
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «Προστασία και ανάπτυξη της κινηματο
γραφικής τέχνη: και ενίσχυση της ελληνικής κινηματο
γραφίας».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Λ' ΕΙΣΑΓΩ Π1 —1
1. Με το νοαοσχέδιο του φέρει τον τίτλο «Προστασία και 

ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και ενίσχυση της 
ελληνικής κινηματογραφίας» η Κυβέρνηση ατοβλέτει στην 
εισαγωγή αρχών"και ρυθμίσεων.'του αντιμετωπίζουν το κι
νηματογραφικό έργο ως πολιτιστικό προϊόν, καθιερώνουν 
ένα πλήρες λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα προ
στασίας. ανάπτυξης, διάδοσης και απόλαυσής του και εςα- 
σφαλ,ίζουν τη συνολική ενίσχυση της ελληνικής κινηματογρα
φίας σε μόνιμη βάση.

2. Κεντρική αντίληψη του Ν.Δ. είναι η αναγνώριση της 
υποχρέωσης του Κράτους να προστατεύει την τέχνη του κι-, 
νηματογράφου και να παίρνει τα αναγκαία μέτρα για την κα
θολική ανάπτυξή της καθώς και για την ενίσχυση της ελλη
νικής κινηματογραφίας και τη βελτίωση της κινηματογρα
φικής παιδείας του λαού. Η αντίληψη αυτή προϋποθέτει την 
αποσαφήνιση του κινηματογράφου ως τέχνης και των έργων 
του ως πολιτιστικόν προϊόντων καθώς και την αναγνώριση 
του λαού ως ενεργητικού υποκείμενου της καλλιτεχνικής 
διαδικασίας, που αρχίζει με την παραγωγή, συνεχίζεται με 
την προβολή και ολοκληρώνεται με τη διατήρηση και τη

•μελέτη του κινηματογραφικού έργου. ’ ■;
Οι αναγνωρίσεις και οι αποσαφηνίσεις αυτές είναι αναγ- 

,καίες αφού εξακολουθεί να ισχύει η άποψη για το βιομηχανι
κό χαρακτήρα της κινηματογραφίας και να λειτουργεί το 
κινηματογραφικό έργο ως εμπόρευμα, που περιορίζει το θεα
τή στο ρόλο του παθητικού και υποβαλλόμενου καταναλω
τή- . :■ ·. ν'- · ή“

3. Το Ν.Δ. διαγράφει ένα ευρύ πλαίσιο για την ανάπτυξη 
της κινηματογραφικής δραστηριότητας και'δεν αρκείται στον 
εκσυγχρονισμό, τη συμπλ,ήρωση και τη βελ.τίωση του υφι
στάμενου νομικού καθεστώτος. Εκφράζει μια συνολική και 
ολοκληρωμένη άποψη για τον κινηματογράφο, που βασί

ζεται στη συναίνεση και τη συμμετοχή όλων όσοι ασχολού
νται μ’ αυτόν, δημιουργεί νέους θεσμούς και νέες σχέσεις, 
αξιοποιεί την ελληνική και διεθνή πείρα και απορρίπτει κα
τεστημένες διακρίσεις και προκαταλήψεις, όπως προκύπτει 
από τις επί μέρους διατάξεις του.

' Β' ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

4. Η κινηματογραφική δραστηριότητα στην Ελλάδα ρυθ- 
..μίζεται βασικά από τα Ν.Δ. 4209/1961 και 58/1973. Το
πρώτο από τα δύο αυτά νομοθετήματα έχει ως ισότιμος σκο
πούς την ανάπτυξη της κινηματογραφίας στην Ελλάδα και 
τη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την παρα
γωγή στην Ελλάδα κινηματογραφικών ταινιών από αλλο
δαπές επιχειρήσεις. Το δεύτερο νομοθέτημα, της δικτατο- 
ρικής περιόδου, καθιερώνει μέτρα για την ανάπτυξη της κι

νηματογραφικής βιομηχανίας, όπως εννοεί και όπως χαρα
κτηρίζει την έβδομη τέχνη. Οι υπάρχουσες νομικές ρυθμί
σεις έχουν ένα απροσχημάτιστα χρησιμοθηρικό και οικονο- 
μιστικό χαρακτήρα, ανταποκρίνονται σε ξεπερασμένες ιδεο
λογικοπολιτικές αντιλήψεις και αντιδραστικά μοντέλα ανά
πτυξης και δεν περιέχουν ούτε το πρόπλασμα μιας οργανω
μένης πολιτικής για την τέχνη του κινηματογράφου, που 
διαθέτει απεριόριστες παιδευτικές δυνατότητες και έχει ευ
ρύτατη διάδοση στο λαό.

5. Χαρακτηριστικά της ισχύουσας νομοθεσίας αποτε
λούν, ανάμεσα στα άλλα, η απουσία ρυθμίσεων για τον πνευ
ματικό δημιουργό του κινηματογραφικού έργου, η θέσπιση 
μιας ολοκληρωτικής λογοκρισίας, η έλλειψη διατάξεων για 
την ουσιαστική συμμετοχή των κινηματογραφιστών στη λή- 
"ψη των αποφάσεων που τους αφορούν καθώς και του λαού 
στην απόλαυση των κινηματογραφικών έργων και η σύγ-

χυση ανάαεσα στις ηθικές και υλικές διακρίσεις των κινημα
τογραφικών έργων. Κύρια όμως έλλειψη του υφιστάμενου 
Θεσμικού πλαίσιου για τον κινηματογράφο και οργανική 
αδυναμία του παραμένει η αποσπασματικότητα των ρυθμί
σεων και η απουσία μιας κεντρικής αντίληψης, που να συν
δέει την κινηματογραφική δραστηριότητα με τη γενικότερη 
παιδευτική και πολιτιστική πολιτική. Αποτέλεσμα αυτής 
της ιδεολογικής αναπηρίας ήταν η αναποτελεσματικότητα 
των μέτρων ανάπτυξης του κινηματογράφου και η αυτε
νέργεια. των ανεξάρτητων δημιουργών παραγωγών, των 
κινηματογραφικών λεσχών και των πολιτιστικών πρωτο
βουλιών του λ.αού, που αναπτύχθηκαν χωρίς κρατική ενί
σχυση και αντιμετωπίστηκαν αδιάφορα ως αρνητικά από 
την πολιτική εξουσία. Και πρόσθετα η αναρχία και ασυδο
σία της κινηματογραφικής αγοράς, που αφέθηκε να λειτουρ
γεί με τους κανόνες του κέρδους και υποβάθμισε και την καλ
λιτεχνική σημασία του κινηματογράφου και την παιδεία του 
λαού σ' ένα από τους πιο ανοιχτούς και δημοφιλείς χώρους 

·,·ΛΒλ4Τ«Γ?ικής. πληροφόρησης και ψυχαγωγίας.

Π ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν/Σ

6. Οι θεμελιώδεις αρχές, που στηρίζουν τις επί μέρους ρυ
θμίσεις του Ν.Σ., είναι οι εξής :

α) Αναγνωρίζεται ρητά η ιδιότητα του κινηματογράφου 
ως τέχνης και του κινηματογραφικού έργου ως πολιτιστι
κού προϊόντος και η συνακόλουθη υποχρέωση του Κράτους 
να μεριμνά για την ανάπτυξη του κινηματογράφου και τη 
βελτίωση της κινηματογραφικής παιδείας του λ.αού. Η απο
σαφήνιση αυτή ήταν αναγκαία και για ιστορικούς λόγους, 
που αναφέρονται στη θεώρηση και αντιμετώπιση του κινη
ματογράφου ως βιομηχανικής δραστηριότητας και για να 
αποτελέσει τη θέση αρχής, πού διέπει και εξηγεί το'σύνολ.ο 
των διατάξεων του Ν.Σ..

.β) Καθιερώνεται η γενική αρμοδιότητα του Υπουργού 
■ Πολιτισμού και Επιστημών για τα θέματα του. κινηματο
γράφου και η σύσταση και λειτουργία διυπουργικής επι
τροπής για την αντιμετώπιση όσων ζητημάτων συνδέονται 
άμεσα ή έμμεσα με τα θέματα αυτά. Η αρχή αυτή ανταπο- 
κρίνεται στην ανάγκη για το μεθοδικό και συντονισμένο σχε- 
διασμό και την άσκηση μιας ολοκληρωμένης πολιτιστικής 

.πολιτικής στον τομέα του κινηματογράφου.

γ) Θεσμοποιείται η ουσιαστική συμμετοχή των απασχο
λούμενων στον κινηματογράφο στη μελέτη και τη λήψη , των 
σχετικών αποφάσεων μέσα από όργανα καθοριστικής σημα
σίας, όπως είναι το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Κινηματογρα
φίας, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, το Φεστιβάλ.

• Κινηματογράφου, το Εθνικό Κινηματογραφικό Αρχείο, η 
Επιτροπή νεότητας και άλλα, που αναφέρονται στα συγκε
κριμένα Θέματα.

δ) Διακηρύσσεται η ελευθερία της κινηματογραφικής τέ
χνης και απαγορεύεται η λογοκρισία και κάθε άλλο προλη
πτικό μέτρο και καταχυρώνεται η συνταγματική επιταγή 
για την ανάπτυξη των νέων ως ελεύθερων και υπεύθυνων 
πολιτών με τη σύσταση και λειτουργία επιτροπής νεότητας.

ε) Ρυθμίζεται το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στο 
κινηματογραφικό έργο, που ανήκει στο σκηνοθέτη, με την 
επιφύλαξη της προστασίας των δικαιωμάτων των άλλων 
-συντελεστών του έργου.' - -

στ) Καθορίζονται οι έννοιες του κινηματογραφικού έργου 
και των διακρίσεων των ταινιών καθώς και της εθνικότητας 
της ταινίας και τα μέτρα προστασίας του τεχνικού προσω
πικού της παρ αγωγής.

ζ) Εισάγεται σύστημα οικονομικής ενίσχυσής του ελλη
νικού κινηματογράφου, που βασίζεται στη χρησιμοποίηση 
του φόρου δημοσίων θεαμάτων από την προβολή ταινιών για 
την ενίσχυση των παραγωγών, των επιχειρηματιών αιθου
σών. της παραγωγής νέων ταινιών και σεναρίων και της 
πολιτιστικής πολιτικής στον τομέα αυτό. Παράλληλα εισά- 
γονται νέες ευεργετικές ρυθμίσεις οικονομικού, φορολογικού,



— t —

δασμολογικοί' χρηματοδοτικού' καΓ τεχνικού χαρακτήρα 
και διατηρούνται διευρυνόμενες οι ισχύουσες ευνοϊκές ρυθ
μίσεις. Τα μέτρα αυτά συμπληρώνονται από τη θέσπιση 
χρηματικών βραβείων ποιότητας και ενίσχυσης των αιθου
σών τέχνης, με κίνητρο την προβολή ελληνικών ταινιών, κα
θώς και των κινηματογραφικών λεσχών και των ταινιοθη-
κώ\. , , , c

Δημιουργείται έτσι ένα πλέγμα ουσιαστικής υλικής βο
ήθειας για την παραγωγή, διανομή, προβολή και διάδοση 
του Ελληνικού κινηματογράφου και διεύρυνσης του κοινού 
του για να αντιμετωπισθεί ριζικά, πραγματικά, μόνιμα και 
όποοασιστικά η χρόνια'κρίση του και να ανταποκριθεί στις 
οξύτατες συνθήκες ανταγωνισμού της, τηλεόρασης και των 
ξένων και κυρίως αμερικανικών ταινιών, που αποτελεί πα
νευρωπαϊκό πρόβλημα και επηρεάζει άμεσα όχι μόνο την 
πολιτιστική κατάσταση, αλλά και τη γενικότερη νοοτροπία 
και συμπεριφορά του κοινού.

η) Συστηματοποιείται η διάδοση και η προβολή των ελλη
νικών ταινιών στο εξωτερικό και διευκολύνεται η εςαγίυγή 
τους με τη δημιουργία ειδικού οργάνου του Ελληνικού Κέν
τρου Κινηματογράφου και την καθιέρωση καθεστώτος ελευ
θερίας εξαγωγών.

θ) Παίρνονται συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης των επι
χειρήσεων αιθουσών προβολής και της βελτίωσης των αι
θουσών για την ανάκαμψη του ανησυχητικού φαινόμενου 
κλεισίματος ή μετατροπής τους.
ι) Αναμορφώνεται η οργάνωση και λειτουργία του Ελλη

νικού Κέντρου Κινηματογράφου, που βασίζεται στις αρχές 
της δημοσιοποίησης και κοινωνικοποίησης του φορέα και 
της εξασφάλισης της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής 
και ευελιξίας του, ώστε να αποτελέσει όργανο ενίσχυσης και 
βελτίωσης της παραγωγής και προβολής των ελληνικών ται
νιών, είτε μετέχει είτε δεν μετέχει σ' αυτές και να εκφράζει 
τις απόψεις όλων όσοι ασχολούνται με τον κινηματογράφο 
και να αξιοποιεί την πείρα, τον προβληματισμό και τις ανη
συχίες τους στην αναζήτηση των πρόσφορων μέτρων προ
σαρμογής της παραγωγής, διανομής και προβολής των ελ
ληνικών ταινιών στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές, οικονομι
κές και τεχνολογικές συνθήκες.

ια) Ιδρύεται Εθνικό Κινηματογραφικό Αρχείο, με συμ
μετοχή των εργαζομένων στον κινηματογραφικό χώρο, που 
εξασφαλίζει τη συντήρηση του κινηματογραφικού, φωτο
γραφικού και τεχνικού υλικού και επιτρέπει τη συστηματική 
ιστορική και αισθητική έρευνα στα πλαίσια της ανάπτυξης 
της κινηματογραφικής παιδείας στη Χώρα μας.

ιβ) Ενισχύεται η δημιουργία και λειτουργία ταινιοθηκών 
και η αξιοποίησή τους για την παράλληλη πολυφωνική επι
δίωξη του σκοπού του Εθ,ικού Κινηματογραφικού Αρχείου.

ιγ) Δημιουργείται θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης και ενί
σχυσης της αυτενέργειας των θεσμών, μέσα από τις κινημα
τογραφικές λέσχες και της ομοσπονδίας τους, που επιτρέπει 
την ενεργοποίηση του θεατή και την υπέρβαση της παθητι
κότατος, που καλλιεργεί το κατεστημένο σύστημα λειτουρ
γίας του κινη ματογράφου και τα συμφέροντα και οι επιδιώ
ξεις που αυτό εξυπηρετεί.

ιδ) Αναμορφώνεται ο θεσμός του Φεστιβάλ Κινηματογρά
φου. Η αναμόρφωση αυτή βασίζεται στις αρχές της κοινω
νικοποίησης και της αυτονομίας καθώς και στην αντικατά
σταση των χρηματικών βραβείων που απονέμονται διευρυ- 
νόμενα με άλλη διαδικασία με ηθικές διακρίσεις και αντα- 
ποκρίνεται στην ανάγκη να εξοπλιστεί η ελληνική παραγωγή 
με ένα δυναμικό και αποτελεσματικό φορέα προβολής και 
αξιοποίησης των κατακτήσεών της.

