μήκους Μυθοπλασίας 
Χαμηλού Προϋπολογισμού: 
μέχρι €13.500. Ανώτατο Όριο 
Χρηματοδότησης για ταινία 
Μεγάλου Μήκους Μυθοπλασίας 
Υψηλού Προϋπολογισμού:  

Παραγωγής.  

Παραγωγός / Γραφείο 7. 
Παραγωγής που θα υποβάλει 
το αίτημα πρέπει να έχει πείρα 
στην οργάνωση παραγωγής 
κινηματογραφικών ταινιών.

Υπογραφή Συμβολαίου για τη 8. 
συγγραφή σεναρίου πρέπει να 
επιτυγχάνεται το αργότερο 
εντός σαράντα ημερών  από 
την γραπτή απάντηση του 
Παραγωγού με την οποία 
ενημερώνει το Υπουργείο ότι 
αποδέχεται την έγκριση 
χρηματοδότησης. Σε αντίθετη 
περίπτωση η έγκριση 
ακυρώνεται αυτόματα. 
Παράταση για την υπογραφή 
συμβολαίου μπορεί να δοθεί 
μόνον αφού ζητηθεί γραπτώς 
προς το Υπουργείο, και εν πάση 
περιπτώσει δε θα ξεπερνά 
περίοδο δύο μηνών.                                                         

Η αίτηση πρέπει να 
συνοδεύεται από τα 
ακόλουθα:

Δήλωση συμμετοχής 1. 
υπογεγραμμένη από τον 
Παραγωγό. 

Επιστολή Σεναριογράφου με 2. 
την οποία να εξουσιοδοτείται ο 
Παραγωγός να προχωρήσει με 
την υποβολή της αίτησης για 
χρηματοδότηση.

Σύνοψη του θέματος (1 σελίδα).  3. 

Σεναριακό προσχέδιο 10-15 4. 
σελίδες (treatment) του 
προτεινόμενου σεναρίου.

Μία σκηνή διάρκειας 5 λεπτών 5. 
του σεναρίου σε πλήρη 
ανάπτυξη και με διάλογους 
(στην περίπτωση των 
Κινουμένων Σχεδίων η σκηνή 
να είναι σε Story Board)

Βιογραφικό  Σεναριογράφου, 6. 
Παραγωγού.

Aναλυτικό προϋπολογισμό 7. 
σχεδίου χρηματοδότησης 
σεναρίου.

Σχόλια Σεναριογράφου και 8. 
Παραγωγού και, ενδεχομένως, 
τον Σκηνοθέτη.

Αποδεικτικό κατοχύρωσης της 9. 
ιδέας.

Πιστοποιητικό εγγραφής της 10. 
Εταιρείας Παραγωγής από τον 
έφορο εταιρειών.

Προηγούμενη εργασία του 11. 
Σεναριογράφου ή του 
Παραγωγού σε ψηφιακή μορφή 
(DVD) που να επιβεβαιώνει το 
σημείο 5 (i-iv) της σελίδας 10. 

Κριτήρια Επιλογής
Πρωτοτυπία της ιδέας.1. 

Η δυνατότητα σεναριακής 2. 
ανάπτυξης της ιδέας.

Η καλλιτεχνική και 3. 
δραματουργική δυναμική του 
συνοπτικού σχεδίου που 
υποβάλλεται (treatment).

Προηγούμενη συγγραφική 4. 
δουλειά του Σεναριογράφου. 

Προηγούμενη δουλειά του 5. 
Παραγωγού. 

Δυνατότητα οικονομικής 6. 
κάλυψης μελλοντικού Σχεδίου 
Παραγωγής στα πλαίσια των 
ορίων χρηματοδότησης της 
ΣEKιν. 
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χρηματοδοτήθηκε από το 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Σεναρίου και επιθυμεί να 
περάσει στο πρόγραμμα 
Ανάπτυξης Φακέλου 
Παραγωγής, οφείλει να 
καταθέσει το Ολοκληρωμένο 
Σενάριο για έγκριση, 
τουλάχιστο 2 μήνες πριν από 
την κατάθεση του αιτήματος για 
Χρηματοδότηση Φακέλου 
Παραγωγής. 

Η ΣΕΚιν, για την αξιολόγηση των 7. 
ολοκληρωμένων σεναρίων που 
υποβάλλονται, συμβουλεύεται 
Τριμελή Επιτροπή Ειδικών  
(Υπεπιτροπή) οι οποίοι 
επιλέγονται από τον ευρύτερο 
χώρο του κινηματογράφου και 
εγκρίνονται (έπειτα από 
εισήγηση της ΣΕΚιν) από το  
Υπουργείο. Η θητεία των μελών 
είναι τριετής, με δικαίωμα 
ανανέωσης για ακόμη μία 
θητεία. Η Υπεπιτροπή Σεναρίου 
γνωματεύει γραπτώς προς τη 
ΣΕΚιν εντός 2 μηνών από τη 
παραλαβή του σεναρίου, 
χρησιμοποιώντας δικό της 
σύστημα βαθμολογίας και 
εισηγείται:

Την έγκριση προτάσεων που i. 
θεωρεί αξιόλογες.

Την απόρριψη Σεναρίων.ii. 

Την περαιτέρω επεξεργασία iii. 
του Σεναρίου και την 
επανυποβολή του στην 
επόμενη προκήρυξη.  

8.    H έγκριση της χρηματοδότησης
       σεναρίου σε καμία περίπτωση
       δεν δεσμεύει το κράτος για τα
       επόμενα στάδια της
       παραγωγής.
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μέχρι €26.500. Ανώτατο Όριο 
Χρηματοδότησης για ταινία 
Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους, 
μέχρι €5.000. Στον 
προϋπολογισμό θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται  και η 
αμοιβή του Συμβούλου 
Σεναρίου ή/και Επιστημονικού 
Συμβούλου. Στις περιπτώσεις 
Σεναριογράφου ταινίας 
Μεγάλου Μήκους Κινουμένων 
Σχεδίων, η χρηματοδότηση 
μπορεί να ανέλθει μέχρι τα 
€13.500. Στο ποσό της 
χρηματοδότησης  
περιλαμβάνεται και η αμοιβή 
του σεμιναρίου. Στον 
προϋπολογισμό θα πρέπει  να 
συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές 
Συμβούλων ή και των 
Εργαστηρίων. Στις περιπτώσεις 
Σεναριογράφου ταινίας Μικρού 
Μήκους, η χρηματοδότηση 
μπορεί να ανέλθει μέχρι  τα 
€3.500. Στο ποσό της 
χρηματοδότησης 
περιλαμβάνεται και η αμοιβή 
του σεμιναρίου. Στον 
προϋπολογισμό να 
συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές 
Συμβούλων ή Επιστημονικών 
Συνεργατών και Εργαστηρίων. 

Το 50% του εγκριθέντος ποσού 3. 
καταβάλλεται στον Παραγωγό 
με την υπογραφή 
συμφωνητικού. Tο υπόλοιπο 
50% του ποσού καταβάλλεται 
με την παράδοση του σεναρίου.

O μέγιστος χρόνος παράδοσης 4. 
του σεναρίου είναι 12 μήνες 
από την υπογραφή του 
συμφωνητικού. Eάν συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι, η προθεσμία αυτή 
μπορεί να παραταθεί για ακόμα 
3 μήνες κατόπιν απόφασης της 
ΣEKιν.

Eάν μέχρι εξάντλησης της 5. 
προθεσμίας δεν παραδοθεί το 
σενάριο στη ΣEKιν, ο 
Παραγωγός υποχρεούται να 
επιστρέψει αμέσως στο ακέραιο 
το ποσό της πρώτης δόσης 
(50%) που πήρε με την 
υπογραφή του συμφωνητικού. 
Εξαιρούνται τα έξοδα αμοιβής 
του Συμβούλου και του 
Εργαστηρίου Σεναριογραφίας, 
νοουμένου ότι θα 
προσκομιστούν σχετικές 
αποδείξεις.

Σεναριογράφος ή και 6. 
Σκηνοθέτης, ο οποίος 



από ταινίες που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη 
διάρκεια των σπουδών του. Μία 
από τις ταινίες του να έχει 
συμπεριληφθεί σε τμήμα ενός 
Διεθνούς Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου. β) Στην 
περίπτωση χρηματοδότησης 
αναπτυξιακού σχεδίου ταινίας 
Υψηλού Προϋπολογισμού: ο 
Σκηνοθέτης να έχει 
σκηνοθετήσει δύο τουλάχιστον 
ταινίες Μεγάλου Μήκους με 
υπόθεση, η μία εκ των οποίων 
να έχει προβληθεί σε Διεθνές 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου.     
γ) Στην περίπτωση 
χρηματοδότησης Αναπτυξιακού 
Σχεδίου ταινίας Ντοκιμαντέρ 
διάρκειας μέχρι 60΄, ο 
Σκηνοθέτης να έχει ήδη 
σκηνοθετήσει ταινία 
Ντοκιμαντέρ διάρκειας 60΄, το 
οποίο να έχει μεταδοθεί από 
τηλεοπτικό κανάλι παγκύπριας 
εμβέλειας ή τηλεοπτικό κανάλι 
του εξωτερικού, ή τουλάχιστον 
δύο ταινίες Ντοκιμαντέρ 
διάρκειας 25’-35’ η κάθε μία, 
που να έχουν μεταδοθεί από 
τηλεοπτικό κανάλι παγκύπριας 
εμβέλειας ή τηλεοπτικό κανάλι 
του εξωτερικού. Για 

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

1. Ανάπτυξη 
Παραγωγικού Σχεδίου 
Ταινίας Μεγάλου 
Μήκους 
(Μυθοπλασίας / 
Ντοκιμαντέρ / Κινουμένων 
Σχεδίων Μεγάλης 
Διάρκειας)

Ο Παραγωγός, προκειμένου να 1. 
ολοκληρώσει τα οικονομικά, 
καλλιτεχνικά και τεχνικά 
δεδομένα της  παραγωγής της 
ταινίας του, μπορεί να υποβάλει 
στο Υπουργείο αίτημα για 
χρηματοδότηση της Ανάπτυξης 
Παραγωγικού Σχεδίου, 
σύμφωνα με τους όρους και τις 
προδιαγραφές που 
περιγράφονται στο παρόν 
κεφαλαίο.

Η ΣΕΚιν, όταν  εισηγείται στην 2. 
Αρμόδια Αρχή την έγκριση του 

αιτήματος, αναφέρεται στο 
ποσό που θα διατεθεί για την 
Ανάπτυξη του Παραγωγικού 
Σχεδίου καθώς και στο ολικό 
ποσό με το οποίο εισηγείται να 
χρηματοδοτηθεί η ίδια η 
παραγωγή της ταινίας.    

 Το ποσόν που θα εγκριθεί για 3. 
την παραγωγή της ταινίας θα 
παραχωρηθεί στον Παραγωγό, 
εάν και εφόσον ολοκληρωθεί 
κατατεθεί και εγκριθεί ο 
Φάκελος Παραγωγής, όπως 
προνοείται στο κεφάλαιο αυτό.

Η αίτηση γίνεται μέσω Γραφείου 4. 
Παραγωγής.

Όροι Συμμετοχής
Ολοκληρωμένο Σενάριο για 1. 
ταινία Μυθοπλασίας, 
ολοκληρωμένο σκελετό 
σεναρίου για ταινία 
Ντοκιμαντέρ, Ολοκληρωμένο 
Story Board για ταινία 
Κινουμένων Σχεδίων.  

O Παραγωγός, το Γραφείο 2. 
Παραγωγής και ο Εκτελεστής 
Παραγωγής πρέπει να έχουν 
προηγούμενο έργο στον τομέα 
της οργάνωσης και εκτέλεσης 
κινηματογραφικών παραγωγών, 
ή αριθμό οπτικοακουστικών 
έργων μυθοπλασίας. Στην 
περίπτωση χρηματοδότησης 
της Ανάπτυξης Σχεδίου 
Παραγωγής ταινίας Υψηλού 
Προϋπολογισμού να έχουν  
πείρα στην οργάνωση Διεθνών  
Συμπαραγωγών. 

