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Νέα τροπολογία για τη διευκόλυνση των επενδύσεων για οπτικοακουστικές παραγωγές 

στην Ισπανία 

 

Η Κυβέρνηση  της  Ισπανίας  έχει  συντάξει  ένα  σύνολο  προγραμμάτων,  με στόχο  την ταχέα 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, μετά την πανδημία. Εντός των σχεδίων αυτών 

συμπεριλαμβάνεται και η Ψηφιακή Ατζέντα 2025, μέσω της οποίας προορίζονται 20 δις ευρώ σε 

επενδύσεις ψηφιοποίησης και, γενικότερα, ψηφιακού τομέα για τα επόμενα τέσσερα έτη. Στην 

εν λόγω Ατζέντα, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνεται και η προώθηση του οπτικοακουστικού 

τομέα, με την προσέλκυση και την ανάπτυξη διεθνών παραγωγών, οι οποίες συμβάλλουν στο 

28% των εσόδων του κλάδου του πολιτιστικού τομέα, ο οποίος, με τη σειρά του, ευθύνεται για 

το 3,8% του ισπανικού ΑΕΠ. 

Στην Ισπανία, οι άδειες εργασίας που χορηγούνταν στο προσωπικό οπτικοακουστικών 

παραγωγών, ρυθμίζονται με νόμο του 2013, ο οποίος περιλάμβανε τροποποιήσεις για τη 

διευκόλυνση έκδοσής τους. Εντούτοις, προϋποθέτει ένα σύνολο κριτηρίων, μεταξύ των οποίων 

συγκεκριμένα έτη εργασίας στον κλάδο. Ως αποτέλεσμα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που, 

εξαιτίας προσωπικού που δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της ισπανικής νομοθεσίας, να 

ακυρώνονται παραγωγές στη χώρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απόφαση γνωστού 

ηθοποιού να μην επιτρέψει τα γυρίσματα γνωστής ταινίας του Χόλυγουντ στην Ισπανία, επειδή 

δεν εξέδωσαν εργασιακή άδεια παραμονής στον προσωπικό του μακιγιέρ, με αποτέλεσμα τα 

γυρίσματα να πραγματοποιηθούν σε άλλο κράτος.  

Η Κυβέρνηση της Ισπανίας έχει ως στόχο την αύξηση των οπτικοαουστικών παραγωγών 

στη χώρα κατά 30% έως και το 2025, κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό χωρίς τη χαλάρωση των 

προαπαιτούμενων για την έκδοση άδειας παραμονής. Επομένως, το ισπανικό Υπουργείο 

Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Κοινωνικής Ασφάλισης και Μετανάστευσης έχει συντάξει 

τροποποιήσεις, προκειμένου να δίνονται οι άδειες εργασίας ευκολότερα για τους 

απασχολούμενους σε διεθνείς παραγωγές του οπτικοακουστικού τομέα. Μεταξύ άλλων, 

καταργείται η ελάχιστη εμπειρία τριών ετών ή η απόκτηση επίσημου διπλώματος, ως απόδειξη 

για ικανότητα εργασίας στον κλάδο, καθώς και η προϋπόθεση ο εργαζόμενος να έχει 

προσληφθεί στην εταιρεία, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τα γυρίσματα. Παράλληλα, θα 

επιτρέπονται συλλογικές αιτήσεις, όπως για το σύνολο των εργαζομένων που θα εργαστούν σε 

μία παραγωγή, ενώ ο χρόνος έκδοσης των αδειών μειώνεται στις 20 ημέρες, που είναι και ο 

μειωμένος χρόνος έκδοσης για συλλογικές αιτήσεις στρατηγικών τομέων και υψηλά 

καταρτισμένου προσωπικού.  

Σύμφωνα με πηγές του ισπανικού κλαδικού τύπου, η τροποποίηση έρχεται την κατάλληλη 

στιγμή καθώς γνωστή εταιρεία παραγωγής αναμένεται να επενδύσει περί τα 362 εκ. ευρώ 

στην Ισπανία για 33 τηλεοπτικές σειρές και 18 ταινίες, σε ένα σύνολο Αυτόνομων 
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Κοινοτήτων της χώρας. Επιπροσθέτως, πέραν των άμεσων οφελών από τις επενδύσεις αυτές, 

που αυξάνουν τα έσοδα της χώρας και δημιουργούν θέσεις εργασίας, σημαντική είναι και η 

συμβολή τους στον τουριστικό τομέα της Ισπανίας, όπως λ.χ. συνέβη στις Κοινότητες της 

Ανδαλουσίας και της Καταλονίας, όπου και γυρίστηκαν πολλά επεισόδια της γνωστής σειράς 

«Παιχνίδι των Θρόνων».  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των οπτικοακουστικών παραγωγών αποτελεί κλάδο αιχμής 

για επενδύσεις και στη χώρα μας, θεωρούμε χρήσιμη την καταγραφή βέλτιστων πρακτικών που 

ακολουθεί η χώρα διαπίστευσής μας ως προς την εξαγωγή συμπερασμάτων που θα μπορούσαν 

ενδεχομένως να συνδράμουν τη βελτίωση των συνθηκών για την προσέλκυση αντίστοιχων 

επενδύσεων στη χώρα μας.  
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