ιε) Αναθεωρείται, με βάση τις θεμελιώδεις αρχές του 
Σ.Ν., η αντιμετώπιση των αλλοδαπών επιχειρήσεων παρα
γωγής και των γραφείων εξυπηρέτησής τους.

Δ' ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

7. Από την αντιπαραβολή των υφιστάμενων νομικών ρυθ
μίσεων προς εκείνες του Σ.Ν. προκύπτει αβίαστα, ότι το

Σ.Ν. αποτελεί σταθμέ και αφετηρία στην ιστορία του ελλη
νικού κινηματογράφου και της κινηματογραφικής παιδείας 
στη Χώρα μας. Σημαδεύει και επιτρέπει το πέρασμα απο 
τη «βιομηχανική», οιχονομισπχή και αντιδραστική περίοδο 
των σχέσεων στη δημιουργική, ελεύθερη και πολλαπλά και 
ουσιαστικά ενισχυόμενη ανάπτυξή τους. Το Κράτος είναι 
αρωγός, αλλά όχι «προστάτης» και η ευθύνη για την πολι
τιστική πολιτική-στο χώρο της πιο λαϊκής από τις Τέχνες 
αναλαμβάνεται ισόρροπα από τα πολιτιστικά πολιτειακά 
όργανα, τους κινηματογραφιστές στην πληρότητα του όρου 
και το κοινό.

Πρόκειται για μια κατά κυριολεξία ιστορική αλλαγή από 
τη φάση υπολειτουργίας στην περίοδο ανάπτυξης και άνθι
σης της τέχνης του κινηματογράφου και της ελληνικής πα
ραγωγής.

Ε' ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

8. Είναι αναγκαίο να επισημανθεί, ότι η διαδικασία εκ
πόνησης του Ν.Σ. βασίστηκε στις αρχές της συμμετοχής και 
συναίνεσης των συνδικαλιστικών φορέων των ενδιαφερομέ
νων και του κριτικού διαλόγου. Αποτέλεσμα αυτής της επι
λογής και πρακτικής ήταν η δημοκρατική σύνθεση πολλών 
και διαφορετικών αντλήψεων, η υπέρβαση μονομερών ή μι- 
κροπρόθεσμων αντλήψεων και η αξιοποίηση της ελληνικής 
και της διεθνούς πείρας στον τομέα του κινηματογράφου.

Το Ν.Σ. είναι το θετικό προϊόν μιας επίπονης, υπεύθυνης 
και δημιουργικής διαδικασίας, που ανταποκρίνεται στην πο
λιτική βούληση για τον εξοπλισμό του κινηματογράφου και 
των δημιουργών του μ' ένα θεσμικό όργανο που επιτρέπει 
την ανάπτυξη και την προκοπή του.

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

- ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΕ ΑΡΘΡΟΥ

, - ~ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ά- ΟΡΙΣΜΟΙ

_ Άρθρο 1.

Στο πρώτο άρθρο του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου ορίζε
ται, ότι η προστασία της κινημ. τέχνης αποτελεί υποχρέω
ση του Κράτους, που επιβάλλεται να λαμβάνει όλα πϊ αέ- 
τρα εκείνα, που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη και την 
προαγωγή της σύμφωνα με το Σύνταγμα. Στα πλαίσια αυ
τής της προστασίας, οφείλει να παίρνει κάθε μέτρο που απο
σκοπεί στην με οποιοδήποτε τρόπο ενίσχυση της παρ αγωγή ε, 
διανομής και εν γένει προώθησης των ελληνικών ταινιών, κα
θώς και στη βελτίωση της κινηματογραφικής παιδείας του 
λαού.

Καθιερώνεται επίσης γενική αρμοδιότητα και εποπτεία 
του Υπουργού Πολ.ιτισμού και Επιστημών σε θέματα υπο
χρεώσεων του Κράτους που ορίζονται μ' αυτό το νόιιο.

Προβλεπεται μεταφορά αρμοδιοτήτων άλλ.ων Υπουργείων 
σε θέματα κινηματογράφου στο Υπουργείο Πολ.ιτισμού και 
Επιστημών με Προεδρικά Διατάγματα ούτως ώστε να συγ
κεντρωθεί όλος ο τομέας του κινηματογράφου, καλλιτεχνι
κός και τεχνικός, στο καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργείο. Προ- 
βλέπεται σύσταση διυπουργικής επιτροπής που θα αποτε
λάται απο τους προϊσταμένους των υπηρεσιών, αρμοδίων 
για θέματα κινηματογράφου των καθ' έκαστα Υπουργείων 
και θα επλαμβάνεται κάθε θέματος σχετικού με τον κινημα
τογράφο , που δεν υπάγεται ακόμα ή εξαιρείται για ειδικούς 
λ.όγους από τη γενική αρμοδιότητα του ΥΠΠΕ.

Η γνώμη της επιτροπής αποτελχί απαραίτητη προϋπό
θεση για την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης από τα άλλ.α 
συναρμόδια Υπουργεία εκτός του ΥΠΠΕ.

Με την παραγρ. 5 προσδιορίζεται και κατοχυρώνεται τυ
πικά με το νόμο η γνωμοδοτική ή αποφασιστική αρμοδιό
τητα του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κινηματογραοίαε του 
ΥΠΠΕ, για όσα θέματα ορίζονται με το νόμο αυτό ή πρό
κειται να υπαχθούν μελλοντικά στην αρμοδιότητα του.



— 4 —
Άρθρο 2.

Με το δεύτερο άρθρο ορίζεται, ότι. η κινηματογραφική 
τέχνη είναι ελεύθερη. Παρά τη γενική προστασία της ελευ
θερίας κάθε μορφής τέχνης από το Σύνταγμα, κρίθηκε αναγ
καία η ειδικότερη νομική ρύθμιση, λόγω της αντιμετώπισης 
ως τώρα του κινηματογράφου σαν βιομηχανίας:

Καταργείται η λογοκρισία και ορίζεται, ότι και κάθε άλ
λο προληπτικό μέσο απαγορεύεται.

Για το λόγο αυτό, η κατάσχεση κινηματογραφικών ται
νιών επιτρέπεται μόνον μετά την προβολή τους και μόνον 
στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που το Σύνταγμα 
ορίζει για την κατάσχεση εφημερίδων και άλλων εντύπων.

Η Επιτροπή νεότητας που συνιστάται μ' αυτό το άρθρο και 
είναι αρμόδια να αποφανθεί μόνον για τον χαρακτηρισμό μιας 
ταινίας, ως κατάλληλης, ή περιορισμένης καταλληλότητας, 
κατόπιν αιτήσεως του υπεύθυνου για την εκμετάλλευσή της, 
έχει σαν αποστολή να συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσω
πικότητας των νέων, χωρίς συγχρόνως να περιορίζει την 
ελευθερία έκφρασης και διακίνησης των κινηματογραφικών 
έργων.

Άρθρο 3.

Με το τρίτο άρθρο ορίζεται, ότι το δικαίωμα πνευματικής 
ιδιοκτησίας κάθε κινηματογραφικού έργου ανήκει στο σκη
νοθέτη του.

Το δικαίωμα όπως αυτό, δεν περιορίζει τα δικαιώματα 
των άλλων συντελεστών του έργου στις επί μέρους δημιουρ
γίες τους, που αναγνωρίζονται από σχετικές διατάξεις νό
μων.

Η αναγνώριση του δικαιώματος της πνευματικής ιδιο
κτησίας του κινηματογραφικού έργου στο σκηνοθέτη, του 
παρέχει και το δικαίωμα να επιλέγει, εκτός αν υπάρχει 
αντίθετη γραπτή συμφωνία με τον παραγωγό, τα βασικά 
καλλιτεχνικά και τεχνικά στελέχη κάθε ταινίας.

Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών 
και σύμφωνη γνώμη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κινη
ματογραφίας επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η προβολή ται
νίας που παρουσιάζει ιδιαίτερη καλλιτεχνική αξία, όταν ο 
σκηνοθέτης ή οι δικαιοδόχοι του αρνούνται καταχρηστικά 
να τις επιτρέψουν και εφ' όσον επιδιώκεται η διατήρησή της 
ή η χρησιμοποίησή της για μη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς 
σκοπούς.

Άρθρο 4.

Στο τέταρτο άρθρο δίνεται ο ορισμός του κινηματογραφι
κού έργου και της κινηματογραφικής ταινίας. Περιλαμβά
νεται επίσης η διάκριση των κινηματογραφικών ταινιών σε 
ταινίες μεγάλου μήκους, μικρού μήκους και επικαίρων.

Άρ-Spc 5.

Στο άρθρο 5 καθορίζεται η έννοια της ελληνικότητας των 
κινηματογραφικών ταινιών και αναφέρονται λεπτομερώς οι 
προϋποθέσεις εκείνες, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν αθροι
στικά για να χαρακτηρισθεί μία ταινία ως ελληνική.

Παρέχεται όμως η δυνατότητα στο Γνωμοδοτικό Συμ-" 
βούλιο Κινηματογραφίας να χαρακτηρίσει κατ' εξαίρεση μία 
ταινία σαν ελληνική, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο 
νόμο.

Οι διατάξεις του’άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για πρό
σωπα με Κυπριακή υπηκοότητα.

Άρθρο 6. -· τ·7 ::

Στο έκτο άρθρο καθορίζεται το ελάχιστο όριο τεχνικού 
προσωπικού, απαραίτητου για την παραγωγή κινηματογρα- 
φικής ταινίας μεγάλου μήκους με επινοημένο μύθο.

Προκειμένου για ταινία με πειραματικό χαρακτήρα και 
ιδιαζουσες ανάγκες παραγωγής, το Γνωμοδοτικό Συμβού
λιο Κινηματογραφίας μπορεί με απόφασή του να επιτρέψει 
την απόκλιση από αυτές τις διατάξεις.

Παραγωγοί οι οποίοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις αυτέε, 
στερούνται τα ευεργετήματα και τα ευνοϊκά μέτρα που παρέ

χονται με το νόαο αυτό, για χρονικό διάστημα που καθορί
ζεται με απόφαση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κινημα
τογραφίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Ενίσχυση Ελληνικής Κινηματογραφίας.

Άρθρο 7.

Το έβδομο άρθρο είναι το πρώτο, σειρά; άρθρων, που απο
τελούν το Β’ Κεφάλαιο του νομοσχεδίου και που αναφέρεται 
στην ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας.

Ειδικότερα ποσό ίσο με το 50 % του φόρου δημοσίων θε ” 
αμάτων, που εισπράττεται κάθε χρόνο από την προβολή κι
νηματογραφικών ταινιών, θα διατίθεται για την ανάπτυξη 
της κινηματογραφικής τέχνης, καθώς και για την μελέτη 
και την άσκηση πολιτιστικής πολ.ιτικής στον τομέα του κι
νηματογράφου. Το ποσοστό αυτό μπορεί ν' αυξηθεί, με κοι
νές αποφάσεις των Υπουργών Πολιτισμού και Επιστημών 
και Οικονομικών και μέσα σε τρία χρόνια να φτάσει το 
100%. Το ποσό του φόρου αυτού θα εγγράφεται σε ειδικό 
άρθρο του προϋπολογισμού εσόδων του Κράτους και συγ
χρόνως ισόποση πίστωση θα εγγράφεται σε ειδικό άρθρο του 
προϋπολογισμού εξόδων του ΥΠΠΕ. Από την πίστωση αυ
τή, θα καταβάλλεται στον παραγωγό ταινίας μεγάλου μή
κους ποσό, το οποίο συνυπολ.ογιζόμενο με τα έσοδα εκμε
τάλλευσης της ταινίας θα καλύπτει τα βεβαιωμένα έξοδα 
παραγωγής της. Στους επιχειρηματίες αιθουσών προβολής 
ταινιών, καταβάλλεται επίσης κάθε χρόνο, ποσό ίσο με πο
σοστό του φόρου που εισπράττεται από τα εισιτήρια, σύμ
φωνα με τις διακρίσεις που καθορίζονται στην παρ. 4 και εφ' 
όσον πληρούν τις απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις. 
Των ευεργετημάτων αυτών στερούνται οι παραγωγοί ελλη
νικών ταινιών με περιεχόμενο καθαρά πορνογραφικό και εφ' 
όσον έχουν φανερά κερδοσκοπικό σκοπό, καθώς και οι επι
χειρηματίες αιθουσών προβολής που προβάλλουν συστηματι
κά ταινίες με ίδιο περιεχόμενο.

Άρθρο 8.

Με το άρθρο αυτό μεταβάλλεται ο θεσμός των βραβείων 
του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης που ισχύει μέχρι τώρα και θε
σπίζεται τρόπος απονομής χρηματικών βραβείων ποιότητας 
και διακρίσεων ποιότητας, το Φεβρουάριο κάθε χρόνου, σε 
ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες, που η παραγωγή τους 
έχει ολοκληρωθεί στη διάρκεια του προηγούμενου χρόνου. 
Η απονομή γίνεται μετά από απόφαση του Υπουργού Πολι
τισμού και Επιστημών με τις προϋποθέσεις και τη διαδικα
σία που ορίζονται στις επί μέρους παραγράφους του άρθρου 
αυτού, ύστερα από προτάσεις που υποβάλλουν ως τις 15 Ια
νουάριου κάθε χρόνου, χωριστά, το Γνωμοδοτικό Συμβού
λιο Κινηματογραφίας και η Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. 
Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 9.

Στο άρθρο 9 υλοποιείται η καθιέρωση προστατευτικών 
μέτρων υπέρ των επιχειρήσεων παραγωγής, επεξεργασίας, 
διανομής και προβολής κινηματογραφικών ταινιών και κά
θε είδους κινηματογραφικής δραστηριότητας.

Τα μέτρα αυτά περλαμβάνουν την επέκταση και στις 
ανωτέρω επιχειρήσεις όλων των γενικών μέτρων ενίσχυσης 
των ελληνικών επιχειρήσεων μεταποίησης και εξαγωγής, 
καθώς και δυνατότητα αναγνώρισης της επαγγελματικής 
ιδιότητας ορισμένου. προσώπου ή επιχείρησης σχετικής με 
κινηματογραφικές ταινίες, ώστε να έχουν την ευμενέστερη 
οικονομική κ.λ_π. μεταχείριση που ισχύει.

Άρθρο 10.

Κατά τη χορήγηση δανείων και κάθε μορφής πιστοδότη- 
σης που παρέχεται από Τράπεζες για δραστηριότητες σχε- _ 
τικές με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών ή για 
την ίδρυση ή λειτουργία εργαστηρίου παραγωγής και επε-
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^εργασίας κινηματογραφικών ταινιών, καθιερώνεται με το 
άρθρο 10 ύψος επιτοκίου, μέχρις εκείνου που ισχύει για τις 
βιοτεχνικές χρηματοδοτήσεις. Για την εξασφάλιση των 
δανείων αυτών επιτρέπεται η σύσταση του ειδικού κινημα
τογραφικού ενεχύρου.