Ο προτεινόμενος Σκηνοθέτης  3. 
να έχει: α) Στην περίπτωση 
χρηματοδότησης αναπτυξιακού 
σχεδίου ταινίας Χαμηλού 
Κόστους: σκηνοθετήσει ήδη 
ταινία  μυθοπλασίας Μεγάλου 
Μήκους, ή τουλάχιστον δύο 
ταινίες Μικρού Μήκους (πέραν 
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Βιογραφικό σημείωμα του 5. 
Σεναριογράφου.

Σύντομη περίληψη του 6. 
προτεινόμενου έργου (1-2 
σελίδες).

Eκτεταμένη περίληψη (Treat-7. 
ment) μέχρι 20 σελίδες. 

Σκηνοθετική άποψη.8. 

Ολοκληρωμένο τελικό σενάριο 9. 
για ταινία Μυθοπλασίας, 
ολοκληρωμένο σκελετό 
σεναρίου για ταινία 
Ντοκιμαντέρ, Ολοκληρωμένο 
Story Board για ταινία 
Κινουμένων Σχεδίων.

Κείμενο πρόθεσης του 10. 
Παραγωγού.

Δείγμα προηγούμενης δουλειάς 11. 
του Σκηνοθέτη, Παραγωγού ή/
και εκτελεστή Παραγωγού.

Σχεδιασμός Ανάπτυξης 12. 
Παραγωγής και σχέδιο 
εξεύρεσης συμπαραγωγών 
(δράσεις στις οποίες προτίθεται 
να προβεί ο Παραγωγός).

ντοκιμαντέρ διάρκειας
μέχρι 90’, να έχει σκηνοθετήσει 
ταινία Ντοκιμαντέρ διάρκειας 
60΄ το οποίο να έχει μεταδοθεί 
από τηλεοπτικό κανάλι 
παγκύπριας εμβέλειας ή 
τηλεοπτικό κανάλι του 
εξωτερικού. δ) στην περίπτωση 
χρηματοδότησης Αναπτυξιακού 
Σχεδίου ταινίας Κινουμένων 
Σχεδίων μέχρι 60’, να έχει 
ήδη σκηνοθετήσει ταινία 
μυθοπλασίας Μεγάλου Μήκους 
κατά προτίμηση Κινουμένων 
Σχεδίων που να έχει γυριστεί 
σε ταινία, ή τουλάχιστον δύο 
ταινίες Μικρού Μήκους εκ 
των οποίων μία Κινουμένων 
Σχεδίων που να έχει γυριστεί 
σε ταινία. Στην περίπτωση 
Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων 
μέχρι 90’, να έχει σκηνοθετήσει 
ταινία Μεγάλου Μήκους 
Κινουμένων Σχεδίων η οποία 
να έχει προβληθεί είτε σε 
Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων 
είτε μεταδοθεί από τηλεοπτικό 
κανάλι παγκύπριας εμβέλειας 
ή τηλεοπτικό κανάλι του 
εξωτερικού.

Εάν ο Παραγωγός είναι και 4. 
Σκηνοθέτης του έργου του θα 

πρέπει με την υποβολή της 
πρότασης να ορίζεται 
Εκτελεστής Παραγωγός ο 
οποίος να έχει πείρα στην 
Παραγωγή και εκτέλεση ταινιών 
Μεγάλου Μήκους. 

Υπογραφή συμβολαίου για την 5. 
Ανάπτυξη Παραγωγικού 
Σχεδίου πρέπει να 
επιτυγχάνεται εντός 2 μηνών 
από την ημέρα που ο 
Παραγωγός θα ενημερωθεί 
γραπτώς από το Υπουργείο για 
την έγκριση χρηματοδότησης. 
Στην αντίθετη περίπτωση η 
έγκριση ανακαλείται αυτόματα.

Οι δαπάνες που αναγνωρίζει η 6. 
ΣΕΚιν για την Ανάπτυξη 
Παραγωγικού Σχεδίου, είναι 
αυτές που σχετίζονται με την 
προσέλκυση χρηματοδοτών και 
συμπαραγωγών, προκειμένου 
να καλυφθεί χρηματοδοτικά ο 
προϋπολογισμός της 
Παραγωγής και όχι αυτές που 
αφορούν στην Παραγωγή. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι 
ακόλουθες: δακτυλογραφήσεις, 
φωτοτυπίες, μεταφράσεις, 
ταξίδια, έξοδα γραφείου σχετικά 
με το συγκεκριμένο σχέδιο, 

νομική κάλυψη, έξοδα ρεπεράζ, 
φωτογραφήσεις, λήψεις βίντεο 
για τις ανάγκες του σχεδίου.

Αν η διερεύνηση των 7. 
δυνατοτήτων της Παραγωγής 
δεν καρποφορήσει εντός 20 
μηνών από την υπογραφή του 
συμφωνητικού με το Κράτος, η 
έγκριση για χρηματοδότηση 
της ταινίας ανακαλείται 
αυτόματα. Παράταση για την 
υπογραφή συμβολαίου μπορεί 
να δοθεί μόνον στις Διεθνείς 
Συμπαραγωγές και αφού 
ζητηθεί γραπτώς και η ΣΕΚιν το 
εγκρίνει. Παράταση μπορεί να 
δοθεί μόνο μία φορά. 

Αίτημα για 
χρηματοδότηση

Δήλωση συμμετοχής από τον 1. 
Παραγωγό (σε ειδικό έντυπο).

Bιογραφικό σημείωμα του 2. 
Παραγωγού/προφίλ εταιρείας.

Πιστοποιητικό εγγραφής  της 3. 
Εταιρείας Παραγωγής.

Βιογραφικό σημείωμα του 4. 
προτεινόμενου Σκηνοθέτη.
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την Ανάπτυξη Παραγωγικού 
Σχεδίου καταβάλλεται στον 
Παραγωγό ως ακολούθως: 

Tο 50% της συμμετοχής της i. 
ΣEKιν καταβάλλεται στον 
Παραγωγό αμέσως μετά την 
υπογραφή του σχετικού  
συμβολαίου.         

Στη συνέχεια το 40% ii. 
καταβάλλεται αφού 
υποβληθούν στη ΣΕΚιν τα 
παραστατικά εξόδων της 
πρώτης δόσης.  

γ) Tο υπόλοιπο 10% του iii. 
ποσού καταβάλλεται με την 
κατάθεση του 
συμπληρωμένου Φακέλου 
Παραγωγής και την 
προσκόμιση έγκυρων  
αποδείξεων.

Όσοι παραγωγοί δεν 4. 
ολοκληρώσουν την ανάπτυξη 
του Παραγωγικού Σχεδίου και 
δεν καταθέσουν το Φάκελο 
Παραγωγής δεν είναι 
υποχρεωμένοι να  επιστρέψουν  
την προκαταβολή, νοουμένου 
ότι θα προσκομίσουν έγκυρες 
αποδείξεις που να 

Αποδεικτικό κατοχύρωσης της 13. 
πρότασης (Copyright).

Προϋπολογισμός Ανάπτυξης 14. 
Παραγωγικού Σχεδίου, ο οποίος 
να περιλαμβάνει δαπάνες 
άμεσα συνδεδεμένες με το 
συγκεκριμένο σχέδιο 
κινηματογραφικού έργου.

Συνοπτικός προϋπολογισμός 15. 
της ταινίας. 

Κριτήρια Επιλογής
H πρωτοτυπία στην ανάπτυξη 1. 
του θέματος της ταινίας.

Οι  συμμετοχές σε φεστιβάλ και 2. 
βραβεύσεις προηγούμενων 
έργων του Σκηνοθέτη ή/και 
Παραγωγού, ή/και 
Σεναριογράφου.

Η απήχηση που είχε στο κοινό 3. 
η προηγούμενη ταινία τους.

Η προηγούμενη καλή 4. 
συνεργασία του παραγωγού και 
του σκηνοθέτη με το κράτος, 
εννοώντας με αυτό τη συνέπεια 
και τον επαγγελματισμό με τον 
οποίο διεξήχθη και 
ολοκληρώθηκε η συνεργασία 

με το Υπουργείο.

H φιλμογραφία του 5. 
προτεινόμενου Σκηνοθέτη.

Το μέχρι τώρα  έργο του 6. 
Σεναριογράφου.

Οι κατά την κρίση της 7. 
Eπιτροπής πιθανότητες 
καλλιτεχνικής και εμπορικής 
επιτυχίας της πρότασης. 

H επαγγελματική πείρα του 8. 
παραγωγού, η επάρκεια και οι 
δυνατότητες του Γραφείου 
Παραγωγής  και του Εκτελεστή 
Παραγωγού.

Οι διαβλεπόμενες δυνατότητες 9. 
ολοκλήρωσης της 
χρηματοδότησης της 
Παραγωγής. 

Χρηματοδοτική 
συμμετοχή του 
Υπουργείου

Το ποσό που εγκρίνεται για την 1. 
Ανάπτυξη Παραγωγικού 
Σχεδίου αποτελεί συμμετοχή 
του Υπουργείου στις συνολικές 
δαπάνες που πραγματοποιεί ο 
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Παραγωγός για την παραγωγή 
έργου και αποδεικνύεται με 
νόμιμα παραστατικά. 

Το ανώτατο όριο του ποσού με 2. 
το οποίο μετέχει το Υπουργείο 
στη χρηματοδότηση της 
Ανάπτυξης Παραγωγικού 
Σχεδίου είναι :

Μέχρι €34.000 για ταινία i. 
Χαμηλού Προϋπολογισμού, 
ανάλογα με το σχεδιασμό και 
της ανάγκες της 
συγκεκριμένης Πρότασης.

Μέχρι €43.000 για ταινία ii. 
Υψηλού Προϋπολογισμού, 
ανάλογα με το σχεδιασμό και 
της ανάγκες της 
συγκεκριμένης πρότασης.

Από €17.000 μέχρι €34.000 iii. 
για ταινίες Ντοκιμαντέρ 
διάρκειας μέχρι 60΄ή μέχρι 
90΄.

Από €17.000 μέχρι €34.000 
για ταινίες Κινουμένων 
Σχεδίων διάρκειας μέχρι 60΄ή 
μέχρι 90΄.

Το ποσό που εγκρίνεται για iv. 



Συμφωνητικά με 11. 
Συμπαραγωγούς και 
Χρηματοδότες.

 Λεπτομερή κατανομή δαπανών 12. 
ανά Συμπαραγωγό.

Δηλώσεις και βεβαιώσεις 13. 
συμμετοχής των κυριότερων 
συντελεστών.

Συμφωνητικά με διανομείς, 14. 
προπωλήσεις.

Σχέδιο προώθησης ταινίας.15. 

Βιογραφικά σημειώματα 16. 
Σκηνοθέτη, Παραγωγού, 
Εκτελεστή Παραγωγού  
Σεναριογράφου, Εταιρείας 
Παραγωγής (αν δεν έχει ήδη 
κατατεθεί).

Αποδεικτικά εξασφάλισης 50% 17. 
σε ρευστό του προϋπολογισμού 
της ταινίας π.χ: μετρητά 
εξασφαλισμένα από 
τηλεοπτικούς σταθμούς, από 
προπωλήσεις δικαιωμάτων από 
χρήστες του εξωτερικού και της 
Κύπρου ή άλλες έγκυρες πηγές 
χρηματοδότησης και 
χρηματοδοτικών  οργανισμών  

δικαιολογήσουν και να 
καλύψουν το ποσό αυτό. Δεν 
θα δικαιούνται το υπόλοιπο του 
ποσού. Όσοι Παραγωγοί δεν 
παρουσιάζουν έγκυρες 
αποδείξεις είναι υποχρεωμένοι 
να επιστρέψουν την 
προκαταβολή.  