Άρθρο 11.

Με το άρθρο 11 ορίζεται ότι η εξαγωγή των ελληνικών 
κινηματογραφικών ταινιών στο εξωτερικό, είναι ελεύθερη 
και. γίνεται χωρίς καταβολή οποιουδήποτε δασμού ή τέλους, 
σε οσαδήποτε αντίτυπα.

Άρθρο 12.

Στο άρθρο αυτό ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τεχνι
κό και τεχνολογικό εξοπλισμό των κινηματογραφικών ε- 
γαστηρίων στην Ελλάδα, όπως μηχανημάτων κινηματογρα
φίας και των εξαρτημάτων τους, κινηματογραφικών ταινιών 
και λοιπών πρώτων υλών και ειδικότερα η απαλλαγή τους 
από φόρους, τέλη ή δασμούς κατά την εισαγωγή ή την εξα
γωγή τους.'

........................... Άρθρα 13,14,15.

-Με τα άρθρα 13.14 .και 15 ρυθμίζονται θέματα σχετικά 
με: τη ιδυνατότητα. χρησιμοποίησης, από τους παραγωγούς 
ελληνικών ^ταινιών,· .σχηματισμών των ενόπλων δυνάμεων 
ή-των σωμάτων.ασφαλείας και η δυνατότητα λήψης σκηνών 
σε χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο.

Ορίζεται κατώτατο όριο μίσθωσης των ελληνικών κι
νηματογραφικών ταινιών και δίνεται δυνατότητα σύστασης 
τεχνικής επιτροπής αιθουσών και υπαίθριων κινηματογρά
φων, με σκοπό τη σύνταξη κανονισμού λειτουργίας των at- 
θουσών αυτών.

- . .... ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

\ Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

' Άρθρα 16-26. -

Το Γ' Κεφάλαιο του νομοσχεδίου, που απαρτίζεται από 
τα άρθρα 16 έως και 26 ρυθμίζει θέματα σχετικά με τη λει
τουργία και οργάνωση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογρά
φου,·-: > ···" -·· -........τ·.·.·· .

Η ανώνυμη αυτή' εταιρεία, η όποια ανήκει εξολοκλήρου στο 
Κράτος, έχε: διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λει
τουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας 
και:υπό τήν εποπτεία τού ΤΠΠΕ και έχουν εφαρμογή σ' 
αυτή οι διατάξεις, που ισχύουν εν γένει για τις ανώνυμες 
εταιρείες, πλην ορισμένων, που κατονομάζονται ρητά ή δεν 
προσαρμόζονται στο χαρακτήρα της ως δημόσιας επιχεί-
Ρηση;·......................

Στο άρθρο 17 καθορίζονται οι σκοποί του Ε.Κ.Κ. και 
αναφέρονται αναλυτικά ο τρόπος και τα μέσα επίτευξη; των 
σκοπών αυτών.

—το άρθρο 16 προσδιορίζονται τα ποσοστά συμιιετοχής 
του Ε.Κ.Κ. στην παραγωγή ταινιών κατά συνέπεια ανάλογη 
συμμετοχή στα έσοδα εκμετάλλευσης.

Ιδρύεται ειδικό τμήμα «UNIGRECE FILM», για την 
προβολή της ελληνικής κινηματογραφικής τέχνης και την 
προώθηση της εκμετάλλευσης των ελληνικών ταινιών στο 
εξωτερικό. - -

—τα επόμενα άρθρα καθορίζονται οι πόροι του Ε.Κ.Κ. 
και αναλ.ύονται λεπτομερώς η σύνθεση και οι αρμοδιότητες 
καθενός από τα τέσσερα όργανά του.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση που περιλαμβάνει 24 
αιρετα μέλη και 11 διοριζόμενα εισηγείται τη γενική πολ.ιτι- 
κ7ϊ ‘ϊτ/ζ δραστηριότητας του Ε.Κ.Κ. και κρίνει τα αποτελε- 
σματά της.

-Ιθ-_Δ·.?· . που συντίθεται από 9 μέλη αποφασίζει για κά- 
θε.ίεμα;σχετικό-με-τη-διοίκηση, λειτουργία και διαχείριση 

και ασκεί τις αρμοδιότητες Δ.Σ. ανώνυιχηε εται- 
Ρει*ί·. ...

4- ---- ;

Η Γνωμοδοτιχή Επιτροπή που αποτελείται από 5 μέλη, 
γνωμοδοτεί γτα την καλλιτεχνική αξία των σεναρίων και των 
προτάσεων παραγωγής που υποβάλλονται στο Ε.Κ.Κ. κα
θώς και για κάθε άλλο θέμα που παραπέμπεται · σ' αυτήν από 
το Δ.Σ.

Στο άρθρο 26 περιλαμβάνεται διάταξη που ορίζει, ότι μέ
σα σε 1 έτος από τη συγκρότηση του Δ.Σ.. θα κατοφτισθεί 
Καταστατικό, υπηρεσιακός Οργανισμός και εσωτερικοί κα
νονισμοί λειτουργίας του Ε.Κ.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Εθνικό Κινηματογραφικό Αρχείο, Ταινιοθήκες
. . και Κινηματογραφικές Λέσχες.

Άρθρα 27 - 29.

Με το άρθρο 27 ιδρύεται επιστημονικό όργανο με την ονο- . 
μασία Εθνικό Κινηματογραφικό Αρχείο που έχει σα σκοπό, 
τη συγκέντρωση, διαφύλαξη, αρχειοθέτηση και συντήρηση- 
κινηματογραφικών ταινιών καθώς και εντύπων και αντικει-- 
μένων κάθε είδους, που αναφέρονται στην ιστορία και τέχνη, 
του Κινηματογράφου.

Αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία του ΤΠΠΕ και διοι- 
κείται από Δ.Σ. που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού.

Η διατήρηση όλου αυτού του κινηματογραφικού υλικου_ξ 
πρόκειται να συντελέσει αφ' ενός στην ανάπτυξη και ενίσχυ
ση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Υπουργείου, αφ'^ 
ετέρου στη χρησιμοποίηση του για επιστημονικούς και ερευ-’ 
νητικούς σκοπούς.

Στο επόμενο άρθρο καθορίζονται οι προϋποθέσεις με τις 
οποίες, συλλογή κινηματογραφικών ταινιών μπορεί να ανα·^ 
γνωρισθεί σαν ταινιοθήκη και κατά συνέπεια να τύχει ηθι-^ 
κής και υλικής ενίσχυσης.

Στη συνέχεια δίδεται δυνατότητα αναγνώρισης σωματείου 
ή ενώσεως προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σαν-' 
κινηματογραφικής λέσχης και η υλική και ηθική ενίσχυση του 
έργου τους. . .. . τκ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ’

Φεστιβάλ. Κινηματογράφου. . ...

■ ' Άρθρα 30- 33. '·:

Το πέμπτο κεφάλ.αιο του νομοσχεδίου οργανώνει σε νέα 
βάση το Φεστιβάλ. Ελληνικού Κινηματογράφου Θεσσαλονί
κης σαν αποκεντρωμένης δημόσιας υπηρεσίας του Υπουρ
γείου Πολ.ιτισμού και Επιστημών που έχει τη δυνατότητα 
να οργανώνει και διεθνές Φεστιβάλ με παράλληλες κινημα
τογραφικές εκδηλώσεις.

Εισάγεται ο θεσμός των ηθικών διακρίσεων, χωρίς χρη
ματικά έπαθλα, σαν τρόπου βράβευσης των ταινιών που συ
ναγωνίζονται στο Φεστιβάλ.. Με τον τρόπο αυτό αποφεύ
γεται ο οξύς ανταγωνισμός και οι αντεγκλήσεις μεταξύ των 
υποψηοίων και αναδεικνύεται το Φεστιβάλ, θεσσαλ.ονίκης 
σαν θεσμός καλλ.ιτεχνικής έρευνας και αναζήτησης.

Διευθυντής του Φεστιβάλ, ορίζεται με απόφαση του Ί - 
πουργού, με τριετή θητεία, πρόσωπο με ειδική ενασχόληση 
σε θέματα κινηματογράφου.

Συνιστάται και λειτουργεί οργανωτική επιτροπή, της 
οποίας η σύνθεση με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων φο
ρέων παρέχει -εχέγγυα ελαστικότητας, αυτονομίας και λει
τουργικότητας του οργάνου αυτού.

Για τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ, λειτουργούν επίσης προ
κριματική και κριτική επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Αλλ.οδαπές επιχειρήσεις παραγωγής ταινιών.

Άρθρο 34.

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται ορθολογικότερα το ζήτημα 
της εισαγωγής κινηματογραφικού υλ.ικού που είναι απαραί
τητο για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα, από επιχει
ρήσεις που εδρεύουν στο εξωτερικό.



Άρθρο 35. ΚΕΦΑΛΑ10Ν A’
Στο άρθρο αυτό δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών 

νραφείων για την προσέλκυση και εξυπηρέτηση αλλοδαπών 
επιχειρήσεων για παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα και 
ορίζεται, ότι τα γραφεία αυτά θα λειτουργούν βάσει των 
διατάξεων που διέπουν τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Τελικές ποινικές και μεταβατικές διατάεεις 

Άρθρο 36.

Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνεται η σύνθεση της Επιτροπής 
νεότητας η οποία έχει σαν αρμοδιότητα τη χορήγηση πι
στοποιητικού καταλληλότητας ή μη, ή περιορισμένης κα
ταλληλότητας σε ταινίες πριν τη δημόσια προβολή τους.

Κατ’ αυτό τον τρόπο καταργείται η λογοκρισία, διότι η 
υποβολή μιας ταινίαε στην κρίση της Επιτροπής νεότητας, 
αποκλειστικό σκοπό έχει, την προστασία της νεότητας απο 
θεάματα που τυχόν να είχαν βλαπτική επίδραση στην ανά
πτυξη της προσωπικότητας των νέων.

■ Άρθρο 37.

Με το άρθρο αυτό παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό 
Πολιτισμού και Επιστημών να ρυθμίζει, με αποφάσεις του, 
λεπτομέρειες εφαρμογής αυτού του νόμου. Επίσης παρέχεται 
η δυνατότητα καθορισμού ειδικών όρων για το γύρισμα η 
την προβολή ταινιών σε παραμεθόριες περιοχές με κριτήρια 
την προστασία των διεθνών σχέσεων της χώρας.

" - ~ Άρθρο 38.

Στο άρθρο 38 ορίζονται οι ποινικές κυρώσεις για παρα
βάσεις διατάξεων που περιλαμβάνονται στα επί μέρους άρθρα 
του νομοσχεδίου.' Υπάρχει διάκριση των παραβάσεων σε 
εκείνες που τελούνται με δόλο ή από αμέλεια και οι κυρώσεις 
περιλαμβάνουν φυλάκιση, ή και χρηματική ποινή.

Γενικοί ορισμοί.

Σκοποί.

Αρθρο 1. 1. Σκοπός του παρόντοε είναι τ ανάπτυξιεττ; 
κινηματογραφίας εν Ελλαδι, ως και η δηαιουρνία των αναγ
καίων προϋποθέσεων δια την εν Ελλάδι παραγωγήν κινημα- 
τογραφικών ταινιών υπό αλλοδαπών επιχειρήσεων.

2ι. Αι διαταςεις του παρόντος εσ οσον δεν ορίζετα' 
άλλο τι ειδικώς εν αυτώ εφαρμόζονται επί πάσης ταινίαε 
παραγομενης εν Ελλάδι υπό ημεδαπών ή αλλοδαπών επι
χειρήσεων συνεργχζομένων ή μη και διχθετουσών ή μη εν 
Ελλαδι εργαστήρια παραγωγής και επεξεργασίας κινημα
τογραφικών ταινιών.

Διακρίσεις ταινιών

Άρθρ. 2.1. Δια την εφαρμογήν του παρόντος Ν. Δ/τος 
ταινία μεγάλου μήκους θεωρείται η τοιαύτη των 35 χιλιο- 
στομΕ^'?ουν η έχουσα μήκος καθαράς εικόνος προβολής μείζοι 
των 2000 μέτρων προκειμένου περί ταινιών 16 χιλιοστομέ
τρων λαμβάνεται ως όριον μήκους η χρονική αντιστοιχία 
προβολής.

Ταινία επικαίρων θεωρείται η απεικονίζουσα γεγονότα ή 
πράξεις σημειωθείσας εν τω εσωτερικώ ή τω εξωτερικά) και 
εχουσα χαρακτήρα πληροφοριακόν, μορφωτική δε η απο- 
βλεπουσα εις τον πλουτισμόν των πάσης φύσεως γνώσεων 
του κοινού.

2. Επί του χαρακτηρισμού ταινίας τινός ως μεγάλου 
μήκους, μορφωτικής, ή επίκαιρων αποφαίνεται εκάστοτε η 
κατά το άρθρο 3 του παρόντος Γνωμοδοτική Επιτροπή Κι
νηματογραφίας.

Γνωμοδοτική Επιτροπή Κινηματογραφίας.

Άρθρ. 3. 1. Παρά τω Υπουργείω Βιομηχανίας συ- 
νιστάται Γνωμοδοτική Επιτροπή Κινηματογραφίας απαρ
τιζόμενη εκ των κάτωθι :

Άρθρο 39. -- · · λ- .

Στο άρθρο 39 παρ. 1 ορίζεται ότι η μη συμμετοχή εκ
προσώπων Ν.Π.Δ.Δ. όπου προβλέπεται δεν κωλύει, την 
νόμιμη συγκρότηση, συλλογικών οργάνων του νόμου αυ
τού.

Στο άρθρο 39 παρ. 2 περιλαμβάνεται καταργητική διά- 

Άρθρο 40.

Στην παρ.' 1 περιλαμβάνεται καταργητική διάταξη της ως 
τώρα ισχύουσας νομοθεσίας.

Στην παρ. 2 περιλαμβάνεται διάταξη διατήρησης προ
στατευτικών μέτρων.

Στην παρ. 3 ορίζετα: ότ: η ισχύς του νόμου αρχίζει από 
τη δημοσίευσή του στην Εφημέριοι της Κυέερνήσεως.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 1985

Ο: Υπουργοί
Προεδρίας της Κυέερνήοεως 

Λ Π. ΤΣΟΧΑΤΖΟ Π ΟΥΑΟΣ 
Ε-λν.τής Οπιονοαίαε 
ΚΩΧ. ΣΗΜΙΤΗΣ’

Π ολ.τςισμού
μελ. μερκουρη

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ

Εξωτερικών
ΚΑΡ. ΠΑ ΠΟΥΛΙΑΣ

Δικαιοσύνης
Γ. — Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ

Οικονομικών
ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΆΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 4208 της 19/19 
Σεπτ. 1961 (ΦΕΚ Α' 176).