Ολοκληρωμένος 
Φάκελος Παραγωγής
Η ΣΕΚιν μελετά την έκθεση της 
Γραμματείας πάνω στον 
Ολοκληρωμένο Φάκελο 
Παραγωγής, που καταθέτει ο 
παραγωγός. Ολοκληρωμένος 
Φάκελος Παραγωγής  θεωρείται ο 
φάκελος ο οποίος περιέχει τα 
ακόλουθα:

Σύνοψη σεναρίου (μέχρι δύο 1. 
σελίδες)

Ολοκληρωμένο Τελικό Σενάριο 2. 
για ταινίες Μυθοπλασίας και 
Ντοκιμαντέρ, Τελικό Story 
board για Ταινίες Κινουμένων 
Σχεδίων με διαλόγους. 

Διάρκεια του έργου (βλέπε 3. 
Παράρτημα ΙΙ)

Διάρκεια των γυρισμάτων 4. 

(βλέπε Γενικοί Όροι - Αρ.19) 

Αναλυτικό προϋπολογισμό της 5. 
Παραγωγής ο οποίος ανάμεσα 
στα άλλα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει: έξοδα 
ασφάλισης της Παραγωγής,  
έξοδα interpositive και ενός 
αντιτύπου σε 35μμ (για το 
Αρχείο Κινηματογράφου), έξοδα 
μεγέθυνσης  (blow up) σε 
internegative 35μμ εάν η ταινία 
γυρίζεται σε 16 σούπερ, κόστος 
μεταφοράς σε αρνητικό 
(negative) αν γυρίζεται σε 
ψηφιακή τεχνολογία, έξοδα 
κατασκευής πλήρους διεθνούς 
μπάντας, κόστος εκτύπωσης 
δύο διορθωτικών κοπιών, 
κινηματογραφικού trailer, και 
τηλεοπτικού spot. 

Αποδεικτικά εξασφάλισης 6. 
Πνευματικών Δικαιωμάτων από 
τους δικαιούχους, σε περίπτωση 
που το σενάριο βασίζεται σε 
προϋπάρχον έργο 
(λογοτεχνικό). Ο  Παραγωγός 
οφείλει επίσης να εξασφαλίσει 
πνευματικά δικαιώματα του 
σεναρίου. Τα πνευματικά 
δικαιώματα μουσικής και 
αρχειακού υλικού ( μουσικού, 

οπτικού και ηχητικού) που θα 
χρησιμοποιηθούν στην ταινία 
μπορεί να μην έχουν 
εξασφαλιστεί ακόμη αλλά 
πρέπει  να έχει γίνει η 
προεργασία και οι επαφές για 
εξασφάλισή τους και να είναι 
γνωστό το κόστος. Το 
Υπουργείο δεν προχωρά στη 
καταβολή της 2ης  δόσης του 
Συμβολαίου Παραγωγής, αν δεν 
κατατεθεί βεβαίωση για 
εξασφάλιση των πνευματικών 
δικαιωμάτων (αρχειακού υλικού, 
μουσικού, οπτικού και ηχητικού 
και μουσικής).  

Αποδεικτικά πράξης 7. 
κατοχύρωσης του Σεναρίου, και 
Σύμβασης Παραγωγής 
κινηματογραφικού έργου 
ανάμεσα στο Σεναριογράφο και 
τον Παραγωγό.

Σύμβαση Παραγωγής 8. 
Κινηματογραφικού Έργου 
ανάμεσα στον Σκηνοθέτη και 
τον Παραγωγό.

Αποδεικτικά εξασφάλισης 100% 9. 
του κόστους της ταινίας.

Οικονομικός σχεδιασμός.10. 
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αυτού του κεφαλαίου κατά τη 
διαμόρφωση των σεναρίων και 
του προϋπολογισμού της 
παραγωγής. 

 Όροι Συμμετοχής
Ο προτεινόμενος Σκηνοθέτης 1. 
πρέπει να έχει σκηνοθετήσει 
τουλάχιστον μία ταινία  
μυθοπλασίας Μεγάλου Μήκους, 
ή τουλάχιστον δύο ταινίες 
Μικρού Μήκους (πέραν από 
ταινίες που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη 
διάρκεια των σπουδών του). 
Μία από τις ταινίες του να έχει 
συμπεριληφθεί σε τμήμα ενός 
Διεθνούς Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου. H 
προηγούμενη εργασία του 
Σκηνοθέτη αποτελεί 
καθοριστικό κριτήριο για την 
επιλογή της πρότασης.

Ο παραγωγός ή το Γραφείο 2. 
Παραγωγής και ο Εκτελεστής 
Παραγωγής που υποβάλλουν 
την πρόταση πρέπει να  έχει 
προηγούμενο έργο στον τομέα 
της οργάνωσης και εκτέλεσης 
κινηματογραφικών παραγωγών, 
ή αριθμού οπτικοακουστικών 
έργων μυθοπλασίας.

(θα πρέπει να κατατίθεται 
βεβαίωση τράπεζας για το 
ανάλογο ποσό).

Γίνονται αποδεκτά για την 18. 
κάλυψη του υπόλοιπου 50% τα 
ακολούθα: 

Χορηγία ή συμμετοχή στα i. 
έξοδα με κάλυψη του 
κόστους ενοικίασης  
μηχανημάτων 

Προσφορά εργασίας ii. 

Κεφαλαιοποίηση των iii. 
αμοιβών των Σεναριογράφων 
/ Παραγωγού / Σκηνοθέτη / 
Ηθοποιών / Διευθυντή 
Φωτογραφίας και άλλων 
καλλιτεχνικών, μέχρι 75% των 
αμοιβών για Διεθνείς 
Συμπαραγωγές ή 100% όταν 
πρόκειται για αμιγώς 
Κυπριακή Χρηματοδότηση.  

Αλλες χορηγίες σε ρευστό ή iv. 
σε είδος (π.χ. για διατροφή, 
στέγαση κλπ),

Εισφορά ιδίων μηχανημάτων v. 
ή υπηρεσίες.

 Σε περίπτωση που στους 19. 
χρηματοδότες της ταινίας 
περιλαμβάνονται Κέντρα  
Κινηματογράφου, παρόμοια 
Κρατικά Ιδρύματα ή άλλος 
Επίσημος Φορέας της Ε.Ε., 
γίνεται αποδεκτή επιστολή 
βεβαίωσης της συμμετοχής 
τους στην Παραγωγή.

Όποια επιπρόσθετα στοιχεία 20. 
νομίζει ο Παραγωγός ότι είναι 
χρήσιμα για την ενίσχυση του 
φακέλου του.

Ο Φάκελος υποβάλλεται σε 12 21. 
αντίγραφα. 

Χρόνος και Τρόπος 
Αξιολόγησης και 
Επιλογής

Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση 1. 
της Ανάπτυξης Παραγωγικού 
Σχεδίου εξετάζονται την ίδια 
περίοδο με τις υπόλοιπες 
αιτήσεις (βλ. Γενικοί Όροι, Αρ. 2). 

Ο ολοκληρωμένος Φάκελος 2. 
Παραγωγής εξετάζεται με την 
κατάθεσή του, και νοουμένου 
ότι υποβλήθηκε εντός των 
χρονοδιαγραμμάτων που 
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ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο 
(εντός 20 μηνών από την 
υπογραφή του συμφωνητικού).

2. Ταινία Μεγάλου 
Μήκους Μυθοπλασίας 
Χαμηλού 
Προϋπολογισμού

Ανώτατο Ύψος Προϋπολογισμού 
€850.000 

H χρηματοδότηση αυτή 1. 
απευθύνεται στους 
Παραγωγούς που σκοπεύουν 
να οργανώσουν την παραγωγή 
κινηματογραφικής ταινίας 
Μεγάλου Μήκους με χαμηλό 
προϋπολογισμό. 

Σκοπός της χρηματοδότησης 2. 
είναι η ανάπτυξη της κυπριακής 
κινηματογραφικής τέχνης μέσω 
της δημιουργίας 
κινηματογραφικών έργων με 
σημαντικές καλλιτεχνικές και 
τεχνικές προδιαγραφές.

Οι Παραγωγοί προτρέπονται 3. 
όπως λαμβάνουν υπόψη τις 
οικονομικές      πραγματικότητες 



κυριότητας του Υπουργείου.

Εκτός των περιπτώσεων που τα 
οικονομικά του κονδυλίου για την 
παραγωγή κινηματογραφικών 
έργων  επιβάλλουν διαφορετικά, η 
εκταμίευση του ποσού γίνεται ως 
ακολούθως:   

30 % με την υπογραφή της •	
Συμφωνίας Παραγωγής

 50 % με την έναρξη των •	
Γυρισμάτων

10 % με την έναρξη της •	
Μεταπαραγωγής

10 % με την κατάθεση μίας •	
κόπιας 35μμ στο Αρχείο 
Κινηματογράφου και  τη 
λογιστική επαλήθευση του 
προϋπολογισμού (βλ. Ειδικοί 
Όροι Αρ. 8)

Αλλαγή στα πιο πάνω ποσοστά 
δύναται να πραγματοποιηθεί σε 
συνεννόηση με τον παραγωγό, και 
μόνο πριν από την υπογραφή του 
συμβολαίου.

Χρηματοδοτική 
Συμμετοχή του 
Υπουργείου /
Διαδικασία
Υπογραφή συμβολαίου 
επιτυγχάνεται:

Όταν η πρόταση έχει i. 
χρηματοδοτηθεί για την 
Ανάπτυξη Παραγωγικού 
Σχεδίου και  έχει κατατεθεί 
και εγκριθεί ο  πλήρης 
φάκελος παραγωγής.

Όταν μία πρόταση ii. 
υποβάλλεται κατευθείαν για 
χρηματοδότηση της 
παραγωγής, νοουμένου ότι 
θα εγκριθεί το Σενάριο και ο 
Παραγωγός θα καταθέσει όλα 
όσα αναφέρονται στο  
κεφάλαιο Ανάπτυξη  
Παραγωγικού Σχεδίου 
(Ολοκληρωμένος Φάκελος).

Κριτήρια Επιλογής
Η αισθητική και δραματουργική 
επάρκεια του σεναρίου, καθώς 
επίσης η  πρωτοτυπία στη σύλληψη 
της πρότασης.

Επίσης: 

Το προηγούμενο έργο του •	
σκηνοθέτη.

Η προηγούμενη εργογραφία •	
του Παραγωγού και η 
επαγγελματική επάρκεια του 
Γραφείου Παραγωγής και του  
Εκτελεστή Παραγωγής.

Οι συμμετοχές σε φεστιβάλ και •	
βραβεύσεις προηγούμενων 
έργων του σκηνοθέτη του 
Παραγωγού, εκτελεστή 
παραγωγού και του 
σεναριογράφου.

Η απήχηση που είχαν στο κοινό •	
τα προηγούμενα έργα τους.

Η προβλεπόμενη ανταπόκρισή •	
της στο κοινό.

Ο βαθμός σύνδεσης του έργου •	
με την αγορά (διανομή, 
τηλεόραση, βίντεο κ.λπ.).

Η αξία του καλλιτεχνικού και •	
τεχνικού δυναμικού της 
παραγωγής.

Η πραγματική και •	
αποδεδειγμένη κάλυψη του 
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χρηματοδοτικού πλάνου της 
παραγωγής.

Επαγγελματική Επάρκεια του •	
Εκτελεστή Παραγωγού. 

Ανώτατο Ύψος Προϋπολογισμού: 
€850.000 (Στο ποσόν αυτό 
συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές 
Παραγωγού, Σκηνοθέτη και 
Σεναριογράφου οι οποίες μπορούν 
να κεφαλαιοποιηθούν.)