Περί μέτρων δια την ανάπτυξιν της κινηματογραφίας 6λ7 
Ελλάδι και άλλων τινων διατάξεων.

ί) Εκ τριών ανωτάτων ή ανωτέρων υπαλλήλων του 
Υπουργείου Βιομηχανίας.

2) Εξ ενός εκπροσώπου της Γενικής Δ/νσεως Τύπου 
και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνή- 
σεως.

3. Εξ ενός ανωτάτου ή ανώτερου υπαλλήλου της Γε
νικής Δ/νσεως Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών^

4. Εξ ενός ανωτάτου ή ανωτέρου υπαλλήλου του Υ-. 
πουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5) Εκ του Διευθυντού της Κινηματογραφικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

6) Εκ δύο προσώπων κύρους ασχολούμενων με θέματα 
κινηματογραφίας.

Η σύνθεσ.ς της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Κινηματογρα
φίας ετροποποιήθη, ως άνω δια του άρθρ. 1 Β.Δ. 443/1965 
( ανωτ. σελ. 32, 11).

ι) Η Επιτροπή δικαιούται κατόπιν εγκρίσεως του Υ
πουργού Βιομηχανίας να συγκρότηση μέχρι 2 υποεπιτροπές 
εκ τριών ή πέντε μελ.ών αυτής εκάστη, εις τας οποίας δέον 
απαραιτήτως να συμμετέχουν κατά πλειοψηοίαν μέ/,η διαθέ- 
τοντα πείραν επί θεμάτων κινηματογραφίας ή εν γένει 
επί καλλιτεχνικών τοιούτων, δια την -εςετασιν της 
τεχνικής και καλλιτεχνικής αρτιότητος των ταινιών και 
υποβολήν εις την Επιτροπήν σχετικής εισηγήσεως.

2. Χρέη γραμματέως της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Κι
νηματογραφίας ασκεί εις των μονίμων υπαλλήλων του Υ
πουργείου Βιομηχανίας επί βαθμώ 7ω-4ω οριζόμενος 
υπό του Υπουργού Βιομηχανίας.

3. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Βιομηχανίας 
καί Οικονομικών καθορισθήσονται τα της χποζημιώσεως των 
μελών της Επιτροπής και του γραμματέως αυτής.
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4. Δια Β- Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού 

Βιομηχανίας καθορίζονται τα της Θητείας και αντικατα- 
στάσεως των μελών της Επιτροπής χαι των υποεπιτροπών 
τα της αεαρτία-ς αυτής *γ. γενικώς εαν δέμα αναφερόμενο/ 
εις την λειτουργίαν αυτής.

Αρμοδιότητες Γ νωμοδοτικής Επιτροπής 
Κινηματογραφίας.

Άρθρ. 4.Η κατά το προηγούμενον άρθρον Επιτροπή έχει 
τας αρμοδιότητας τας προβλεπομένας υπό των αρθρ. 2, 11. 
13, 16, 18 20, 27, 37, και 43 και επί παντός άλλου θέματος 
όπερ ήθελε παραπεμφθή εις αυτήν προς γνωμάτευσιν παρά 
του Τπουργού Βιομηχανίας ή δι* ο ήθε/ιεν ανατεθη εις αυτήν 
γνωμοδοτική αρμοδιότης υπο των βασει του παρόντος Ν. 
Δ/τος εκδοθησομένων Β.Δ/των και υπουργικών αποφάσεων.

Δια της υπ’ αριθ. 35773/776 της 15 Ιουν./11 Ιουλ. 1977 
(ΦΕΚ 654) αποφ. ΐπ. Βιομηχανίας ορίσθη ότι :

1. Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 4 του Ν.Δ. 4208/ 
1961 αρμοδιότητες θα ασκούνται εφεξής από την Πρωτο
βάθμια Επιτροπή του άοθρ. 4 παρ. 1 εδαφ. α, του Ν.Δ.
58/73.

2. Επί θεμάτων παραγωγής ταινιών από αλλοδαπούς 
παραγωγούς θα γνωμοδοτεί η Δευτεροβάθμιος Επιτροπή 
του εδαφ. β της παρ. 1 του άρθρ. 4 του Ν.Δ. 58/73. j

3. Η παραπομπή των θεμάτων σης ανωτέρω Επιτρο
πές θα γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Βιομηχανίας 
Κινηματογράφου κατά περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Β\

Προστασία παραγομένων εν Ελλάδι ταινιών.

ΤΙΤΛΟΣ Α'

Γενικά μέτρα. ·.<■■!
Εισφορά προς δημιουργίαν κεφαλαίου.

Αρθρ. 5. Η εισφορά στις εισαγόμενες από το εξωτερικό 
και εγχωρίως παραγόμενες κινηματογραφικές ταινίες που 
είχε επιβληθεί με το άρθρ. 5, καταργήθηκε από την —ε- 
ρίππ. α παρ. 1 άρθρο 34 Νομ. 1041/1980 (ΦΕΚ Α' 75).

Πιστοδότησις παραγωγής ταινιών.

Αρθρ. 6. 1. Επι δάνειων και οιασδηποτε μορφής πιστό - 
δοτήσεων παρεχόμενων υπό του O.X.D.A. ή των Τραπεζών 
δια παραγωγήν κινηματογραφικών ταινιών περί ων το 
άρθρο ljT; δι ίδρυσιν ή λειτουργίαν εργαστηρίου παραγωγής 
και επεξεργασίας κινηματογραφικών ταινιών, περί ων το 
άρθρ. 8 το επιτόκιον δεν δύναται να είναι ανώτερον του 
εκάστοτε ισχύοντος δια τας βιομηχανικός χρηματοδοτή
σεις.

2. Προς εςασοάλισιν των κατά την παρ. 1 δανείων ε- 
ττιτρεττΓται Tt οννοιιολοντηοΐζ ειδικού κ'-ν^ΐΕΧΤονρχζωικού t- 
vc^upou. κχτα πχρεκλισιν των κειμχνων διχτχ^εων, εττί 
'Γτ»ί παραχθησσμένης κινηματογραφικής ταινίας.

3. Δια Β.Δ τος εκδιδομένου προτάσει των Τπουργών 
Δικαιοσύνης και Βιομηχανίας θέλουσι ρυθμισθή αι ειδικαί 
περί κινηματογραφικού ενεχύρου διατάξεις και του τρόπου 
παροχής αδειας δια την συστασιν του ίδια δε όσον αφορά 
τον τύπον του ενεχυρογράφου. το αντικείμενου του ενεχύ
ρου, τον κάτοχον ή νομέα της ενεχυρομένης ταινίας και 
την διαδικασίαν της εκτελέσεως. επιτρεπόμενης άμα της 
επι του κινηματογράφου ενεχύρου αναλόγου εοαρμονής των 
διατάξεων του Νόμ. 2184/1920 «περί γεωργικού ενεχυρο- 
νραφου» ως ετροποποιηθη και συνεπλ.ηρώθη μεταγενεστέ- 
ρως.

Διευκολύνσεις εις τη λήψιν ταινιών.

Αρθρ. J. 1. Δια κοινής αποφάσεως των Τπουρνών Βιο- 
μηχανίας και Εθνικής Αμύνης δύναται προς διευκόλυνσιν 
της ληψεως ταινιών εν Ελλάδι, να επιτραπή εις την κατά 
το άρθρο 1 παραγωγόν κινηματογραφικών ταινιών επιχεί- 
ρησιν η χρησιμοποίησες σχηματισμών των ενόπλων δυ

νάμεων προς σύμπραξιν εις ταινίας ιστορικής, εθνικής, ή 
τουριστικής σημασίας.

2. Εις τας περιπτώσεις ταύτας δύνανται δΓ αποφάσεως 
των αυτών Τπουργών να υποχρεούνται αι επιχειρήσεις αι 
αναφερόμεναι εις την προηγουμένην παράγραφον να εκχω- 
ρώσιν άνευ ανταλλάγματος εις την κινηματογραφικήν Υπη
ρεσίαν του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης. το δικαίωμα α
ναπαραγωγής των υπ’ αυτών παραγομένων ταινιών, επί 
σκοπώ προβολής εις τας μονάδας του Στρατού και μόνον 
απαγορευόμενης της προβολής εις πάσαν άλλην περίπτω- 
σιν.

3- (Κάτηργήθη δια του άρθρ. 17 πιρ. 2 Ν.Δ. 58/1973, 
κατωτ. αριθ. 12, αι δε επόμεναι παράγραφοι έλαβον αριθ. 
3 και 4 αντιστοιχώ;).

3. Οι διάλογοι των εν Ελλάδι παραγομένων υπό αλλο
δαπών ταινιών, δύνανται να είναι εις ελληνικήν ή εις ξένην 
γλώσσαν, κατ’ ελευθέραν περί του τούτου εκτίμησιν του - 
παραγωγού.

4. Δια Β.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών 
Βιομηχανίας και Δικαιοσύνης, δύναται να ορισθή ειδικός 
τύπος τελέσεως και δημοσιεύσεως συμφωνιών, αναφερο-· 
μένων εις την εκχώρησιν α) των δικαιωμάτων των παρα— 
γωγών κινηματογραφικών ταινιών, περί ων το άρθρο 1 
επί της υπό παραγωγήν ή επί παραχθείσης ταινίας και β) 
των οικαιωμάτων των απορρεόντων εκ συμβάσεων μεταξύ 
παραγωγών και επιχειρήσεων εκμεταλλεύσεως ή προβολής 
ταινίας. Το τέλος του χαρτοσήμου των εκχωρήσεων τού
των δεν δύναται να υπερβή τας δραχμάς πεντακοσίας. '

Εργαστήρια κινηματογραφικών ταινιών.

Αρθρ. 8.1. Πάσα επιχείρησις παράγουσα ταινίας περί 
ων το άρθρο 1 απολαύει πάντων των οιασδήποτε φυσεως 
ευεργετημάτων των παρεχομένων εκάστοτε υπό της νομο
θεσίας υπέρ των βιομηχανιών, έστω και αν δεν διαθέτωσιν_ 
ιδιόκτητα εργαστήρια παραγωγής και επεξεργασίας κινη-j 
ματογραφικών ταινιών. .1/..

2. Ο προτιθέμενος όπως ιδρύση εργαστήριον παραγωγής^ 
και επεξεργασίας κινηματογραφικών ταινιών (στούντιο) ίνα 
τύχη των εκάστοτε απαιτουμένων κατά την κειμένην νο
μοθεσίαν αδειών δια την ίδρυσιν και λ.ειτουργίαν βιομηχα
νικών επιχειρήσεων, δέον όπως διαθέτη αξιολόγους εγκα
ταστάσεις απαρτιζοιιένας τουλάχιστον εξ εργαστηρίου εμ- 
οανίσεως ή. εκτυπώσεως ταινιών η φωνοληψίας, ανταπο-_ 
κρινομένου προς τας συγχρόνους τεχνικός απαιτήσεις εξα- 
σφαλ.ιζούσας άμα συνθήκας εργασίας δια τους εν αυταίς 
απασχολ.ουμένους πληρούσα; τους όρους υγιεινής. Περί της 
πλ.ηρότητος ή μη των εργαστηρίων αποφαίνεται η Γενική 
Αιεύθυνσις Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Βιομη
χανίας.

ΤΙΤΛΟΣ Β'

Ειδικαί φορολογικαί διατάξεις δια κινηματογραφικά; ε
πιχειρήσει; εδρευούσας εν Ελλάδι.

Δασμοί και φόρος κύκλ.ου εργασιών επι 
εισαγομένων μηχανημάτων και υλικών.

Άρθρ. 9. 1. Μηχανήματα κινηματογραφίας και βοηθη
τικά τούτων μηχανήματα (λήψεων. ηχογραφήσεως, μετα
τροπής διαστάσεων, επεξεργασίας κλπ) ως και πασης φυ
σεως υλικά, προοριζόμενα αποδεδειγμένως όπως απιντα 
απαρτίσωσιν βιομηχανικόν συγκρότημα παραγωγής κινη
ματογραφικών ταινιών ως και ανταλλακτικά η εξαρτήμα
τα των αυτών μηχανημάτων, υποβάλλονται, εις τον δασμόν 
του υπεδαοίου 1 του εδαφ. Α της κλάσεως 9008 του τε
λωνειακού δασμολογίου εισαγωγής.

2. Το ποσοστόν του κατά την εισαγωγήν εισπραττομέ- 
νου φόρου κύκλου εργασιών των ανωτέρω ειδών ορίζεται 
εις 3 % του δε ειδικού φόρου του άρθρ. 17 του Ν.Δ. 3092/ 
1954 «περί συμπλ.ηρώσεως και τροποποιήσεων διατάξεων 
των περί Τελωνειακού Δασμολογίου νομών και α/ιλων τι- 
νών διατάξεων» εις 0,75 %.



■ 3. Ot όροι εισαγωγής xat ο τρόπος ελέγχου της εγκατα- 
ατάσεως των μηχανημάτων ορίζονται δια κοινής αποφά- 
σεως των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας.

4. Αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων έχου- 
σιν εφαρμογήν και επι ειδών, άτινα εισήχθησαν και παρε- 
λήφθησαν από της 1ης Νοεμ. 1957 επ’ εγγυήσει άνευ ορι
στικής καταβολής των αναλογούντων κατά την εισαγωγήν 
δασαών, φόρων, τελών και δικαιωμάτων.

Φόοος κύκλου εργασιών επί των επιχειρήσεων παραγω- 
-,'ήε κινηματογραφικών ταινιών.

Άρθρ. 10. (Κατηργήθη από 1 Ιαν. 1968 OLa της παρ.6 
άρόρ. 1 Α.Ν. 236/1967, τόμ. 27 σελ. 46, 41).

Άρθρ. 11. Κινηματογραφικά εν γένει μηχανήματα έγ- 
χρωαα αρνητικά κινηματογραφικά φίλμ των 35 χιλιοστο
μέτρων, έγχρωμα ή μη τοιαύτα των 16 χιλιοστομέτρων 
ή θετικά κινηματογραφικά φίλμ, εξαγόμενα παρά βιομηχα
νιών παραγωγής εν Ελλάδί κινηματογραφικών ταινιών, 

.προς επισκευήν ή επεξεργασίαν υπόκεινται κατά την ε- 
πανεισαγωγην των ως επισκευασμένων ή επεςειργασμενων 
εις δασμόν 7 % επί της αξίας της γενομένης εν τη αλλο
δαπή εργασίας επισκευής ή επεξεργασίας νσμίμως βεβαιου- 
μένης παρά της οικείας Προξενικής Αρχής ή, εν ελλείψει 
τοιαύτης, ετέρας Δημοσίας ή Δημοτικής Αρχής.