Συμμετοχή του Υπουργείου μέχρι 
€595.000 ή με ποσοστό μέχρι 70%, 
οποιοδήποτε από τα δύο είναι το 
μικρότερο (βλ. επίσης Γενικοί Όροι 
Αρ.11).

Το ποσό της χρηματοδότησης 
εγκρίνεται σύμφωνα  με τις 
πραγματικές ανάγκες της 
Παραγωγής, τη δυναμική του 
σχεδίου, τον ίδιο τον 
προϋπολογισμό, την υποστήριξη 
από την εγχώρια και διεθνή αγορά. 
Στη χρηματοδότηση αυτή 
συμπεριλαμβάνεται και ενδεχόμενη 
χρηματοδότηση Συγγραφής 
Σεναρίου και του σταδίου 
Ανάπτυξης του Παραγωγικού 
Σχεδίου. Με βάση το συνολικό 
ποσό υπολογίζεται το ποσοστό 



έργων του Σκηνοθέτη του       

Παραγωγού, Εκτελεστή •	
Παραγωγού και του 
Σεναριογράφου.

Η απήχηση που είχαν στο κοινό •	
τα προηγούμενα έργα τους.

Η προβλεπόμενη •	
ανταπόκρισή της στο κοινό.  

Ο βαθμός σύνδεσης του •	
έργου με την αγορά (διανομή, 
τηλεόραση, βίντεο κ.λπ.).

Η αξία του καλλιτεχνικού •	
και τεχνικού δυναμικού 
της Παραγωγής.

Η πραγματική και •	
αποδεδειγμένη κάλυψη 
του χρηματοδοτικού 
πλάνου της Παραγωγής.    

Συμμετοχή του Υπουργείου, μέχρι: 
€ 850.000 ή με ποσοστό μέχρι 50% 
οποιοδήποτε από τα δύο είναι το 
μικρότερο (βλ. Γενικοί Όροι 
Αρ. 9-10). 

Το ποσό της χρηματοδότησης 
εγκρίνεται σύμφωνα  με τις 
πραγματικές ανάγκες της 

3.Ταινία Μεγάλου 
Μήκους 
Μυθοπλασίας Υψηλού 
Προϋπολογισμού
Ανώτατο Ύψος Προϋπολογισμού: 
ελεύθερο

Η χρηματοδότηση αυτή 1. 
απευθύνεται σε Παραγωγούς 
που επιθυμούν να 
παραγάγουν ταινίες Υψηλού 
Προϋπολογισμού, για την 
πραγματοποίηση των οποίων 
χρειάζονται οπωσδήποτε πόροι 
από πηγές του εξωτερικού. 
Το κεφάλαιο αυτό φιλοδοξεί 
να αποτελέσει τη βάση για 
τη δημιουργία ταινιών με 
υψηλές καλλιτεχνικές και 
τεχνικές προδιαγραφές.

Με την ενισχυμένη αυτή 2. 
χρηματοδότηση αναπτύσσεται 
η κινηματογραφική παραγωγή 
υψηλών οικονομικών 
προδιαγραφών, η οποία 
συνδυάζει το καλλιτεχνικό 
και  εμπορικό κριτήριο.  

Όροι Συμμετοχής
Το Γραφείο Παραγωγής, ο 1. 
Παραγωγός ή/και ο Εκτελεστής 

Παραγωγός να έχουν πείρα 
σε Διεθνείς Συμπαραγωγές. 
H  προηγούμενη  δουλειά  του  
Παραγωγού και του Εκτελεστή 
Παραγωγού αποτελεί 
καθοριστικό κριτήριο για την 
αποδοχή μιας πρότασης.

Ο Σκηνοθέτης να έχει 2. 
σκηνοθετήσει δύο τουλάχιστον 
ταινίες μεγάλου μήκους με 
υπόθεση, η μία εκ των οποίων 
να έχει προβληθεί σε Διεθνές 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου. 

Χρηματοδοτική 
Συμμετοχή του 
Υπουργείου /
Διαδικασία
Υπογραφή συμβολαίου 
επιτυγχάνεται:

Α: Όταν η πρόταση έχει 
χρηματοδοτηθεί για την 
Ανάπτυξη Παραγωγικού 
Σχεδίου και έχει κατατεθεί και 
εγκριθεί ο  Πλήρης Φάκελος 
Παραγωγής.

Β: Όταν μία πρόταση 
υποβάλλεται κατευθείαν 
για χρηματοδότηση της 
Παραγωγής, νοουμένου ότι 
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θα εγκριθεί το Σενάριο και 
ο Παραγωγός θα καταθέσει 
όλα όσα αναφέρονται 
στο  κεφάλαιο Ανάπτυξη 
Παραγωγικού Σχεδίου 
(Ολοκληρωμένος Φάκελος).

Γ:  Tο Ανώτατο ύψος του 
προϋπολογισμού, εφόσον είναι 
Διεθνής Συμπαραγωγή, είναι  
ελεύθερο. Προτεραιότητα 
θα δίνεται στην εξέταση 
Προτάσεων, των οποίων 
ο προϋπολογισμός δεν 
υπερβαίνει τα €2.500.000.

Κριτήρια Επιλογής
Η αισθητική και δραματουργική 
επάρκεια του Σεναρίου, καθώς 
επίσης η  πρωτοτυπία στη σύλληψη 
της πρότασης.
Επίσης: 

Το προηγούμενο έργο •	
του Σκηνοθέτη.

Η προηγούμενη εργογραφία •	
του Παραγωγού και η 
επαγγελματική επάρκεια 
του Γραφείου Παραγωγής.

Οι συμμετοχές σε φεστιβάλ και •	
βραβεύσεις προηγούμενων 



Παραγωγής, τη δυναμική 
του σχεδίου, τον ίδιο τον 
προϋπολογισμό, την υποστήριξη 
από την εγχώρια και διεθνή 
αγορά. Στη χρηματοδότηση αυτή 
συμπεριλαμβάνεται και ενδεχόμενη 
χρηματοδότηση Συγγραφής 
Σεναρίου και του Σταδίου 
Ανάπτυξης του Παραγωγικού 
Σχεδίου. Με βάση το συνολικό 
ποσό υπολογίζεται το ποσοστό 
κυριότητας του Υπουργείου.

Εκτός των περιπτώσεων που τα 
οικονομικά του κονδυλίου για την 
παραγωγή κινηματογραφικών 
έργων  επιβάλλουν διαφορετικά, η 
εκταμίευση του ποσού γίνεται ως 
ακολούθως:   

30 % με την υπογραφή της •	
Συμφωνίας Παραγωγής

50 % ένα μήνα πριν την •	
έναρξη των Γυρισμάτων

10 % με την έναρξη της •	
Μεταπαραγωγής 

10 % με την παράδοση της •	
κόπιας 35μμ στο Αρχείο 
Κινηματογράφου και  τη 
λογιστική επαλήθευση 
του προϋπολογισμού.

Αλλαγή στα πιο πάνω ποσοστά 
δύναται να πραγματοποιηθεί σε 
συνεννόηση με τον παραγωγό και 
μόνο πριν από την υπογραφή του 
συμβολαίου (βλ. Ειδικοί Όροι Αρ. 8).

4. Προώθηση 
Ταινιών σε Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου 
και στο Εμπορικό 
Κύκλωμα

Στήριξη της 
Διανομής

Δεδομένων των μεγάλων 1. 
προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει η κυπριακή 
ταινία στην προώθησή της 
στο εμπορικό κύκλωμα, 
το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού αναπτύσσει το 
παρόν πρόγραμμα για ενίσχυσή 
της στην προσπάθεια του 
παραγωγού για προβολής της 
σε αίθουσες κινηματογράφου. 

Μετά την ολοκλήρωση της 2. 
παραγωγής ταινίας Μεγάλου 
Μήκους ή ντοκιμαντέρ που 

έχει χρηματοδοτηθεί από 
το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού, το Υπουργείο 
δέχεται προτάσεις για 
την προώθηση ταινιών ή 
ντοκιμαντέρ στο εμπορικό 
κύκλωμα και τη συμμετοχή τους 
σε Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
και σημαντικές 
Κινηματογραφικές Αγορές 
(Markets). Οι προτάσεις 
μπορούν να υποβάλλονται 
αμέσως μετά από την 
προβολή της ταινίας στη 
ΣΕΚιν και την κατάθεση 
μίας κόπιας στο Αρχείο.

Σε πρώτο στάδιο η ΣΕΚιν 3. 
μπορεί να εισηγηθεί την κάλυψη 
μέρους των δαπανών  για:

Ένα αντίτυπο με αγγλικούς i. 
υπότιτλους.

Επαγγελματικό τελεσινέ με ii. 
διόρθωση χρωμάτων για 
εκτύπωση DVD. 

Αριθμό ψηφιακών δίσκων iii. 
του έργου.

Αριθμό ψηφιακών δίσκων με iv. 
αγγλικούς υπότιτλους.
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Ελληνική και ξενόγλωσση v. 
αφίσα.

Ελληνικά και ξενόγλωσσα vi. 
έντυπα.

Την παραγωγή Demo και vii. 
DVDS demo.

Φωτογραφίες και διαφάνειες.viii. 

To Υ.Π.Π.  επιδοτεί μέχρι το 
80% των εξόδων των πιο 
πάνω εργασιών και εν πάση 
περιπτώσει όχι περισσότερα 
από ποσό €17.000. Μέρος 
του υλικού κατατίθεται στο 
Υπουργείο για σκοπούς 
προώθησης των ταινιών. 
Στην προκειμένη δεν τίθενται 
κριτήρια εδαφικότητας.

Στις περιπτώσεις που μια 
παραγωγή έχει εξασφαλίσει 
Εμπορική Προβολή σε αίθουσα 
κινηματογράφου, το Υπουργείο 
επιδοτεί τον παραγωγό για 
την προώθηση της ταινίας με 
ποσό μέχρι  €34.000 το οποίο 
μπορεί να είναι και το 100% 
του κόστους από το οποίο 
ποσό €1.700 δίδεται στον 
παραγωγό για κάθε αίθουσα 
τη βδομάδα. Το υπόλοιπο 



ποσό παραχωρείται για τη 
δημιουργία ραδιοφωνικής και  
τηλεοπτικής διαφήμισης, τη 
δημιουργία Website καθώς και 
την προώθηση της ταινίας μέσω 
διαφήμισης σε ραδιόφωνο, 
τηλεόραση, στον Τύπο και στο 
διαδίκτυο.  

Πριν από την Εμπορική 4. 
Προβολή της ταινίας, 
υπογράφεται συμφωνητικό 
μεταξύ του Παραγωγού και 
του Υπουργείου, στο οποίο 
καθορίζεται το τελικό ποσοστό 
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης 
του κράτους πάνω στην ταινία 
(όπως θα διαφανεί από το  
τελικό  βεβαιωμένο κόστος 
της ταινίας), η διάρκεια  της 
προβολής της στο  εμπορικό 
κύκλωμα και η/οι αίθουσες στις 
οποίες θα γίνει η προβολή, το 
κόστος  του εισιτηρίου κ.ά.

Το Υπουργείο συμμετέχει 5. 
επίσης στα έξοδα διανομής της 
ταινίας στο εξωτερικό, ανάλογα 
με το ποσοστό συμμετοχής του 
στην παραγωγή του έργου, επί 
του προϋπολογισμού εξόδων  
διανομής που θα κατατεθεί. Σε 
κάθε περίπτωση, όποιος κι αν 

είναι ο προϋπολογισμός εξόδων 
διανομής, το ανώτατο ποσό της 
συμμετοχής του Υπουργείου 
δε θα υπερβαίνει τις €17.000.

Τα πιο πάνω ποσά σύμφωνα με 
την απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής παραχωρούνται ως 
Ντε Μίνιμις

Συμμετοχή 
σε Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου
Το Υπουργείο, στο πλαίσιο της 
πολιτικής του για  προώθηση 
του σύγχρονου πολιτισμού της 
Κύπρου στο εξωτερικό, ενισχύει  
την συμμετοχή των κυπριακών 
ταινιών στα Διεθνή Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου, με σκοπό να 
επιτευχθεί  η καλύτερη δυνατή 
παρουσίαση της ταινίας. 

Η ΣΕΚΙν  προχωρεί με 1. 
εισήγηση για οικονομική 
ενίσχυση του Παραγωγού με 
σκοπό την καλύτερη δυνατή 
παρουσίαση της ταινίας σε 
φεστιβάλ, αφού  προσκομιστεί 
επίσημη πρόσκληση από 
τους διοργανωτές του 
φεστιβάλ και αναλυτικός 
προϋπολογισμός εξόδων. 

Δύνανται να καλυφθούν έξοδα 
εκτύπωσης μίας φεστιβαλικης 
κόπιας (με υπότιτλους αν είναι 
αναγκαίο), επιπρόσθετου 
ενημερωτικού υλικού (σε 
περίπτωση που δεν αρκεί 
αυτό που έχει ήδη τυπωθεί 
ή χρειαστεί να τυπωθούν σε 
άλλη γλώσσα), έξοδα δεξίωσης 
για δημοσιογράφους και 
διαφήμισης της ταινίας στο 
Φεστιβάλ, μετάβασης και 
διαμονής δύο συντελεστών 
της ταινίας. Η ενίσχυση μπορεί 
να τροποποιηθεί σύμφωνα 
με τη σημασία του φεστιβάλ 
και το πρόγραμμα στο 
οποίο εντάσσεται η ταινία.

Το 70% της έγκρισης δίδεται  2. 
άμεσα και το υπόλοιπο με 
την κατάθεση στο Υπουργείο 
αποδεικτικών εξόδων.

Σε περίπτωση επιλογής ενός 3. 
έργου από την Ευρωπαϊκή 
Ακαδημία Κινηματογράφου 
ή την Αμερικανική Ακαδημία 
Κινηματογράφου (Oscar) 
το Υπουργείο μπορεί να 
καλύψει πρόσθετα έξοδα.
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Πνευματικών Δικαιωμάτων 
από τους δικαιούχους. 
Συμπεριλαμβάνεται και η 
περίπτωση που το σενάριο 
βασίζεται σε προϋπάρχον 
έργο (λογοτεχνικό κ.ά.). 
Επίσης ο Παραγωγός οφείλει 
να εξασφαλίσει πνευματικά 
δικαιώματα σεναρίου, 
μουσικής και αρχειακού 
υλικού (μουσικού, οπτικού 
και ηχητικού) που θα 
χρησιμοποιηθεί στην ταινία.

Σύμβαση ανάμεσα στον 10. 
Παραγωγό, το σκηνοθέτη και 
το σεναριογράφο

Σχεδιασμό και 11. 
χρονοδιάγραμμα παραγωγής.

Προηγούμενο 12. 
οπτικοακουστικό έργο του 
σκηνοθέτη.

Ο φάκελος μπορεί ακόμα να 
περιέχει τα ακόλουθα προαιρετικά 
στοιχεία: 

Επιστολές συμμετοχής •	
βασικών συντελεστών.

Επιστολές συμμετοχής •	
ηθοποιών.

3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ TΑΙΝΙΩΝ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

1.Ταινίες Μικρού 
Μήκους (μέχρι 15΄) 

Βασικός σκοπός του 1. 
Προγράμματος είναι 
να λειτουργήσει ως 
εφαλτήριο για την ανάδειξη 
νέων Σεναριογράφων, 
Σκηνοθετών και Τεχνικών του 
Κινηματογράφου, χωρίς  να 
αποκλείεται η δυνατότητα 
χρηματοδότησης Σκηνοθετών  
που έχουν προχωρήσει 
με την Παραγωγή Ταινιών 
Μεγάλου Μήκους, να 
επιστρέψουν στην παραγωγή 
Ταινίας Μικρού Μήκους.

Γίνονται δεκτές προτάσεις 2. 
των οποίων η διάρκεια δεν 
θα υπερβαίνει τα 15΄, καθώς 
αυτή η διάρκεια θεωρείται ότι 
εξυπηρετεί τη διακίνηση των 
ταινιών στις Κινηματογραφικές 
Αίθουσες, αλλά και σε Φεστιβάλ.

Κείμενο προθέσεων του 6. 
σκηνοθέτη.

Πιστοποιητικό Κατοχύρωσης 7. 
των πνευματικών δικαιωμάτων 
του σεναριογράφου επί του 
σεναρίου.

Αναλυτικό προϋπολογισμό 8. 
που θα περιλαμβάνει, 
ανάμεσα σε άλλα, τα έξοδα     
εκτύπωσης αντιτύπου 35mm 
(θα ανήκει στο Αρχείο 
κινηματογράφου). Διεθνής 
μπάντα δεν είναι υποχρεωτική. 
Αν ο Παραγωγός την 
κρίνει απαραίτητη, τότε 
το κόστος περιλαμβάνεται 
στον προϋπολογισμό 
Παραγωγής. Σε περίπτωση 
που η ταινία γυρίζεται σε S 
16mm, στον προϋπολογισμό 
περιλαμβάνεται και το κόστος 
του blow υρ σε internegative 
35mm. Σε περίπτωση που το 
έργο γυρίζεται σε ψηφιακό 
βίντεο, εάν ο Παραγωγός έχει 
την πρόθεση να την μεταφέρει 
σε 35 mm, το κόστος πρέπει 
να περιλαμβάνεται στον 
προϋπολογισμό.

Αποδεικτικά εξασφάλισης 9. 
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Ανώτατο Όριο 
Χρηματοδότησης
Με γνώμονα την πρόθεση για 
δραστική ενίσχυση των νέων 
δημιουργών, το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού 
χρηματοδοτεί σημαντικό μέρος 
του κόστους παραγωγής του 
έργου, με ποσό μέχρι €43.000 ή με 
ποσοστό μέχρι 80% οποιοδήποτε 
είναι μικρότερο (βλ. επίσης  Γενικοί 
Όροι, Αρ.12).

Περιεχόμενο 
Φακέλου 
Συμμετοχής
Ο φάκελος συμμετοχής πρέπει  να 
περιέχει:

Δήλωση συμμετοχής (ειδικό 1. 
έντυπο).

Βιογραφικό του σκηνοθέτη.2. 

Βιογραφικό του 3. 
σεναριογράφου.

Σύνοψη του σεναρίου             4. 
(1 σελίδα).

Ολοκληρωμένο σενάριο5. 



Τη μετάφραση και την iii. 
παραγωγή υποτιτλισμένων 
DVD.

Την αναπαραγωγή iv. 
φωτογραφιών και 
διαφανειών

Η χρηματοδότηση δεν 2. 
πρέπει να υπερβαίνει τα  
€8.500. Μέρος του υλικού 
κατατίθεται στο   Υπουργείο. 

Σε περίπτωση συμμετοχής 3. 
μιας ταινίας σε αναγνωρισμένο 
διεθνές φεστιβάλ, το  
Υπουργείο, έπειτα από 
εισήγηση της ΣΕΚιν, μπορεί 
να καλύψει πρόσθετα έξοδα 
παρουσίασης της ταινίας 
(π.χ κάλυψη αεροπορικού 
εισιτηρίου και μέρους της 
διαμονής του σκηνοθέτη ή 
άλλου συντελεστή της ταινίας, 
εκτύπωση  φεστιβαλικής κόπιας 
ή άλλου υλικού εάν χρειαστεί). 
Η χρηματοδότηση δεν θα 
ξεπερνά το 80% των εξόδων. 

Σε περίπτωση που έργο 4. 
εξασφαλίσει την προβολή του 
σε αίθουσα κινηματογράφου, το  
Υπουργείο καλύπτει το 80% των 

Επιστολές ενδιαφέροντος •	
για τη χρηματοδότηση 
της παραγωγής.

Κριτήρια Επιλογής
Τα βασικά κριτήρια επιλογής κατά 
την κρίση των προτάσεων που 
υποβάλλονται είναι:

Η πρωτοτυπία της ιδέας. 1. 

Η δραματουργική 2. 
ανάπτυξη του σεναρίου.

Η ικανότητα του 3. 
σεναριογράφου να αναπτύξει 
την ιδέα του σε περιορισμένη 
φιλμική διάρκεια.

Η δραματουργική επάρκεια 4. 
και η αισθητική αξία του 
σχεδιαζόμενου έργου.

Ο σωστός οικονομικός 5. 
σχεδιασμός υλοποίησης 
του έργου.

Δείγμα γραφής του σκηνοθέτη.6. 

Διαδικασία Έγκρισης 
Προτάσεων
Αφού η ΣΕΚιν μελετήσει 
το σενάριο και το Φάκελο 
Παραγωγής, αποφασίζει για το 
ύψος της χρηματοδότησης. Αν 
στη συνέχεια η πρόταση εγκριθεί 
και από την Υπουργική Επιτροπή 
Κινηματογράφου, ο παραγωγός 
ενημερώνεται γραπτώς για το 
ύψος της χρηματοδότησης καθώς 
και για το σκεπτικό έγκρισής της. 
Συμβόλαιο υπογράφεται εντός 
τεσσάρων μηνών από την ημέρα 
που ο παραγωγός ενημερώνει 
γραπτώς το Υπουργείο ότι 
αποδέχεται τη χρηματοδότηση, 
και υπό τον όρο της πλήρους και 
αποδεδειγμένης κάλυψης του 
προϋπολογισμού της παραγωγής, 
κατάθεσης συμβολαίων 
συμπαραγωγής, συμφωνιών 
με ηθοποιούς και βασικούς 
συντελεστές της ταινίας κλπ.  Η 
αποπληρωμή της τελευταίας 
δόσης γίνεται μετά την προβολή 
της ταινίας στη ΣΕΚιν, αφού 
κατατεθούν τα παραδοτέα υλικά 
που  προνοεί το συμβόλαιο, 
αντίτυπο του έργου σε φιλμ 35μμ 
(αν η ταινία θα γυριστεί σε αυτό το 

φορμά ή θα μεταφερθεί σε 35 μμ) 
και προσκομιστούν αποδεικτικά    
εξόδων  της παραγωγής τα οποία 
θα ελεγχθούν από το λογιστήριο 
του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού (Βλ. Ειδικοί Όροι Αρ. 8) 

Δαπάνες 
Προώθησης και 
Διανομής του 
΄Εργου

Μετά την ολοκλήρωση της 1. 
παραγωγής κάθε έργου που 
χρηματοδοτείται από το Υ.Π.Π., 
την προβολή της ταινίας στη 
ΣΕΚιν και την κατάθεση μίας 
κόπιας στο Υπουργείο, η 
ΣΕΚιν μελετά προτάσεις και 
εισηγείται τη χρηματοδότηση 
εργασιών για την προβολή 
του σε φεστιβάλ, σε αίθουσες 
κινηματογράφου ή την 
τυχόν έξοδό του στο δίκτυο 
διανομής. Η χρηματοδότηση 
δύναται να καλύπτει:

Την εκτύπωση αφίσας.i. 

Την εκτύπωση ii. 
διαφημιστικών εντύπων.

Κ
ΕΦ

Α
Λ

Α
ΙΟ

 Γ΄: Π
Α

ΡΑ
ΓΩ

ΓΗ
 TΑ

ΙΝ
ΙΩ

Ν
 ΕΝ

Α
Λ

Λ
Α

ΚΤΙΚΟ
Υ ΚΙΝ

Η
Μ

/Φ
Ο

Υ
1. Ταινίες Μ

ικρού Μ
ήκους (μέχρι 15΄)

23



16mm, στον προϋπολογισμό 
περιλαμβάνεται και το κόστος 
του blow υρ σε internegative 
35mm.  Σε περίπτωση που το 
έργο γυρίζεται σε ψηφιακό 
βίντεο, εάν ο παραγωγός 
έχει την πρόθεση να την 
μεταφέρει σε 35 mm, το κόστος 
πρέπει να  περιλαμβάνεται 
στον προϋπολογισμό.