Τα επανεισαγόμενα μετ’ επεξεργασίαν ως άνω κινηματο
γραφικά φιλμ απαλλάσσονται κατά την εισαγωγήν του φό
ρου κύκλου εργασιών. ,

Ο κατά την προηγουμένην παράγραφον οριζόμενος δα
σμός θα εισπράττηται υπό τον όρον ότι αι ως άνω εργα- 
σίαι δεν δύνανται να πραγματοποιηθώσιν εν Ελλάδι, του 
γεγονότος τούτου βεβαιουμένου παρά της κατά το άρθρ. 
3 του παρόντος Ν.Δ/τος Γνωμοδοτικής Επιτροπής Κινη
ματογραφίας. ... . —

Η Κινηματογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνι- 
•κής Αμύνης και η Διεύθυνσις Οπτικών Μέσων της Γενι
κής Διεύθυνσεως Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου 
■Προεδρίας Κυβερνήσεως υπάγονται εις τας διατάξεις του 
παρόντος άρθρου δια τας υπό τούτων γινομένας ως άνω 
.εργασίας ως και δια ηχογραφίας γενικώς και λοιπάς τοιαύ
της ειδικότητος κινηματογραφικάς εργασίας, προκαλουμέ- 
νων εκάστοτε των εγκριτικών διαταγών των οικείων Υπουρ
γείων, δια την ανάληψιν και εκτέλεσιν τοιούτων εργα
σιών.

Φορολογικοί εκτυπώσεις δι’ εκμετάλλευσιν εν τη αλλοδαπή

Άρθρ. 12. Εις τας εν Ελλάδι εδρευούσας επιχειρήσεις 
παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, προκειμένου περί 
υπολογισμού των εις φόρον υποκειμένων κερδών, αναγνω
ρίζεται έκπτωσις επι των ακαθαρίστων εσόδων αυτών πο
σοστών 1 °/0 επί των ακαθαρίστων εσόδων των προερχό
μενων είτε εκ της εν τη αλλοδαπή πωλ.ήσεως των ταινιών 
αυτών είτε εκ της εκχωρήσεως του δικαιώματος εκμεταλ- 
λεύσεως των εν λ.όγω ταινιών εν τη αλλ,οδαπή.

ΤΙΤΛΟΣ Π

Χαρακτηρισμός ταινιών ως Ελληνικών.

Άρθρ. 13.1. Εκ των εν Ελλάδι παραγομένων ταινιών χα
ρακτηρίζονται ως ελληνικοί αι συγκεντρούσαι αθροιστικως 
τας κάτωθι προϋποθέσεις :

α) Το κείμενον (σενάριον) να εγράφη υπό 'Ελλ.ηνος 
υπηκόου συγγραφέως ή να αποτελ.ή διασκευήν υπό Έλλη- 
νος υπηκόου δέματος ξένου συγγραφέως, να έχη δε τύχει 
της εγκρίσεως της παρά τω Υπουργείω Προεδρίας Κυβερ
νήσεως Επιτρ*πής Ελέγχου Κινηματογραφικών ταινιών, 
της προβλιεπομίνης υπό του άρθρ. 44 του παρόντος Ν.Δ/τος.

β) Η παραγωγή να εγένετο είτε υπό επιχειρήσεως ανη- 
κούσης εις 'Ελληνας υπηκόους είτε υπό επιχειρήσεων αι- 
τινες έχουσι τγν έδραν αυτών εν Ελλάδι. Εφ όσον η παρα

γωγή πραγματοποιείται υπό Εταιρείας κατά τα ανωτέρω 
είς τουλάχιστον των διαχειριστών αυτής δέον να εί
ναι Έλλην υπήκοος διαμένων εν Ελλάδι προκειμένου δε 
περί ανωνύμου εταιρεία; τα προσόντα ταύτα να συγκεντροί 
τουλάχιστον ο εντεταλμένος σύμβουλος ή ο Γενικός Διευ
θυντής αυτής.

γ) Η ταινία να έχη παραχθή κατά το πλείστον εν Ελλά
δι μετά διαλόγου εις Ελληνικήν γλώσσαν μη α—οκλειομέ- 
νης της εις ξένας γλώσσας επί πλέον της ελληνικής, παρα
γωγής αυτής, είτε εξ υπαρχής είτε κατόπιν μετατροπής.

δ) Οι σκηνοθέται να είναι Έλληνες την καταγωγήν επι- 
τροπεμένης κατ’ εξαίρεσιν της χρησιμοποιήσεων ξένων τοιού
των διεθνούς φήμης μετ’ απόφασιν της κατά το άρθρο 3 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Κινηματογραφίας.

ε) Το εν δεύτερον των απασχολουμένων κυριωτέρων η
θοποιών και τα τρία τέταρτα ετέρων καλλιτεχνικών και 
τεχνικών στελεχών (ιδία βοηθών σκηνοθέτου, εικονοληπτών, 
φωνοληπτών, σκηνογράφων, ψιμμυθιολόγων, συναρμολογη- 
τών. διευθυντών παραγωγής, μουσικών, ενδυματολόνων, 
διευθυντών φωτογραφίας, φωτογράφων και τεχνικών χρω
μάτων) να είναι Έλληνες πολίται.

Το πρώτον εδάφ. της περιπτ. ε αντικατεστάθη ως ανω 
δια του άρθρ. 14 παρ. 1 Ν.Δ. 58/1973 (κατωτ. αριθ. 12).

Αι αυταί αναλογίαι απασχολουμένου προσωπικού δέον 
να τηρώνται και επί του υπολ.οίπου τεχνικού προσωπικού 
ως και επί των δευτερευόντων καλλιτεχνικών παραγόντων 
της ταινίας. ;

στ) Το σύνο/.ον του εργατικού προσωπικού του απασχο
λούμενου δια την εν Ελλάδι λήψιν της ταινίας να απαρτίζεται 
εξ Ελλήνων υπηκόων.

ζ) Το σύνολον του ελληνικού προσωπικού του απασχο
λούμενου δια την εν Ελλάδι λήψιν τμημάτων της ταινίας 
ή και ολοκλήρου τοιαύτης να είναι ησφαλισμένον εις το Ί
δρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή εις έτερον οργανισμόν 
κυρίας ασφαλίσεως. Η υποχρέωσις βαρύνει πάσαν ημε
δαπήν ή αλλοδαπήν επιχείρησιν απασχολούσαν ελληνικόν 
προσωπικόν.

η) Η εμφάνισις του αρνητικού και η εκτύπωσις των 
θετικών αντιτύπων να έχωσι πεαγματοποιηθή εν Ελλάδι 
υπό εδρευουσών εν αυτή επιχειρήσεων εμοανίσεω; και εκ - 
τυπώσεως επιτρεπόμενης, κατ’ εξαίρεσιν, της πραγματο- 
ποιήσεως των τοιούτων εργασιών εν τω εξωτερικώ προ
κειμένου περί εγχρώμων ταινιών των 35 χλιοστομέτρων 
και περί ταινιών εγχρώμων ή μη των 16 χιλιοστομέτρων.

θ) (Κατηργήθη δια του άρθρ. 17 παρ. 2 Ν.Δ. 58/1973, 
κατωτ. αριθ. 12. η δε επουένη πεείπτωσι; έλαβε αριθ.
θ)·

θ) Τχινίαι επικαίρων παραχθείσα εν τω εξωτερικώ υπό 
ελληνικών επιχειρήσεων δύνανται, κατ’ εξαίρεσιν, έστω 
και αν δεν πληρούνται αι προϋποθέσεις του παρόντος άρ
θρου, να απολαμβάνω σι των ευεργετημάτων του παρόντος 
Ν.Δ/τος, εφ’ όσον το θέμα αυτών παρουσιάζει ειδικόν εθ
νικόν ενδιαφέρον , μετά γνώμην της κατά το άρθρο 3 του 
παρόντος Γνωμοδοτικής Επιτροπής Κινηματογραφίας.

Αι ταινίαι αύται απαλλάσσονται κατά την εισαγωγήν 
των από της καταβολής των αναλ.ογούντων αυταίς δα
σμών και φόρων.

«2. Δύνανται να εξομοιούνται προς ελληνικός αι πχρχ- 
γομεναι εν συμπράξει ελληνικών και αλλ.οδχπών επιχειρή
σεων (συμπαραγωγή) ταινίαι. εφ’ όσον αύται παρήχθησαν 
κατά το ήμισυ τουλάχιστον εν Ελλάδι και συντρέχουν αι 
προϋποθέσεις δ' έως και τ/ της παρ. 1 του παρόντος άρ
θρου».

Η παρ. 2 αντικατεστάθη ως ανω δια του άρθρ. 14 παρ. 
2 Ν.Δ. 58/1973 (κατωτ. αριθ. 12).



Μερική επιστροφή φόρου, δημοσίων θεαμάτων. . .

Άρθρ. 14.1. Εις τον παραγωγόν ελληνικής ταινίας με' 
γάλου μήκους αποδίδεται υπό του Δημοσίου ποσοστόν 
6% επί του εισπραχθέντος εξ αυτής φόρου δημοσίων θεα
μάτων κατά την διάρκειαν των πρώτων πέντε ετών της 

- προβολής αυτής.

Αν εις την αυτήν αίθουσαν προβάλλωνται ταυτοχρόνωή 
'δύο ελληνικαί ταινία1, μεγάλου μήκους το κατά το άνω πο 
σοστόν αποδοτέου φόρου περιορίζεται εις το ήμισυ δι’ έ" 

«καστον των παραγωγών.
2. Δια Β.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών 

Βιομηχανίας και Οικονομικών καθορισθήσονται, η διαδι
κασία αποδόσεως, του κατά τας παρ. 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου ποσοστού του φόρου δημοσίων θεαμάτων.

. Μίσθωμα ταινιών χαρακτηρισθεισών ως προστατευομένων.

■· Άρθρ. 15.1. Το μίσθωμα των ως προστατευομένων χα- 
'ρακτηρισθεισών ταινιών ρυθμίζεται δια συμφωνίας του πα- 
'ραγωγού μετά του επιχειρηματίου της κινηματογραφικής 
αιθούσης ή του θερινού εν υπαίθρω κινηματογράφου, απο
κλεισμένου πάντως όπως τούτο είναι κατώτερον του 25 % 
των ακαθαρίστων του κινηματογράφου της προβολής της 
ταινίας εισπράξεων ή ανώτερον των (45%) αυτών, μετ’ 
αφαίρεσιν των εν τω εισιτηρίω αναγραφόμενων φόρων και 
λοιπών εισφορών. Το μίσθωμα των Ελληνικών ταινιών ε- 

•πικαίρων δεν δύνανται να είναι κατώτερον των 0,5 % των 
■κατά το άνω ακαθαρίστων εισπράξεων, ουδέ ανώτερον των 
' 1 %, των δε μορφωτικών κατώτερον των 1,5% ουδ’ α
νώτερον των 3 %. Μίσθωμα συμφωνηθέν έξω των ορίων 
τούτων δημιουργεί δικαίωμα ανχζητήσεως εις βάρος του 
ζημιουμένου.

Το όριον μισθώματος ηυξήθη από 45 % εις 50 % δια 
του άρθρ. 6 Ν.Δ. 58/1973 (κατωτ. αριθ. 12), ούτινος 
βλ. και λοιπάς διατάξεις.

2. Κατ’ εξαίρεσιν το μίσθωμα των επικαίρων της Κινη
ματογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Αμύ- 
νης μη δυνάμενον να είναι κατώτερον του 0,50 % ουδ’ 
ανώτερον του 1 % των ακαθαρίστων εισπράξεων της αι
θούσης, ως και ο εν. του μισθώματος τούτου εισπραττόμε- 
νος φόρος Δημοσίων θεαμάτων, καταβάλλονται εις το 
Ταμείον του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και δια λογαρια
σμών της Κινηματογραφικής Υπηρεσίας τούτου δια βελ- 
τίωσιν των τεχνικών εγκαταστάσεων, συντήρησιν των μη
χανημάτων της κλπ.

Διαδικασία χαρακτηρισμού ταινίας ως προστατευομένης.

Άρθρ. 16. (Αι παρ. 1 και 2 κατηργήθησαν δια του άρ
θρου 1/ παρ. 2 Ν.Δ. 58/1973 κατωτ. αριθ. 12. η δε παρ.
3 έλαβεν αριθ. 1).

1. Αι υπό της Κινηματογραφικής Υπηρεσίας του Υπουρ
γείου Εθνικής Αμύνης παραγόμεναι κινηματογραφικαί ται- 
νίαι επικαίρων στρατιωτικού ενδιαφέροντος και λοιπαί ται- 
νίαι καλύπτουσαι θέματα εθνικής προβολής, χαρακτηρίζο
νται ως προστχτευόμενχι δια κοινής αποφάσεως του Υπουρ
γού Βιομηχανίας και του Υπουργού Εθνικής Αμύνης μετά 
σύμφωνον γνώμην της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Κινημα
τογραφίας του άρθρ. 3. λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των 
4/5 τουλάχιστον.

Προβολή ταινιών χαρακτηοισθεισών ως προστατευομένων.

Άρθρο 17. (Αι παρ. 1-5 κατηργήθησαν δια του άρθρ. 
17 παρ. 2 Ν.Δ. 58/1973, κατωτ. αριθ. 12. αι δε παρ. 6 
και 7 έλαΒον τους αριθ. 1 και 2).

1. Οι επιχειρηματία’, κινηματογραφικών αιθουσών και θε
ρινών εν υπαίθρω κινηριατογράφων πέραν των εκ του άρθ.
1 του Ν.Δ. 1210/1949 «περί τροποποιήσεως και συμπλ.η- 
ρώσεως διατάξεων τινων του υπ’ αριθ. 158/46 Ν. Δ/τος 
«περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπλ.ηρώσεως του 
.Ν.Δ. 10.5.46 «περί ανασυστάσεως του Υφυπουργείου Τύ
που και Πληροφοριών και οργανώσεως των Υπηρεσιών αυ-

. τού» υποχροώσεων αυτών, υποχρεούνται όπως προβάλωσιν 
ανά τρίμηνον τεσσχρας μορφωτικός ταινίας εκ των χχρα- 
κτηρισθεισών ως προστατευομένων ως και εκ των κατά 
την παρ. 3 του άρθρ. 16 του παρόντος ταινιών, της τοιαύτης 
προβολής συνοδευούσης ανελλιπώς πάσας τας ημερησίχς 
προβολάς των μεγάλου μήκους ταινιών, επί μίαν μεν του
λάχιστον εβδομάδα δι’ εκάστην εξ αυτών, προκειμένου πε
ρί των εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου κινηματογραφικών 
αιθουσών, επί αντιστοίχων δε προβολών τας αλλ.αγάς προ
γράμματος προκειμένου περί των περιπτώσεων της παρ. 
2 του παρόντος άρθρου.

2. Οι επιχειρημκτίαι κινηματογραφικών αιθουσών και 
θερινών εν υπαίθρω κινηματογράφων οφείλουσι να τηρώσι 
βιβλιον προβαλλομένων ταινιών, δεόντως τεθεωρημένον υπό 
της υπηρεσίας φόρου δημοσίων θεαμάτων, εν τω οποίω 
θα αναγραφωνται αι προβ/.ηθείσαι εν αυταις πάσης φύσεως 
ταινιαι, κατα χρονολογικήν σειράν μνημονευόμενης άμα της 
διαρκείας προβολής, της χώρας προελεύσεως των ταινιών 
και επι ελληνικών του χαρακτηρισμού ή'μη αυτών ως προ* 
στα τευο μένων.

Κυρώσεις.

Αρθρ. 18.1. Οι εκ των παραγωγούν παραβαίνοντες 
τας εν πζρ. 1-7 του προηγουμένου άρθρου υποχρεώσεις 
των, τιμωρούνται δια χρηματικής ποινής 5.000 μέχρι 40.000 
μεταλλικών δραχμών. Εν περιπτώσει υποτροπής τα όρια 
ταύτα διπλασιάζονται.

Το προϊόν των κατά το προηγούμενον εδάφιον χρηματικών 
ποινών αποτελεί έσοδον του Δτ.μοσίου και εγγράφεται εις 
ειδικόν άρθρον του προϋπολογισμού εσόδων του Κράτους 
περί ου ήπαρ. 3 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, διατίθε
νται δε δια τους σκοπούς οίτινες αναφέρονται εις το εν 
λόγω άρθρον.

2. Αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής του παρόντος άρθρου, ως 
και τα του τροπου διαπιστώσεως της συμμορφώσεως των ε
πιχειρηματιών κινηματογραφικών αιθουσών και θερινών εν 
υπαίθρω κινηματογράφων προς τας δια του παρόντος άρ
θρου δημιουργουμένας υποχρεώσεις των, καθορισθήσονται 
δι αποφάσεως του Υπουργού Βιομηχανίας, μετά -γνώμην 
της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Κινηματογραφίας του άρθρ. 
3 του παρόντος δημοσιευόμενων δια της Εφημερίδος της 
Κυβερνήσεως.

3. Δια Β. Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού 
Βιομηχανίας μετά σύμφωνον -γνώμην της Γνωμοδοτικής Ε
πιτροπής Κινηματογραφίας του άρθρ. 3, δύνανται να τρο- 
ποποιηθώσιν αι διατάξεις του παρόντος άρθρου, ως και 
αι εν άρθρ. 17 παρ. 1 και 6 καθοριζόμεναι αναλογία·, υπο
χρεωτικής προβολής από μίας προστατευομένης ταινίας 
και τεσσάρων μορφωτικών ανά τρίμηνον, εις μίαν προστα- 
τευομένην και τέσσαρας μορφωτικάς ανά χρονικόν διάστη
μα μείζον του τριμήνου.

Διακρίσεις και βραβεία.

Άρθρ. 19.1. Δια κοινών αποφάσεων εκδοθησομένων 
προτάσει των Υπουργών Βιομηχανίας, Προεδρίας Κυβερ
νήσεως και Οικονομικών μετά -γνώμην της κατά το άρθρ.
3 του παρόντος Γνωμοδοτικής Επιτροπής Κινηματογραφίας 
επιτρέπεται όπως προκηρύσσεται κατ’ έτος διαγωνισμός, 
.εις τον οποίον θα δικαιούνται συμμετοχής μόνον ταινιαι 
χαρακτηρισθείσαι ως προστχτευόμενχι, κατά το προηγού
μενον έτος δια την απονομήν χρηματικών βραβείων εις πα
ραγωγούς σκηνοθέτας, συ-γγραφείς κειμένων ταινιών, η
θοποιούς. μουσικοσυνθέτες, διευθυντάς φωτογραφίας, χει
ριστές και υπευθύνους ήχου.

2. Πέραν των κατά την παρ. 1 του περόντος άρθρου 
βραβείων δύναται δια των αυτών κοινών αποφάσεων να 
προβλεφθή και απονομή επαίνων μη συν—αγομένων υλ.ικήν 
τινά παροχήν.

3. Δια των αυτών κοινών αποφάσεων θέλουσι ρυθμιστή 
το ύψος των χρηματικών βραβείων, η διαδιιασία της από-
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νοιχης των βραβείων και των επαίνων, τα αρμόδια προς 
τούτο όργανα και πάσα λεπτομέρεια συναφής προς την 
εφαρμογήν του παρόντος άρθρου.

Εξαγωγή Ελληνικών Ταινιών.

Άρθρ. 20.1. Ελλη νίκα ί ταινίαι μεγάλου μήκους δύναντχι 
να εξαχθώσιν εις την αλλοδαπήν μόνον κατόπιν αδείας (του 
Υπουργού Βιομ/νίας) παρεχόμενης μετά σύμφωνον γνώ- 
αην της κατά το άρθρον 3 γνωμοδοτικής Επιτροπή: Κινη- 
αατονραφίας αι εκ τούτων δε '/αρακτηρισύεισαι ως προστα- 
τευόαεναι. εξάγονται ελευθέριος εις την α/μ.οδαπήν άνευ 
αδείας τινός.

2. Επί τλ εξχΥωνή κινηματογραφικών ταινιών επιστρε- 
αονται εις τον εξαγωγέα οι δασμοί και λοιποί φοροι ανα- 
λονούντες επί των περιεχομένων εν αυταίς πρώτων υλών 
(?ί>.μ).

Η επιστοοφή των αναλογούντων δασμών και λοιπών 
φόρων πραγματοποιείται επί τη τηρήσει της υπό του Νόμ. 
2861Τ954 πεεί εξαγωγής ελλ.ηνικών βιομηχανικών προϊό
ντων προβλεπομένης διαδικασίας.

Η ανωτέρω αρμοδιότης μετεβιβάσθη εις τον Υπουργόν 
Προεδρίας δια του Α.Ν. 484/1968 (κατωτ. αριθ. 10).

Εςαίρεσιν των ταινιών των χαρακτηρισθεισών ως προ- 
στατευομένων ή ενισχυοιιένων από την υπορχρέωσιν λήψεως 
τη: ως άνω αδείας (βλ. εν άοθρ. 3 Ν.Δ. 58/1973 (κατωτ. 
αριθ. 12).

ΤΙΤΛΟΣ Δ'.

Ειδικά μέτρα προστασίας αλλοδαπών επιχειρήσεων παρα- 
γουσών ταινίας εν Ελλάδι.

Φορολογικαί Απαλλαγαί.

Άρθρ. 21.1. Αλλοδαπαί επιχειρήσεις προβαίνουσαι εις 
την παραγωγήν ταινιών εν τη χώρα αυτοτελώς ή εν συνερ
γασία μεθ’ Ελληνικής επιχειρήσεως δεν υπόκεινται εις 
φορολογίαν εισοδήματος δια την τοιαύτην εργασίαν των, 
εφ’ όσον δεν πραγματοποιείται πώλησις ή εκμετάλλευσις 
των ταινιών τούτων εν Ελλάδι. Ομοίως και επί δέκα έτη 
από της θέσεως εν ισχύϊ του παρόντος δεν υπόκειται εις 
φόρου εισοδήματος το μη μονίμως εν Ελλάδι διαμένον καλ
λιτεχνικόν και τεχνικόν αλλοδαπόν προσωπικόν δι’ αμοι
βής κτηθείσας εκ παρασχεθεισών εν Ελλάδι υπηρεσιών 
προς παραγωγήν ταινιών υπό αλλοδαπών επιχειρήσεων.

2. Τα εκ της προβολής των υπό αλλοδαπών οίκων παρα- 
χθεισών εν Ελλάδι ταινιών προκύπτοντα κέρδη, υπόκεινται 
εις φορολογίαν μόνον εφ' όσον ταύτα προέρχονται εκ της 
εν Ελλάδι προβολής των ταινιών κατά τας περί τούτου οι
κείας διατάξεις.

Συναλλ-αγματικαί διευκολύνσεις.

'Αρθρ. 22. 1. Ποσά συναλλάγματος εισαχθέντα υπό επι- 
χειρήσεως μη εδρευούσης εν Ελλάδι, δια την παραγωγήν ται
νίας εν Ελλάδι. επιτρέπεται όπως επανεξαχθούν καθ’ ό μέρος 
όεν εδαπανήθησαν. εις το αυτό νόμισμα.

2. Αλλοδαπαί επιχειρήσεις μη έχουσαι την έδραν αυτών 
εν Ελλάδι και παράγουσα1, ταινίαν εν τη χώρα, δεν υπέ- 
χουσιν υποχρέωσιν τινά εισαγωγής εν Ελλάδι συναλλάγμα
τος προερχόμενου εκ της προβολής της εν λόγω ταινίας εν 
τω εξωτερικά».

Απαλλαγή μηχανημάτων από δασμών.

Άρθρ. 23. 1. Τα παρ’ αλλοδαπών επιχειρήσεων, μη 
εδρευουσών εν Ελλάδι. εισαγόμενα πάσης φύσεως κινημα
τογραφικά μηχανήματα, ανταλλακτικά και εξαρτήματα αυ
τών. παρθένον φιλμ και υλικά εν γένει απαραίτητα δια την 
~αραγωγήν εν τω εσωτερικώ κινηματογραφικών ταινιών, 
οριζόμενων υπό του παραγωγού κατά την εισαγωγήν ή συμ

πληρωματικά»: κατά την υποβολήν αιτήσεως παρατάσεως 
παραδίδονται απ’ ευθείας παρά των οικείων Τελωνειακών 
Αρχών εις ελευθέραν χρήσιν υπό τον όρον της επανεξαγωγής 
εντός προθεσμίας 6 μηνών από της παραλαβής των, επί τη 
καταθέσει βεβαιώσεως του Υπουργείου Προεδρίας της Κυ- 
βερνήσεως ή του Υπουργείου Βιομηχανίας περί επανεξα
γωγής τούτων εις την αλλοδαπήν.

Η προθεσμία αύτη δύναται να. παραταθή επί 2 εισέτι εξά
μηνα. εφ’ όσον δεν επερατώθησαν αι εργασία·, παραγωγής 
των κινηματογραφικών ταινιών. του γεγονότος τούτου βε- 
βαιουμένου υφ’ ενός των ανωτέρω Υπουργείων.

2. Υλικά απαραίτητα δια την παραγωγήν κινημιιτονρα- 
οικών ταινιών, αναλισκόιι.ενα κατά την λήψιν ταινίας και μη 
δυνάμενα. ως εκ τούτου να επανεξαχθώσιν, απαλλάσσονται 
των κεκανονισμένων δασμών κ.λ.π. φόρων επί τη διαπιστώ
σει υπό της Τελωνειακής Αρχής της τοιαύτης χρησιμοποιτ- 
σειυς των.

Εξαγωγή ταινιών.

Άρθρ. 24. 1. Ταινίαι παραχθείσαι εν Ελλάδι. εξάγονται 
εις την αλλοδαπήν εις οσαδήποτε αντίτυπα άνευ καταβολής 
δασμού ή τέλους τινός.

2. Ταινίαι παραχθείσαι εν Ελλάδι υπό επιχειρήσεων 
εδρευουσών εν τη αλλοδαπή, εξάγονται ελευθέρως μη απαι- 
τουμέ/ης αδείας εξαγωγής περί ης το άρθρ. 20 παρ. 1. Τούτ’ 
αυτό ισχύει και δια την εξαγωγήν ταινιών αίτινες παρή- 
χθησαν εν Ελλάδι υπό Ελληνικών επιχειρήσεων εν συμπα
ραγωγή μετ’ αλλ.οδαπών επιχειρήσεων.

3. Ταινίαι παραχθείσαι εν Ελλάδι υπό επιχειρήσεων ε- 
δρευουσά»·/ εν Ε/λ.άδι μη χαρακτηρισθείσαι ως ελληνικά!, 
εξάνονται εις την αλλοδαπήν κατόπιν αδείας περί ης το άρθρ. 
20 παρ. 1.

Απαγόρευσις παροχής πλ,ηροοοριών.

Άρθρ. 25. Ουδεμία πληροφορία επιτρέπεται όπως πα- 
ρασχεθή εις οιονδήποτε υπό των Ελληνικών Αρχών ανα- 
φορικώς προς γενομένας υπό αλλοδαπών επιχειρήσεων μη 
εδρευουσών εν Ελλάδι, δαπάνας δια την παραγωγήν ται
νιών εν τη Χώρα ή προς τα αποκομισθέ/τα εκ της προβολής 
των τοιούτων ταινιών έσοδα ή προς το περιεχόμενον δη
λώσεων προς Δημοσίας Αρχάς γινομένων κατ’ εφαρμογήν 
του παρόντος, εκτός εάν τοιαύτη υποχρέωσις απορρέη εκ 
των εν ισχύ συμβάσεων ή εξ άλλων διατάξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

Υποχρεώσεις παραγωγών - Κείμενον ταινίας.

Άρθρ. 26. Η παραγωγή εν Ελλάδι εν όλω ή εν μέρει, 
οιασδήποτε ταινίας μεγάλου μήκους δεν επιτρέπεται εφ’ 
όσον το κείμενον αυτής δεν έχει τύχει προηγούμενης εγκρί- 
σεως της παρά τω Υπουργείω Προεδρίας Κυβερνήσεως Επι
τροπής Ελέγχου Κινηματογραφικών Ταινιών της προβλε
πομένης υπό του άρθρ. 44 του παρόντος Ν. Δ/τος παρεχομέ- 
νης εντός εικοσαημέρου το βραδύτερον από της υποβολής 
της σχετικής αιτήσεως.

Ελάχιστα όρια προσωπικού δια παραγωγήν ταινιών.

Άρθρ. 27. «1. Το ε/.άχιστον όριον προσωπικού δια πά
σαν επιχείρησήν παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών 
μεγάλ.ου μήκους των 35 χιλιοστομέτρων, με υπόθεσιν ερμη- 
νευομένην υπό ηθοποιών, καθορίζεται :».

Το ανωτέρω εντός εδάφιον αντικατεστάθη ως άνω δια 
της παρ. 1 του άρθρ. 2 Νόμ. 35S/1976 (κατωτ. αριθ. 31).

α) Δια τις λήψεις εν υπαίθρω (εξωτερικά) εις ένα σκη
νοθέτην, έναν βοηθόν σκηνοθέτου, ένα εικονολήπτην (οπερα- 
τέρ), ένα βοηθόν εικονολήπτου, ένα διευθυντήν παραγωγής, 
ένα φροντιστήν, ένα φωτογράφον, ένα ηλεκτρολόγον και ένα 
ψιμμυθειολόγον και β) δια τας εν κλειστώ χώρω λήψεις 
(εσωτερικά) εις ένα σκηνοθέτην, έναν βοηθόν σκηνοθέτου,



fata. είχδνολήπτην, ένα βοηθόν εικονολήπτου. ένα διευθυντήν 
παραγωγής. ένα φροντιστήν, ένα σκηνογράφον, ένα ηχολή
πτην. δύο ηλεκτρολόγου;, ένα. φωτογράφον και ένα ψιμμυ? 
θειολόγον.
' Το ελάχιστον όριον προσωπικού δια —άσαν επιχείρησιν 

παραγωγή; κινηματογραφικών ταινιών μεγάλου μήκους 
των 16 χιλιοστομέτρων καθορίζεται δια τα; λήψεις εν υπαί- 
θρω (εξωτερικά) εις ένα σκηνοθέτην, ένα εικολ.ήπτην (οπε- 
ρατέρ), ένα ηχολήπτην και ένα διευθυντήν παραγωγής, επί 
πλέον δε εμ ένα ηλεκτρολόγον δια τα; εν κλειστώ χώρω λή
ψεις (εσωτερικά).