Αποδεικτικά εξασφάλισης 10. 
Πνευματικών Δικαιωμάτων 
από τους δικαιούχους.  Ο 
Παραγωγός οφείλει να 
εξασφαλίσει πνευματικά 
δικαιώματα  σεναρίου, 
μουσικής και αρχειακού 
υλικού ( μουσικού, οπτικού 
και ηχητικού) που θα 
χρησιμοποιηθεί στην ταινία.

Σχεδιασμό και χρονοδιάγραμμα 11. 
παραγωγής.

Προηγούμενο οπτικοακουστικό 12. 
έργο του Σκηνοθέτη.

Προηγούμενο έργο του 13. 
Παραγωγού ή Εκτελεστή  
Παραγωγού για μεγαλύτερου 
μήκους ντοκιμαντέρ.  

Βιογραφικό του Σκηνοθέτη2. 

Βιογραφικό Παραγωγού3. 

Βιογραφικό του Σεναριογράφου4. 

Σύνοψη του Σεναρίου (Ι σελίδα)5. 

Αναλυτικό Σχέδιο Σεναρίου6. 

Κείμενο προθέσεων 7. 
του σκηνοθέτη

Kατοχύρωση των 8. 
Πνευματικών Δικαιωμάτων 
του Σεναριογράφου 
επί του σεναρίου

Αναλυτικό προϋπολογισμό 9. 
που θα περιλαμβάνει, 
ανάμεσα σε άλλα έξοδα, τα 
έξοδα εκτύπωσης αντιτύπου 
35mm το οποίο θα ανήκει 
στο Αρχείο κινηματογράφου 
( σε περίπτωση που η 
ταινία θα γυριστεί σε φιλμ). 
Διεθνής μπάντα δεν είναι 
υποχρεωτική. Αν ο παραγωγός 
την κρίνει απαραίτητη, τότε 
το κόστος περιλαμβάνεται 
στον προϋπολογισμό 
παραγωγής. Σε περίπτωση 
που η ταινία γυρίζεται σε S 
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εξόδων για την εκτύπωση των 
απαραίτητων αντιτύπων. Επίσης 
ένα ποσό ύψους €3.500, για 
την προβολή έκαστης ταινίας 
Μικρού Μήκους για περίοδο 
τριών μηνών, με σκοπό την 
ενθάρρυνση των αιθουσαρχών 
για  να προβάλλουν κυπριακές 
ταινίες μικρής διάρκειας, πριν 
από την προβολή ταινίας  
Μεγάλου  Μήκους. Το ποσόν 
διατίθεται ως Ντε Μίνιμις

2. Ταινίες Ντοκιμαντέρ
Το Κεφάλαιο αυτό αφορά •	
ταινίες ντοκιμαντέρ μικρής 
και μεγάλης διάρκειας.

Ανώτατο Όριο 
Χρηματοδότησης

Συμμετοχή του Υπουργείου i. 
στις ταινίες Ντοκιμαντέρ 
μικρής διάρκειας μέχρι 30΄ 
ανέρχεται μέχρι τα €50.000 
ή με ποσοστό μέχρι 50%, 
οποιοδήποτε από τα δύο 
είναι το μικρότερο.

Συμμετοχή του Υπουργείου ii. 
στις ταινίες Ντοκιμαντέρ 
μεγάλης διάρκειας (μέχρι 
60΄ή μέχρι 90΄) ανέρχεται 

μέχρι τα €100.000 ή με 
ποσοστό μέχρι 50%, 
οποιοδήποτε από τα 
δύο είναι το μικρότερο 
(βλ. Κεφάλαιο Β. Όροι 
Συμμετοχής Αρ.3γ)

Οι Προτάσεις για iii. 
Ντοκιμαντέρ μεγάλης 
διάρκειας (μέχρι 60΄ή 
μέχρι 90΄) , μπορούν να 
κατατεθούν στο πρόγραμμα 
Ανάπτυξης Παραγωγικού 
Σχεδίου (βλ. Κεφάλαιο Β. 
Όροι Συμμετοχής Αρ.3γ)

Η τελική  χρηματοδότηση θα 
εξαρτηθεί από τα δεδομένα της 
παραγωγής και το σχήμα στο οποίο 
θα γυριστεί.

Περιεχόμενο 
Φακέλου 
Συμμετοχής

α) Ο φάκελος συμμετοχής για 
ταινίες διάρκειας 30 λεπτών πρέπει 
να περιέχει:

Δήλωση συμμετοχής 1. 
(ειδικό έντυπο)



βλ. Γενικοί Όροι αρ. 17), η 
ΣΕΚιν μελετά προτάσεις και 
εισηγείται τη χρηματοδότηση 
των εργασιών για την 
προβολή του σε φεστιβάλ, σε 
αίθουσες κινηματογράφου, 
την τυχόν έξοδό του στο 
δίκτυο διανομής και τη 
συμμετοχή τους σε σημαντικές 
Κινηματογραφικές Αγορές 
(Markets). Η χρηματοδότηση 
δύναται να καλύπτει:

Την εκτύπωση αφίσαςi. 

Την εκτύπωση ii. 
διαφημιστικών εντύπων

Επαγγελματικό τελεσινέ για iii. 
την δημιουργία αξιοπρεπούς 
DVD

Τη μετάφραση και την iv. 
παραγωγή υποτιτλισμένων 
video/DVD

Την αναπαραγωγή v. 
φωτογραφιών και slides

Η χρηματοδότηση δεν πρέπει 2. 
να υπερβαίνει τα €5.000. 
Μέρος του υλικού κατατίθεται 
στο Υπουργείο. Τα πιο πάνω 

Σύμβαση παραγωγής έργου 14. 
ανάμεσα στον Παραγωγό 
τον Σεναριογράφο και 
τον  Σκηνοθέτη.

Ο φάκελος μπορεί ακόμα να 
περιέχει τα ακόλουθα προαιρετικά 
στοιχεία:

Επιστολές συμμετοχής •	
βασικών συντελεστών

Επιστολές συμμετοχής •	
ηθοποιών,

Επιστολές ενδιαφέροντος •	
για τη χρηματοδότηση 
της παραγωγής

β) Ταινίες Ντοκιμαντέρ Μεγάλου 
Μήκους διάρκειας (μέχρι 60’ ή 
μέχρι 90’) ο φάκελος συμμετοχής 
θα πρέπει να περιέχει: ό,τι 
αναφέρεται στο Κεφάλαιο 
Ανάπτυξη Παραγωγικού Σχεδίου: 
Ολοκληρωμένος Φάκελος 
Παραγωγής (Βλ. Κεφάλαιο Β). 

Κριτήρια Επιλογής
Τα βασικά κριτήρια επιλογής κατά 
την κρίση των προτάσεων είναι:

Η προηγούμενη εργασία 1. 
του Σκηνοθέτη.

Επαγγελματική επάρκεια του 2. 
Παραγωγού και οι δυνατότητες 
του Γραφείου Παραγωγής.

Το ενδιαφέρον, η πρωτοτυπία 3. 
και η κινηματογραφική 
αντιμετώπιση του θέματος. 

Η δραματουργική επάρκεια. 4. 

Η αισθητική αξία του 5. 
σχεδιαζόμενου έργου.

Ο σωστός οικονομικός 6. 
σχεδιασμός υλοποίησης 
του έργου.

Διαδικασία Έγκρισης 
Προτάσεων
Αφού η ΣΕΚιν μελετήσει το 
Σενάριο και τον Φάκελο 
Παραγωγής, αποφασίζει για το 
ύψος της χρηματοδότησης. Αν 
στη συνέχεια η πρόταση εγκριθεί 
και από τη Υπουργική Επιτροπή 
Κινηματογράφου, ο Σκηνοθέτης 
ενημερώνεται γραπτώς για το 
ύψος της χρηματοδότησης καθώς 
και για το σκεπτικό έγκρισης. 
Συμβόλαιο υπογράφεται εντός 
τεσσάρων μηνών από την ημέρα 
που ο Παραγωγός ή ο Σκηνοθέτης 
ενημερώνει γραπτώς το Υπουργείο 

ότι αποδέχεται τη χρηματοδότηση, 
και υπό τον όρο της πλήρους και 
αποδεδειγμένης κάλυψης του 
προϋπολογισμού της Παραγωγής, 
κατάθεσης Συμβολαίων 
Συμπαραγωγής, συμφωνιών με 
βασικούς συντελεστές της ταινίας 
κ.λπ. Η αποπληρωμή της τελευταίας 
δόσης γίνεται αφού κατατεθούν τα 
παραδοτέα υλικά που  προνοεί το 
συμβόλαιο, αντίτυπο του έργου σε 
φιλμ 35μμ (αν η ταινία θα γυριστεί 
σε αυτό το φορμά ή θα μεταφερθεί 
σε 35 μμ) και προσκομιστούν 
αποδεικτικά    εξόδων  της 
παραγωγής τα οποία θα ελεγχθούν 
από το λογιστήριο του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού    
(Βλ. Ειδικοί Όροι Αρ. 8)

Δαπάνες 
Προώθησης και 
Διανομής του 
΄Εργου

Μετά την ολοκλήρωση της 1. 
παραγωγής κάθε έργου που 
χρηματοδοτείται από το Υ.Π.Π., 
την προβολή της ταινίας 
στην ΣΕΚιν και την κατάθεση 
μίας κόπιας στο Υπουργείο 
(ή άλλου αντίγραφου – 
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διατίθενται ως Ντε Μίνιμις

Σε περίπτωση συμμετοχής 3. 
μιας ταινίας σε αναγνωρισμένο 
Διεθνές φεστιβάλ, το Υπουργείο 
μπορεί να καλύψει πρόσθετα 
έξοδα παρουσίασης της ταινίας 
(π.χ κάλυψη αεροπορικού 
εισιτηρίου και μέρους της 
διαμονής του σκηνοθέτη ή 
άλλου συντελεστή της ταινίας, 
εκτύπωση  φεστιβαλικής κόπιας, 
επιπρόσθετου υλικού εάν 
χρειαστεί). Η χρηματοδότηση 
δεν θα ξεπερνά το 80% των 
εξόδων. Τα πιο πάνω θα 
εξαρτηθούν από το σχήμα 
στο οποίο θα γυριστεί και στη 
συνέχεια θα προβληθεί η ταινία.

3. Ταινίες 
Κινουμένου Σχεδίου 

Το Kεφάλαιο αυτό του 1. 
προγράμματος εκφράζει την 
εφαρμογή της πολιτικής του 
Υπουργείου στο χώρο του 
Kινoυμένoυ Σχεδίου (anίmatίοn) 
Μικρού, ή Μεγάλου Μήκους.

Σκοπός του είναι η ανάπτυξη 2. 
της ταινίας Κινουμένου 

Σχεδίου μέσω της δημιουργίας 
έργων με σημαντικές 
καλλιτεχνικές, τεχνικές και 
οικονομικές προδιαγραφές.

Γίνονται δεκτές Προτάσεις για 3. 
παραγωγή  έργων Κινουμένου 
Σχεδίου Μεγάλου Μήκους 
μέχρι 60’ ή μέχρι 90’  και 
έργων Μικρού Μήκους των 
οποίων η τελική διάρκεια 
δεν θα υπερβαίνει τα 15’. 

Ανώτατο Όριο 
Χρηματοδότησης

Ταινία i. Κινουμένων Σχεδίων 
διάρκειας μέχρι 15’: Η 
συμμετοχή του Υπουργείου 
ανέρχεται μέχρι τα €43.000 
ή με ποσοστό μέχρι 80%, 
οποιοδήποτε από τα δύο 
είναι το μικρότερο.