Το ανωτέρω εντός """ εδάφιον προσετέθη δια της παρ. 2 
του άρθρ. 2 Νόμ. 258/1976 (κατωτ. αριθ. 31 ).

2. Παραγωγοί, μη συμμορφούμενοι προς την εν παρ. 1 
του παρόντος άρθρου υποχρέωσιν αυτών, στερούνται των δια 
του παρόντος νόμου παρεχομένων ευεργετημάτων δια χρο
νικόν διάστημα καθοριζόμενου δι’ αποφάσεως της κατα το 
άρθρ. 3 του παρόντος Γνωμοδοτικής Επιτροπής Κινηματο- 
γραφίας.

«3. Η σ/έσις τίυν τεχνικών της βιομηχανία; κινηματογρά
φου και τηλεοράσεως προ; τας κινηματογραφικά; και τη
λεοπτικά; επιχειρήσεις παραγωγής είναι σχέσεις εργασία; 
ιδιωτικού δικαίου δια πάσας τας εντεύθεν συνέπειας».

Η παρ. 3 αντικατεστάθη ως άνω δια της παρ. 1 του άρθρ'.'
2 Νόμ. 358/1976 (κατωτ. αριθ. 31 ).

Ασφάλισις προσωπικού αλλοδαπών επιχειρήσεων.

Άρθρ. 2S. Επιχειρήσεις, μη έχουσαι την έδραν αυτών εν 
Ελλάδι, προβαίνουσι αυτοτελ.ώς ή εν συμπράξει μεθ’ ελ
ληνικών, εις παραγωγήν ταινιών εν Ελλάδι, υποχρεούνται. 
εις ασφάλισιν των αλλοδαπών, εκ του προσωπικού αυτών,. 
κατά των κινδύνων ασθένειας, ατυχήματος, αναπηρίας και 
θανάτου εις τον φορέα της'κοινωνικής ασφαλίσεως του τόπου 
κατοικίας του εργαζομένου ή εις ημεδαπήν ή αλλοδαπήν 
ασφαλιστικήν επιχείρησιν δια την διάρκειαν της εν Ελλάδι 
παραμονής των. Η τοιαύτη ασφάλισις αποτελεί απαραίτη
τον προϋπόθεσιν δια την χορήγησιν εις το προσωπικόν αδείας 
εργασίας εν Ελλάδι.

«Αι ως άνω επιχειρήσεις υποχρεούνται εις την αυτήν κατά 
τα ανωτέρω ασφάλισιν των ημεδαπών των χρησιμοποιούμε
νων παρ’ αυτών κατά την παραγωγήν ταινιών εν Ελλάδι».

Η εντός "" παράγραφος προσετέθη δια του άρθρ. 14 παρ.
3 Ν.Δ. 58/19/3 (κατωτ. αριθ. 12).

«Ημεδαποί απασχο/.ούμενοι υπό αλλοδαπών επιχειρή
σεων παραγουσοιν. έστω και προσκαίρως, κινηματογραφι
κά; ή τηλεοπτικά; ταινίας εν Ελλάδι. υπάγονται εις την υπο
χρεωτικήν ασφάλ.ισιν του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλί
σεων ως προς πάντα; του; κλ.άδους ασφαλίσεως αυτού».

Το ανωτέρω εντός "" εδάφιον προσετέθη δια του άρθρ. 3 
Νόμ. 358/19/6 (κατωτ. αριθ. 31).

Τποχρέωσις έναντι ηθοποιών.

Άρθρ. 29. Πάσα αθέτησις συμβάσεως μεταξύ παρα-.. 
γωγών κινηματογραφικών ταινιών και ηθοποιών θεάτρου 
ή κινηματογράφου συμβεβλημένων μετ’ αυτών συνεπάγεται 
τας αυτά; κυρώσεις, ας και η αθέτησις όρων συμβάσεως με
ταξύ ιδιοκτητών ή διευθυντών θεατρικής επιχειρήσει»; και 
ηθοποιών κατά τα; διατάξεις του Ν. 5736/1933 «περί ασκή
σει»; του επαγγέλ.ματος του ηθοποιού», τηρούμενης της δι’ 
αυτού προβλ,επομένη; διαδικασία; περί επιβολής κυρώσεων 
υπό της κατά την διάταξιν ταύτην Επιτροπής ήτις προς κρί- 
σιν των κατά το παρόν άρθρον περιπτώσεων συμπλ.ηρούται 
δι’ ενός εκπροσώπου του Σωματείου Παραγωγών Κινη
ματογραφικών Ταινιών, ενός εκπροσώπου της Ενώσει»; 
Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και ενός ανώτερου ή 
ανωτάτου μονίμου δημοσίου υπαλλήλου του Υπουργείου 
Βιομηχανίας, οριζομένων μετά των αναπληρωτών αυτών 
δι’ αποφάσεων του Υπουργού Βιομηχανίας.

- Δημιουργία ταινιοθήκης. ■

Άρθρ. 30. 1. Πας παραγωγός ελληνικής ταινίας μτγίή 
λ.ου μήκους υποχρεούται όπως, εντός τριμήνου από της πρΖ>-' 
τη; προβολής αυτής, παραδώση δωρεάν καινουργές αντίτυ- 
πον αυτή; εις την ιδρυομένην παρά τη Γενική Διευθύνσει 
Τύπου και Πληροοοριιον του Υπουργείου Π ροεδρίας Κυ
βερνήσει»; ταινιοθήκην.

2. Παραγωγός, μη συμμορφούμενος προς την κατά την
παρ. 1 του παρόντος άρθρου υποχρέωσιν αυτού στερείται. 
Μ-έχ pic εχ«»ατ^ροοοέCiiζ tcov εχ του .v3co6vtoc νομού
ευεργετημάτων, κατόπιν αποοάσεως του Υπουργού Βιο
μηχανίας μετά γνώμην της κατά το άρθρ. 3 του παρόντος 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Κινηματογραφίας. Η ως άνω 
υποχρέωση μεταβιβάζεται και εις τους καθολικούς ή ειδι
κούς διαδόχους των δικ.α·ωμά.των του παραγωγού προς οι
κονομικήν εκμετάλλ,ευσιν της ταινίας.

3. Δια Β. Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού
Προεδρίας της Κυβερνήσει»;, θέλ.ουσι καθορισθή τα της ορ
γανώσει»; της ταινιοθήκης ως και πάσα λεπτομέρεια σχε
τική προς την διαδικασίαν παραλ.αβής και διαθέσεως των 
αντιτύπων των ταινιών ως και τα της αγοράς παρά της Γε
νικής Διευθύνσει»; Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου 
Προεδρίας Κυβερνήσει»; αντιτύπων μορφωτικιόν ταινιών 
κρινομένων καταλλήλων δια την ταινιοθήκη- . . ■-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Άρθρ. 31-34. (Καταργήθηκαν από την παρ. 3 άρθρ. 30 
Νόμ. 1158/1981 (ΦΕΚ Α' 127) τομ. 31 Γ, σελ. 1080,002. 
Βλ. και άρθρ. 27 Νόμ. 1158/81). ..'·.!··

Άρθρ. 35. (Κατηργήθη δια του άρθρ. 2 Ν.Δ. 644/1970, 
τομ. 28 σελ.. 160,10).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Τελ.ικαί διατάξεις.

Οργανισμός Θεάτρου και Κινηματογράφου. ,υυ.~·υ

Άρθρ. 36. 1. Επιτρέπεται όπως δια Β. Δ/τος εκδιδομέ- 
νου προτάσει των Υπουργών Βιομηχανίας. Οικονομικών. 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προεδρίας Κυ
βερνήσει»; ιδρυθή Οργανισμός Θεάτρου και Κινηματογρά-, 
φου, ούτινος σκοπός θα είναι η προαγωγή του θεάτρου και 
της κινηματογραφία; ως και των ηθικών, επαγγελ.ματικών 
και οικονομικών συμφερόντων των κατ’ επάγγελμα απα
σχολούμενων με την κινηματογραφίαν και το θέατρον εν 
γένει.

2. Μέλη του ως άνω οργανισμού θέλουν καταστή κατά 
τα δια του ως άνω Β. Δ'τος ειδτκώτερον οριζόμενα οι πα
ραγωγοί του ελληνικού κινηματογράφου, οι επιχειρηματία·, 
εκμεταλλεύστως κινηματογραφικών αιθουσών, οι επιχειρη
ματία'. του ελληνικού θεάτρου, οι καλλ.ιτέχναι του θεάτρου 
και του κινηματογράφου και οι τεχνικοί εν γένει του θεάτρου 
και του κινηματογράφου.

3. Δια του αυτού Β. Δ · το; θέλ,ουν οεισθή ειδικώτερον :

α) Ο σκοπός, η έδρα και η νομική μορφή αυτού.
β) Τα όργανα της Διοικήσει»;, η αρμοδιότης αυτών και η 

εκπροσώπησις του Οργανισμού.
γ) Τα τη; εποπτείας επί του Οργανισμού.
δ) Η διάρθρωσις των Υπηρεσιών και η εν γένει κατά- 

στασ.ς του προσωπικού.
ε) Οι πόροι, αι δαπάνα·., και ο τρόπο; τη; οικονομικής 

διαχειρήσεως, επιτρεπόμενη; αποκλ.ίσεως από της νομο
θεσίας περί Δημοσίου Λογιστικού.

Επίδειξις κινηματογραφικής παραγωγής.

Άρθρ. 37. 1. Κατά Νοέμβριον εκάστου έτους καθιερού- 
ται «Εβδομός Ελληνικής Ταινίας», διαρκούσης της οποίας 
προβάλλονται, εις ένα των κτ/ηματοθεάτρων πρώτης προ
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βολή: εν Αθήναις /tar. εις ενα εν Θεσσαλονίκη, ταινία', χα- 
ρακτηρισθεισαι ως προστατευόμενοι κατά τας διατάξεις του 
παοόντο:. παραλλήλως δε οργανούνται ραδιοφωνικαί εκπομ- 
rraL ομιλία·, και εορταί υπέο της ελληνικής κινηματογρα- 
©ίας.

2. 0 οόεος δημοσίων θεαμάτων επι των εισιτηρίων των 
κατά την παε. 1 του παρόντος δύο κινηματοθεάτρων των 
εκδιόουένων διαρκούσης της εβδομάδας ελληνικής ταινίας 
■χειουται κατά 50 0ο. αι δε εκ των εισιτηρίων εισπράξεις 
διατίθενται ποο: κάλυψιν των δαπανών οργανώσεως της 
εβδοωάδος του τυχόν περισσεύματος περιερχομενου εις τον 
κατά το άρθρ. 5 του παρόντος Λογαριασμόν.

3. Δι’ αποοάσεως των Υπουργών. Οικονομικών και Βιο- 
αηχανίας. μετά γνώμην της Πανελληνίου Οργανώσεως Κι- 
νηαατογραοικών Επιχειρήσεων, ρυθμισθήσονται τα της 
εφαομογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου και τα της 
εοαουογής διοικητικών κυρώσεων, εν αις 'και η επιβολή του 
πεοβλεπομένου υπό. του άρθρ. 18 του παρόντος Ν’. Δ/τος 
πεοστίμου. επιβα/ΰ.ομένου υπό του Υπουργού Βιομηχανίας 
κατά των επιχειρηματιών αιθουσών κινηματογράφων των 
αρνουμένων να διαθέτωσι ταύτας κατά την διάρκειαν της 
εβδομάδας της Ελληνικής Ταινίας.

4. Κατά Σεπτέμβριον έκαστου έτους και κατά την διάρ-
κειαν της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης οργανούται 
επίδειξις Ελληνικού Κινηματογράφου, διαρκούσης της οποίας 
θα γίνεται προβολή εις τα κινηματοθέατρα πρώτης κατη
γορίας εν Θεσσαλονίκη, των καλλιτέρων ελληνικών ταινιών, 
είτε αύται προεβλήθησαν ήδη, είτε πρόκειται να προβληθώσι 
το πρώτον. ., ..

5. Δι’ αποφάσεως των Τπουργών Οικονομικών, Προε
δρίας Κυβερνήσεως και Βιομηχανίας, μετά γνώμην της κατά 
το άρθρ. 3 του παρόντος Γνωμοδοτικής Επιτροπής Κινη
ματογραφίας, θέλουσι ρυθμισθή ο τρόπος οργανώσεως της 
ως άνω επιδείξεως, η διαδικασία της επιλογής των -επιδει- 
χθησομένων κατά ταύτην καλλίτερων, ταινιών, τα της απο
νομής βραβείων εις ταύτας και εν γίνει πάσαι αι λεπτομέ
ρεια1. της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Εις εκτέλεσιν του άρθρ. 37 εξεδόθη η υπ’ αριθ. 27903/191 
της 16/18 Αύγ. 1973 (ΦΕΚ Β' 969) αποφ. Υπ. Εθν. Οικο
νομίας και Οικονομικών «περί κανονισμού λειτουργίας Φε
στιβάλ Ελληνικού Κινηματογράοου» (Λιοοθ. Ηααρτ εν
ΦΕΚ Β' 1103 της 25 Σεπτ. 1973). -

Λύτη ετροποποιήθη δια της υπ’ αριθ. 37658/817 της 20 
Ιουν. /4 Ιουλ. 196/ (ΦΕΚ Β’ 627) ομοίας.

Λειτουργία κυ/ητών κινηματογράφων.

Άρθρ. 36. 1. Ki'/ητοί κινηματογράοοι δεν επιτρέπεται 
όπως λχιτουργώσιν εις απόστασιν μικρότερα'/ των 2 χιλιο
μέτρων από της έδρας μονίμου κινηματογράφου. Της ως άνω 
απαγορεύσεως εξαιρούνται οι κινητοί κινηματογράοοι οι 
προοριζόμενοι δια προβολάς εις σχολεία ή κατασκηνώσεις, 
οι προβάλλοντες προγράμματα λαϊκής μορφώσεως ή γεωρ
γικών εφαρμογών, ως και τα κινητά· κινηματογραφικά συ
νεργεία του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως ή των Δή
μων και Κοινοτήτων. -

2. Οι παραβάται των διατάξεων της nap. 1 του παρόντος 
τιμωρούνται κατά το άρθρ. 458 του Ποινικού Κώδικος.

Άρθρ. 39. Προκειμένου περί ιδρύσεώς. ΓΥκαταστάσεω: 
και λειτουργίας των κινηματογράφων (αιθουσών μετά θα
λαμών προβολής και των συναφών παραρτημάτων και εγκα
ταστάσεων ) εφαρμόζονται αι ισχύουσαι εκάστοτε διατάξεις 
περί ιδρύσεώς και λειτουργίας των βιομηχανικών και μη
χανολογικών εν γτένει εγκαταστάσεων, καθ’ όσον αφορά τας 
εν γένει τεχνικάς και μηχανολ.ογικάς εγκαταστάσεις τού
των.