Ταινία ii. Κινουμένων 
Σχεδίων διάρκειας μέχρι 
60’: Η συμμετοχή του 
Υπουργείου ανέρχεται μέχρι 
τα €100.000 ή με ποσοστό 
μέχρι 50%, οποιοδήποτε 
από τα δύο είναι το 
μικρότερο. Στο εν λόγω 
ποσό συμπεριλαμβάνονται 
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Το ακριβές ποσό με το οποίο θα 
χρηματοδοτείται η παραγωγή 
των εγκεκριμένων σχεδίων 
κινηματογραφικών έργων, θα 
καθορίζεται από τη ΣΕΚιν ανάλογα 
με τις ανάγκες του έργου. Θα 
συνεκτιμηθούν: 

Η δυναμική τού σχεδίου.1. 

Οι δυνατότητες 2. 
υλοποίησής του.

Η υποστήριξή του από την 3. 
εγχώρια ή διεθνή αγορά.

Οι ανάγκες παραγωγής.4. 

O προϋπολογισμός.5. 

Η εμπειρία του σκηνοθέτη 6. 
στον τομέα του animation.

H εμπειρία του παραγωγού, 7. 
ειδικότερα στον τομέα 
του animation.

 Όροι Συμμετοχής 
στο Πρόγραμμα

Για να υποβληθεί πρόταση για 1. 
παραγωγή έργου Κινουμένου 
Σχεδίου Μεγάλου Μήκους, 
θα πρέπει ο  Παραγωγός να 

χρηματοδοτήσεις για την 
Ανάπτυξη Παραγωγικού 
Σχεδίου, Συγγραφής 
Σεναρίου και η δημιουργία 
ολιγόλεπτου πιλότου. 

 Ταινία iii. Κινουμένων 
Σχεδίων διάρκειας μέχρι 
90’: Η συμμετοχή του 
Υπουργείου ανέρχεται μέχρι 
τα €340.000 ή με ποσοστό 
μέχρι 50%, οποιοδήποτε 
από τα δύο είναι το 
μικρότερο. Στο εν λόγω 
ποσό συμπεριλαμβάνονται 
χρηματοδοτήσεις για την 
Ανάπτυξη Παραγωγικού 
Σχεδίου, Συγγραφής 
Σεναρίου και η δημιουργία 
ολιγόλεπτου πιλότου. 

Οι Προτάσεις που αφορούν iv. 
ταινίες Κινουμένων 
Σχεδίων Μεγάλου Μήκους 
διάρκειας μέχρι 60΄ή μέχρι 
90΄, μπορούν να κατατεθούν 
στο πρόγραμμα Συγγραφής 
Σεναρίου (βλ. Κεφ Α. 
Χρηματοδότηση Συγγραφής 
Σεναρίου) και Ανάπτυξης 
Παραγωγικού Σχεδίου 
(βλ. Κεφ Β - Ανάπτυξης 
Παραγωγικού Σχεδίου).



δικαιώματα  σεναρίου, 
μουσικής και αρχειακού 
υλικού ( μουσικού, οπτικού 
και ηχητικού) που θα 
χρησιμοποιηθεί στην ταινία.

Σχεδιασμό και χρονοδιάγραμμα 11. 
παραγωγής.

Αποδεικτικά στοιχεία κάλυψης 12. 
του 20% του προϋπολογισμού.

Προηγούμενο έργο Κινουμένων 13. 
Σχεδίων του σκηνοθέτη 
όταν πρόκειται για πρόταση 
Μεγάλου Μήκους.

Ο φάκελος μπορεί ακόμα να 
περιέχει τα ακόλουθα προαιρετικά 
στοιχεία:

 Επιστολές συμμετοχής •	
καλλιτεχνικών και 
τεχνικών συντελεστών,

Επιστολές ενδιαφέροντος •	
για τη χρηματοδότηση 
της παραγωγής,

Επιστολές ενδιαφέροντος •	
για τη διανομή του έργου.

β) Για ταινίες Κινουμένων 
Σχεδίων Μεγάλου Μήκους 
διάρκειας μέχρι 60’ ή μέχρι 90’, 

έχει καλύψει χρηματοδοτικά 
το 20% του προϋπολογισμού 
παραγωγής του.

Η κάλυψη του 20% επί του 2. 
προϋπολογισμού μπορεί 
να γίνει με έναν  από τους 
παρακάτω τρόπους ή 
με συνδυασμό τους: 

Κεφαλαιοποίηση αμοιβών i. 
Σεναριογράφου, Σκηνοθέτη 
και Παραγωγού εφόσον οι 
δικαιούχοι το επιθυμούν.

Μετρητά, εξασφαλισμένα ii. 
είτε από συμμετοχή 
τηλεοπτικού σταθμού 
είτε από προπωλήσεις 
δικαιωμάτων σε χρήστες 
του έργου στην Κύπρο 
και το εξωτερικό, είτε 
προερχομένων από 
άλλη έγκυρη πηγή 
χρηματοδότησης.

Συμμετοχή χρηματοδοτικών iii. 
οργανισμών.

Εισφορά μηχανημάτων ή iv. 
παροχής υπηρεσιών.

Χορηγίες.v. 

Ο Σκηνοθέτης του 3. 
προτεινόμενου έργου πρέπει 
να έχει αποδεδειγμένη πείρα 
στην σκηνοθεσία Κινουμένων 
Σχεδίων ( βλ. Κεφ Β. Ανάπτυξη 
Παραγωγικού Σχεδίου, Όροι 
Συμμετοχής Αρ.3δ ). 

Περιεχόμενο 
Φάκελου 
Συμμετοχής
α)  Ο φάκελος συμμετοχής για 
ταινίες Μικρού Μήκους μέχρι 15’, 
πρέπει να περιέχει:

Δήλωση συμμετοχής 1. 
(ειδικό έντυπο ). 

Βιογραφικό του Παραγωγού 2. 
ή Εκτελεστή Παραγωγού.  

Βιογραφικό του δημιουργού 3. 
(Σκηνοθέτη) του έργου.

Βιογραφικό του 4. 
Σεναριογράφου.

Σύνοψη του σεναρίου 5. 
(μία σελίδα).

Ολοκληρωμένο Story-board.6. 

Παραγωγός και Σκηνοθέτης 7. 

οφείλουν να εξασφαλίσουν 
πνευματικά δικαιώματα  
σεναρίου, μουσικής και 
αρχειακού υλικού (μουσικού, 
οπτικού και ηχητικού) που θα 
χρησιμοποιηθεί στην ταινία.

Προϋπολογισμό που θα 8. 
περιλαμβάνει, ανάμεσα 
σε άλλα έξοδα, τα έξοδα:  
μεταφοράς σε negative 35mm 
σε περίπτωση που το έργο 
γυρίζεται ψηφιακά, ή inter-
positive 35mm σε περίπτωση 
που το έργο γυρίζεται σε φιλμ 
35mm, ενός αντιτύπου σε φιλμ 
35mm, κινηματογραφικού 
trailer και τηλεοπτικού spot 
για τα έργα μεγάλου μήκους, 
κατασκευής διεθνούς μπάντας, 
σειράς φωτογραφιών και slides.

Αποδεικτικά εξασφάλισης 9. 
πνευματικών δικαιωμάτων από 
τους δικαιούχους, σε περίπτωση 
που το σενάριο βασίζεται σε 
προϋπάρχον έργο (λογοτεχνικό 
κ.ά.).  Αποδεικτικά εξασφάλισης 
πνευματικών δικαιωμάτων 
από τους δικαιούχους.

Παραγωγός οφείλει να 10. 
εξασφαλίσει πνευματικά 
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ο Φάκελος Συμμετοχής θα πρέπει 
να περιέχει: ό,τι αναφέρεται στο 
Κεφάλαιο Ανάπτυξη Φακέλου 
Παραγωγής Ταινίας Μεγάλου 
Μήκους (Ολοκληρωμένος Φάκελος 
Παραγωγής). 

Κριτήρια Επιλογής
Η αισθητική και η δραματουργική 
επάρκεια του σεναρίου και του 
story-board καθώς και η 
πρωτοτυπία στη σύλληψη της 
ιδέας.

Επίσης:

Η επαγγελματική εμπειρία 1. 
του παραγωγού γενικά και 
ειδικότερα στο χώρο του 
Κινουμένου Σχεδίου.

Ο βαθμός σύνδεσης του 2. 
προτεινόμενου σχεδίου 
κινηματογραφικού έργου 
με την αγορά (διανομή, 
τηλεόραση, video κ.λπ.).

Η επαγγελματική πείρα 3. 
του σκηνοθέτη.

Το ενδιαφέρον και η 4. 
πρωτοτυπία του θέματος.

Η αισθητική αξία του 5. 
σχεδιαζόμενου έργου.

Η αξία στου καλλιτεχνικού 6. 
και τεχνικού δυναμικού 
της πρότασης.

Ο σωστός οικονομικός 7. 
σχεδιασμός υλοποίησης 
του έργου.

Διαδικασία Έγκρισης 
Προτάσεων
Αφού η ΣΕΚιν μελετήσει το Σενάριο 
ή/και το Story Board καθώς και το 
Φάκελο Παραγωγής, αποφασίζει 
για το ύψος της χρηματοδότησης. 
Αν στη συνέχεια η πρόταση 
εγκριθεί και από την Υπουργική 
Επιτροπή Κινηματογράφου, ο 
Παραγωγός ενημερώνεται γραπτώς 
για το ύψος της χρηματοδότησης 
καθώς και για το σκεπτικό έγκρισής 
της. Συμβόλαιο υπογράφεται εντός 
τεσσάρων μηνών από την ημέρα 
που ο Παραγωγός ενημερώνει 
γραπτώς το Υπουργείο ότι 
αποδέχεται τη Χρηματοδότηση, 
και υπό τον όρο της πλήρους και 
αποδεδειγμένης κάλυψης του 
προϋπολογισμού της παραγωγής, 
κατάθεσης συμφωνιών με τους 
βασικούς συντελεστές της 

ταινίας κλπ. Η αποπληρωμή της 
τελευταίας δόσης γίνεται μετά την 
προβολή της ταινίας στη ΣΕΚιν, 
αφού κατατεθούν τα παραδοτέα 
υλικά που  προνοεί το συμβόλαιο, 
αντίτυπο του έργου σε φιλμ 35μμ 
(αν η ταινία θα γυριστεί σε αυτό το 
φορμά ή θα μεταφερθεί σε 35 μμ) 
και προσκομιστούν αποδεικτικά  
εξόδων  της παραγωγής τα οποία 
θα ελεγχθούν από το λογιστήριο 
του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού (Βλ. Ειδικοί Όροι Αρ. 8)

Δαπάνες 
Προώθησης και 
Διανομής του Έργου

Για ταινίες Κινουμένου Σχεδίου 1. 
μικρής διάρκειας, ισχύει ό,τι 
εφαρμόζεται στην περίπτωση 
των Ταινιών  Μικρού Μήκους.

Για ταινίες Κινουμένου Σχεδίου 2. 
μέχρι 60’ ή μέχρι 90’,  ισχύει ό,τι 
εφαρμόζεται στην περίπτωση 
των Ταινιών  Μεγάλου Μήκους.
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Τα μέλη της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής Κινηματογράφου 
διορίζονται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο έπειτα από εισήγηση 
του Υπουργού Παιδείας και 
Πολιτισμού,  για θητεία τεσσάρων 
ετών, με δικαίωμα ανανέωσης της 
για  μία ακόμη τετραετή περίοδο. 
Στην Επιτροπή (ΣΕΚιν) δεν 
μετέχει πρόσωπο του οποίου έχει 
εγκριθεί πρόταση και βρίσκεται σε 
παραγωγή, ή που έχει συμβατικές  
ή οικονομικές εκκρεμότητες με το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
αναφορικά με ταινίες που 
εγκρίθηκαν από την Υπουργική 
Επιτροπή Κινηματογράφου. 
Επίσης ακολουθείται ό,τι άλλο 
προνοεί ο περί Γενικών Αρχών του 
Διοικητικού Δικαίου. Οι αποφάσεις 
της ΣΕΚιν λαμβάνονται με τη 
μέθοδο της απλής πλειοψηφίας. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος 
της Επιτροπής έχει τη νικώσα 
ψήφο.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Όργανα
Η Υπουργική Επιτροπή 1. 
Κινηματογράφου είναι η 
αρμόδια Aρχή η οποία  
αποφασίζει και εγκρίνει τις 
εισηγήσεις της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής Κινηματογράφου 
για χρηματοδότηση 
κινηματογραφικών ταινιών. 
Η Υπουργική Επιτροπή 
Κινηματογράφου απαρτίζεται 
από τους Υπουργούς 
Παιδείας και Πολιτισμού 
(Πρόεδρο), Εσωτερικών και 
Οικονομικών. (Αρ. Αποφάσεις 
Υπουργικού Συμβουλίου 
με  Αρ. 56.727 και 57.286)                        

Η ευθύνη για την ανάπτυξη της 2. 
κινηματογραφικής παραγωγής 
και της εφαρμογής του ανά 
χείρας κανονισμού, ανήκει, 
από το 2002 (απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου με 
αριθμό απόφασης 56.767), 
στο Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού. Το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού είναι 

υπεύθυνο για την προεδρία 
της ΣΕΚιν, τη λειτουργία της 
Γραμματείας, τη σύνταξη 
πρακτικών και την υποβολή 
των εισηγήσεων της ΣΕΚιν 
στην Υπουργική Επιτροπή 
Κινηματογράφου. Επίσης, για 
την υπογραφή συμβολαίων 
με τους παραγωγούς, την 
παρακολούθηση και τήρηση 
των συμβολαίων και γενικότερα 
για την όλη αλληλογραφία 
με τους παραγωγούς και 
άλλους ενδιαφερόμενους και 
συνεργάτες. Τέλος έχει δικαίωμα 
έγκρισης ποσού μέχρι και 
€45.000, για έκαστη πρόταση 
χωρίς αναφορά στην Υπουργική 
Επιτροπή Κινηματογράφου

Η Συμβουλευτική Επιτροπή 3. 
Κινηματογράφου, ιδρυθείσα 
το 1994 με απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. 
40.698), είναι το αρμόδιο 
συμβουλευτικό σώμα  που 
ευθύνη έχει, με βάση τη γνώση 
και την προπαίδειά της στον 
κινηματογράφο, να μελετά 
σενάρια και προτάσεις και να 
συμβουλεύει την Κυβέρνηση 
(Υπουργική Επιτροπή 
Κινηματογράφου) για την 

ενίσχυση κινηματογραφικών 
παραγωγών. 

Με απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου του 2002 (αρ.56.727) 
μέλη της ΣΕΚιν είναι τα ακόλουθα:

Εκπρόσωπος των Πολιτιστικών •	
Υπηρεσιών (Πρόεδρος)

Εκπρόσωπος του Γραφείου •	
Τύπου και Πληροφοριών

Εκπρόσωπος του •	
Υπουργείου Οικονομικών

Εκπρόσωπος της •	
΄Ενωσης  Σκηνοθετών

Εκπρόσωπος του Ραδιοφωνικού •	
Ιδρύματος Κύπρου 

Τρία αριστίδην μέλη τα •	
οποία διορίζονται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο 

Παρακαθήμενοι:
Εκπρόσωπος του Υπ. Εμπορίου •	
Βιομηχανίας και Τουρισμού

Ο συντονιστής του Γραφείου •	
Media στην Κύπρο
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τους συμπαραγωγούς ενός 
κινηματογραφικού έργου να 
οργανώσει και να ολοκληρώσει 
την παραγωγή του.

Χρηματοδότης είναι το φυσικό 12. 
ή νομικό πρόσωπο που 
χρηματοδοτεί την παραγωγή 
ενός έργου, αποκτά δικαιώματα 
ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσής 
του, αλλά δεν έχει καμία 
οργανωτική ευθύνη κατά τη 
φάση της παραγωγής του.

Εκτελεστής Παραγωγός είναι 13. 
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
στο οποίο ο παραγωγός 
αναθέτει την εκτέλεση της 
σχεδιασμένης παραγωγής 
ενός έργου. Αμείβεται απ’ 
αυτόν, δεν κατέχει δικαιώματα 
περιουσιακής φύσεως επί του 
έργου ούτε είναι υπεύθυνο 
για τη χρηματοδότηση 
της παραγωγής.

Γραφείο Παραγωγής 14. 
ή Παραγωγός είναι 
εγγεγραμμένη στην Κύπρο 
Εταιρεία Παραγωγής 
Κινηματογραφικών Ταινιών 
ή άλλου οπτικοακουστικού 
υλικού που αποδεδειγμένα έχει 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ορισμοί: 
Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού:

Πρόγραμμα είναι το πλαίσιο 1. 
τεχνικών, καλλιτεχνικών και 
οικονομικών χαρακτηριστικών 
που πρέπει να πληρούν τα 
σχέδια κινηματογραφικών 
προτάσεων, προκειμένου 
οι παραγωγοί τους να 
αποκτήσουν το δικαίωμα 
υποβολής αίτησης για 
χρηματοδότηση.

Κινηματογραφική Ταινία 2. 
σημαίνει οπτικοακουστικό έργο 
που για την παραγωγή του έχει 
χρησιμοποιηθεί η διαδικασία 
της χημικής ή της ηλεκτρονικής 
καταγραφής εικόνων με σκοπό 
τη δημόσια προβολή τους.

Tαινία Μεγάλου Μήκους 3. 
μυθοπλασίας σημαίνει 
ταινία της οποίας η διάρκεια 
κυμαίνεται από 90΄ μέχρι 110΄.

Ταινία Μικρού Μήκους 4. 
σημαίνει ταινία η διάρκεια της 
οποίας δεν ξεπερνά τα 15΄.

Ταινία Κινουμένων σχεδίων 5. 
σημαίνει ταινία Μικρού Μήκους 
(μέχρι 15΄) ή Μεγάλου Μήκους 
(μέχρι 60΄ ή μέχρι 90΄) που 
αφηγείται ιστορίες μέσα από 
την τεχνική των Κινουμένων 
Σχεδίων / Animation.

Ταινία Ντοκιμαντέρ σημαίνει 6. 
κινηματογραφική ταινία 
τεκμηρίωσης Mικρού Mήκους 
(μέχρι 30΄) ή Mεγάλου Mήκους 
(μέχρι 60΄ ή μέχρι 90΄), της 
οποίας βασικό χαρακτηριστικό 
είναι η χρησιμοποίηση 
της πραγματικότητας. 

Ανάπτυξη Σεναρίου, είναι το 7. 
πρόγραμμα με βάση το οποίο 
ενισχύεται ο Παραγωγός ή/
και ο Σεναριογράφος στην 
προσπάθεια συγγραφής και 
βελτίωσης του σεναρίου.  

Ανάπτυξη Παραγωγικού 8. 
Σχεδίου (διεθνής όρος: devel-
opment) είναι το πρόγραμμα 
με βάση το οποίο ενισχύεται 
ο Παραγωγός για την 
επίτευξη των οικονομικών 
και άλλων προϋποθέσεων 
που απαιτούνται ώστε 
να γίνει εφικτή η έναρξη 

της παραγωγής ενός 
κινηματογραφικού έργου.

Παραγωγός είναι το νομικό  9. 
πρόσωπο που έχει αποκτήσει 
τα πνευματικά δικαιώματα 
περιουσιακής φύσεως του 
έργου, το οποίο πρόκειται να 
παραχθεί, συγκεντρώνει τους 
πόρους που απαιτούνται και 
έχει την οικονομική και 
οργανωτική ευθύνη για την 
ολοκλήρωση της παραγωγής 
του. Είναι επίσης το φυσικό 
πρόσωπο το οποίο 
εξουσιοδοτείται από το Γραφείο  
Παραγωγής για την υπογραφή 
του συμβολαίου με το Κράτος.

Συμπαραγωγός είναι το 10. 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
συμμετέχει με χρηματοδότηση 
στην παραγωγή του έργου 
και αποκτά μέρος των 
δικαιωμάτων περιουσιακής 
φύσεως του έργου. 

Εντεταλμένος Παραγωγός 11. 
– σε περιπτώσεις 
συμπαραγωγών – είναι το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που έχει την πλήρη συμβατική 
εξουσιοδότηση από όλους 
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παραγωγής με στόχο να 
τονωθούν οι κανονικές 
εμπορικές πρωτοβουλίες 
που προϋποθέτει μια 
οικονομία της αγοράς και να 
αποφευχθεί να επιδοθούν τα 
κράτη μέλη σε συναγωνισμό 
προσφοράς.  Οι δύσκολες 
στην πραγματοποίησή 
τους και οι χαμηλού 
προϋπολογισμού ταινίες 
εξαιρούνται από τον 
περιορισμό αυτό. 

οι συμπληρωματικές iv. 
ενισχύσεις για ειδικές 
κινηματογραφικές 
δραστηριότητες δεν 
επιτρέπονται, ώστε 
να εξασφαλίζεται η 
ουδέτερη επίδραση της 
ενίσχυσης ως κινήτρου 
και συνεπώς η αποφυγή 
της προστασίας / έλξης 
αυτών των συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων στο κράτος 
μέλος που χορηγεί την 
ενίσχυση.

παραγάγει κινηματογραφικό 
ή οπτικοακουστικό έργο, 
πέραν από τις προσωπικές 
παραγωγές των μετόχων της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα βασικά έγγραφα στα οποία 
καθορίζεται η πολιτική της Ε.Ε. είναι 
τα ακόλουθα: 

Α) Ανακοίνωση της Επιτροπής 
στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών, 
σχετικά με τις αρχές και 
κατευθυντήριες γραμμές για 
την κοινοτική πολιτική στον 
οπτικοακουστικό τομέα στην 
ψηφιακή εποχή COM (1999) 657 
τελικό.

Β) Ανακοίνωση της Επιτροπής 
στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών, 
σχετικά με ορισμένες 
πτυχές που αφορούν τα 
κινηματογραφικά και τα άλλα 
οπτικοακουστικά έργα COM 
(2002) 534 τελικό.

Η Ανακοίνωση COM (2002) 534 
τελικό, καθορίζει, μεταξύ άλλων, το 
πλαίσιο για την παροχή κρατικής 

ενίσχυσης στον κινηματογραφικό 
τομέα, με βάση τα κάτωθι κριτήρια 
και προϋποθέσεις. 

(α) Τήρηση του γενικού 
κριτηρίου περί νομιμότητας 
(π.χ. η ενίσχυση δεν πρέπει 
να χορηγείται αποκλειστικά 
και μόνο στους υπηκόους του 
κράτους μέλους κ.λπ.).

(β) Τα ειδικά κριτήρια 
συμβατότητας για τις 
κρατικές ενισχύσεις στην 
κινηματογραφική και 
τηλεοπτική παραγωγή, τα οποία 
είναι:

 η ενίσχυση προορίζεται για i. 
πολιτιστικό προϊόν.

ο παραγωγός πρέπει να είναι ii. 
ελεύθερος να δαπανήσει 
τουλάχιστον το 20% του 
προϋπολογισμού της ταινίας 
σε άλλα κράτη-μέλη δίχως 
να υποστεί μείωση στη 
χορηγούμενη βάσει του 
σχεδίου ενίσχυση. 

η ένταση της ενίσχυσης iii. 
κανονικά περιορίζεται σε 
μέγιστο ποσοστό 50% 
του προϋπολογισμού της 
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