Η παρούσα διάταξις εφαρμόζεται δια τας από της ισχύος 
του παρόντος νόμου ιδρυομένας αιθούσας προβολής κινη- 
ματογραοικών ταινιών. . ....

“ f

Τμήμα Βιομηχανίας Κινηματογράφου.

Άρθρ. 40. 1. (Κατηργήθη δια του άρθρ. 6 Ν.Δ. 653/ 
1970, ανωτ. σελ. 32, 21).

2. α) Αι εν άρθρ. 27 του υπ’ αριθ. 3/1961 Β. Δ'τος «περί 
οργανώσεως του Υπουργείου Βιομηχανία:» θέσεις του Κλά
δου Α9 «Διοικητικού» Α' Κατηγορίας επι βαθμοί: 5-4 αυ
ξάνονται κατά μίαν. Επίσης αυξάνονται κατά μίαν αι επί 
βαθμοί: 8-6 θέσεις του αυτού Κλάδου.

β) Αι εν άρθρ. 35 του αυτού ως άνω Β. Δ/τος θέσεις του 
Κλάδου Β6 επί «Διοικητικού» Β’ Κατηγορίας επί βαθμοίς 
11 -6 αυξάνονται κατά τρεις.

3. Η πλήρωσις της ως άνω θέσεως επί βαθμώ 5ω ή 4ω 
Α' Κατηγορία: δύναται να γίνη δια μετατάξεως εκ των υπαλ
λήλων αντιστοίχων κλάδων ετέρων Υπουργείων δια Β. Δ/τος 
εκδιδομένου προτάσει των οικείων Υπουργών και κατόπιν 
συμφώνου γκώμης των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων

4. (Κατηρνήθη δια του άρθρ. 6 Ν.Δ. 653/1970, ανωτ. σελ.
32.21). ’

Άρθρ. 41. (Προστίθεται άρθρ. 29α εις το Β.Δ. 3/1961 
περί οργανώσεω: του Υπουργείου Βιομηχανία:, ανωτ. σελ. 
12). . . /

Πρόσληψις εκτάκτων υπαλλ,ήλων. ._ ·.

Άρθρ. 42. 1. Δι’ αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών 
και Βιομηχανίας επιτρέπεται η πρόσληψις μέχρι τεσσάρων 
εκτάκτων υπαλλήλων κεκτημένων απολυτηρίου γυμνασίου 
και γνωριζόντων μίαν ξένην γλώσσαν, οίτινες χρησιμοποιη- 
θήσονται ως σύνδεσμοι μεταξύ των αρμοδίων Υπηρεσιών 
του-Υπουργείου τούτου και αλλοδαπών κινηματογραφικών 
επιχειρήσεων, προβαινουσών εις παραγωγήν αξιολόγου 
ταινίας, μακράν των Αθηνών, δυναμένης να συντελέση εις 
την διαφήμισιν της χώρας κάι την προαγωγήν της εθνικής 
οικονομίας.

2. Οι ως άνω έκτακτοι υπάλληλοι ‘ προσλαμβάνονται επί 
συμβάσει σχέσεως δημοσίου δικαίου ενιαυσίας ισχύος δυ
ναμένης να . ανανεούται εκάστοτε αναλόγως των παρουσια- 
ζομένων αναγκών, η δε αντιμισθία τούτων θέλει καθορίζεται 
εκάστοτε δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών 
και Βιομηχανίας.

Δια της υπ’ αριθ. 155507 της 15/17 Ιουν. 1963 ]ΦΕΚ 
Β' 272 κοινής απόφ. των Υπ. Οικονομικών και Βιομηχανίας 
καθωρίσθη η αντιμισθία των ως άνω προσλ.ηφθησομένων ίση 
προς την του τακτικού Διοικητικού υπαλλήλου επί βαθμοίς 
6ω έως 4ω.

3. Αντικαθίσταται η nap. 1 άρθρ. 24 Β.Δ. 3/1961 περί 
οργανώσεως του Υπουργείου Βιομηχανίας, ανωτ. σελ- 12).

4. Το παρά τω Υπουργείω Β. Ελλάδος συσταθέν Γνω- 
μοδοτικόν Συμβού/,ιον Βιομηχανίας, δυνάμει του από 12 
Νοεμβρίου 1955 Β. Δ/τος «περί συστάσεως Γνωμοδοτικού 
Συμβουλ.ίου Βιομηχανίας παρά τω Υπουργείω Β. Ελλάδος», 
ανασυνιστάται λειτουργούν κατά τας διατάςεις του ιδρυτικού 
αυτού Β. Δ/τος. καταργουμένης της διατάξεως της παρ. 3 
του άρθρ. 91 του υπ’ αριθ. 3 της 2 Ιαν. 1961 Β. Δ/τος «περί 
οργανώσεως του Υπουργείου Βιομηχανίας».

Άρθρ. 43. 1. Απαγορεύεται η λήψις ταινιών προορι- 
ζομένων να χρησιμοποιηθούν δια προβολήν κατα το σύστημα 
διαφανείας, ως και η εφαρμογή του ως άνω συστήματος επι 
πάσης ταινίας ληφθείσης εν Ελλάδι.

2. Εις τους παραβάτας επιβάλλ-εται χρηματική ποινή 
μέχρι του ποσού 150.000 μεταλλ.ικών δραχμών, εν υποτροπή 
δε χρηματική ποινή μέχρι 250.000 μεταλλικών δραχμών και 
ουλ.ακίσεω: μέχρι τριών μηνών.

3. Εις τας εκ των παραβατών αλλ.οδαπάς επιχειρήσεις
επί πλέον της ως άνω ποινής δύναται ν’ απαγορευθή δι’ απο
φάσεως του Υπουργού Βιομηχανίας μετά γνώμην της κατα το 
άρθρ. 3 Γνωμοδοτικής Επιτροπής Κινηματογραφίας εις τους 
εκπροσώπους των και τους συνεργούς αυτών, η εισαγωγή επι 
μίαν διετίαν τουλάχιστον οιασδήποτε ταινία: προερχομένης 
εκ της εν λόγω επιχειρήσεως. . .. -.. π



Άρθρ. 44-45. (Αντικαθίστανται τα άρθρ. 9 και 13 του 
Ν.Δ. 1108/1942, τόμ. 4 σελ- 378).

'Αρθρ. 46. Δια Β. Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υ
πουργού Βιομηχανία; δύναται να καθορισθή ποίσα λεπτο
μέρεια εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Ν. Δ/τος.

Άρθρ. 47. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημο- 
σιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ υπ' αριθ. 58 τηε 7/19 
Ιουλ. 1973 (ΦΕΚ Α' 149).

Περί μέτρων προς ανάπτυξιν της Κινηματογραφικής Βιο
μηχανίας και περί αντικαταστάσεως και τροποποιήσεως 
διατάξεων του Ν.Δ. 4208/61 «περί μέτρων για την ανά- 
πτυξιν της Κινηματογραφίας εν Ελλάδι».

Άρθρ. 1. Ταινίαι κατά τας διατάξεις του παρόντος Ν. Δ/ 
τος νοούνται αι κινηματογραφικαί και τηλεοπτικαί ταινίαι, 
επιχειρήσεις δε παραγωγής ταινιών αι παράγουσαι κινημα
τογραφικά; και τηλεοπτικάς ταινίας ανεξαρτήτως αν αύται 
διαθέτουν ή μη εργαστήριον παραγωγής και επεξεργασίας 
ταινιών.

Άρθρ. 2. 1. Εκ των ελληνικών κινηματογραφικών ται
νιών και των προς ταύτας εξομοιουμένων εφ’ όσον είναι 
άρτιαι από τεχνικής απόψεως, χαρακτηρίζονται δι* αποφά- 
σεως του Τπουργού Εθνικής Οικονομίας, μετά σύμφνωνον 
γνώμην των κατά το άρθρ. 4 του παρόντος Επιτροπών, ως 
προστατευόμεναι μεν αι εμφανίζουσαι προσόντα ιδιαζόντως 
καλλιτεχνικά και πνευματικά, ως ενισχυόμεναι δε αι εμφα- 
νίζουσαι σημαντικά εκ των ανωτέρω χαρακτηριστικών.

2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον απόφασις εκδί- 
δεται τη αιτήσει του ενδιαφερομένου συνοδευόμένη επί ποινή 
απαραδέκτου δια γραμματίου καταθέσεως εις Δημόσιον Τα
μείου παράβολου δρχ. 1.500. Του παραβόλου τούτου απαλ
λάσσονται αι ταινίαι μέχρι χιλίων μέτρων μήκους καθαράς 
εικόνος προβολής και αι προβάλλουσαι εθνικά θέματα ή τοιαύ- 
τα γνώσεων περί την Ελλάδα.
- 3. Δι’ ομοίων αποφάσεων και άνευ τηρήσεως της διαδι

κασίας και των προϋποθέσεων των παρ. 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου, χαρακτηρίζονται κατ’ εξαίρεσιν ως προστατευό
μεναι μόνον ταινίαι βραβευθείσαι εις ανεγνωρισμένα Φεστι
βάλ του εσωτερικού, τελούντα υπό την εποπτείαν του Κρά
τους.

4. Ταινίαι παραγόμεναι υπό υπηρεσιών του Δημοσίου ή 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμών Κοι
νής Ωφελείας δεν υπάγονται εις τον υπό των παρ. 1 και3 
του παρόντος προβλεπόμενον χαρακτηρισμόν.

Αρθρ. 3. 1. Ταινίαι χαρακτηρισθείσαι ως προστατευό- 
αεναι ή ενισχυόμεναι εξάγονται ελευθέρως εις την αλλοδαπήν 
άνευ της κατά το άρθρ. 20 του Ν.Δ. 4208/61 «περί μέτρων 
δια την ανάπτυξιν της Κινηματογραφίας εν Ελλάδι» πρσ- 
βλεπομένης αδείας.

2. Ταινίαι χαρακτηρισθείσαι ως προστατευόμενοι ή ενι- 
σχυομεναι. ιδία δε αι προβάλλ.ουσαι εθνικά θέματα ή τοιαύτα 
γνώσεων περί την Ελλάδα, επιβραβεύονται δι’ απ’ ευθείας 
επιδοτήσεως χορηγούμενης βάσει κριτηρίων και προϋπο
θέσεων καθοριζόμενων δι’ αποφάσεων του Τπουργού Εθνι
κής Οικονομίας, δημοσιευόμενων δια της Εφημερίδος της 
Κυβερνήσεως. Δια των αυτών αποφάσεων καθορίζονται οι 
δικαιούχοι, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της επιδοτή
σεων και παν συναφές δια την εφαρμογήν της παρούσης 
διατάξεως θέμα.

Δια της κατά τα ανωτέρω επιδοτήσεως εγγράφεται κατ’ 
έτος υποχρεωτικώς σχετική πίστωσις εις τον προϋπολογισμόν 
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

3. Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικο
νομίας και Πολ.ιτισμού και Επιστημών, μετά σύμφωνον 
γνώμην των κατά το άρθρ. 4 του παρόντος Επιτροπών, απο- 
νέμονται κατ’ έτος χρηματικά βραβεία και μέχρι δέκα τοιαύ
τα ετησίως, εκ δραχμών τουλάχιστον 50.000 έκαστον εις 
ελληνικός ταινίας μικρού μήκους, εφ’ όσον αύται εμφανίζουν 
προσόντα ιδιαζόντως καλλ.ιτεχνικά.

4. Συνιστάται παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος ειδικός* 
λογαριασμός υπό τον τίτλον «Λογαριασμός Αναπτύξεως 
Κινηματογραφίας», προικοδοτούμενος εκ . του Δημοσίου 
Προϋπολογισμού δια ετησίου ποσού τουλάχιστον 20.000.000 
δραχμών, προς χρηματοδότησιν της εγχωρίου κινηματο
γραφικής παραγωγής δια χαμηλοτόκων δανείων τη συνο
μολογήσει ειδικού κινηματογραφικού ενεχύρου και παροχήν 
των κατά την προηγουμένην παράγραφον χρηματικών βρα
βείων.

Ο τρόπος διακινήσεως και διαχειρίσεως του κατά τα 
ανωτέρω συνιστωμένου λογαριασμού, τα της παροχής των 
δανείων και παν συναφές δια την εφαρμογήν της παρούσης 
διατάξεως θέμα, καθορίζονται δι’ αποφάσεων του Τπουργού 
Εθνικής Οικονομίας, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος 
της Κυβερνήσεως.

Άρθρ. 4. 1. Δια τον κατά το άρθρ. 2 χαρακτηρισμόν 
ταινιών ως προστατευομένων ή ενισχυομένων και δια την 
κατά το άρθρ. 3 απονομήν χρηματικών βραβείων εις ταινίας 
μικρού μήκους, συνιστώνται δια κοινής αποφάσεως των Υ
πουργών Εθνικής Οικονομίας και Πολιτισμού και Επιστη
μών αι κάτωθι Επιτροπαί :

α) Πρωτοβάθμιος Επιτροπή χαρακτηρισμού ταινιών ως 
προστατευομένων ή ενισχυομένων συγκροτούμενη έξ :

1) Ενός ανωτάτου υπαλλήλου του Υπουργείου Εθνικής
Οικονομίας, ως Προέδρου. _ .

2) Ενός ανωτέρου υπαλλήλου του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας.

3) Ενός ανωτέρου υπαλλήλου του Υπουργείου Πολ.ιτι- 
σμού και Επιστημών.

4) Ενός κριτικού κινηματογράφου.
5) Ενός - κηνοθέτου. .
6) Ενός μουσικού. '
7) Ενός προσώπου κύρους με ειδικός περί την κινημα

τογραφίαν γνώσεις. ν

β. Δευτεροβάθμιος Επιτροπή συγκροτουμένη εξ :

1) Του Αναπλ.ηρωτού Γενικού Γραμματέως του Υπουρ
γείου Εθνικής Οικονομίας, επί θεμάτων Βιομηχανίας, ως 
Προέδρου.

2) Ενός ακαδημαϊκού της Τάξεως Γραμμάτων, οριζο- 
μένου μετά του αναπλ.ηρωτού του υπό ταύτης. ως Αντιπροέ
δρου. - '

3) Ενός Καθηγητού της Φιλοσοφικής Σχολής του Πα
νεπιστημίου Αθηνών, οριζομένου μετά του αναπλ.ηρωτού του 
υπό ταύτης.

4) Ενός Καθηγητού της Ανώτατης Σχολής Καλ,ών Τεχ
νών. οριζομένου μετά του αναπλ.ηρωτού του υπό ταύτης.

5) Τριών προσώπων κύρους με ειδικός περί την κινη
ματογραφίαν γνώσεις.

Αύτη εκδικάζει εφέσεις κατ’ αποφάσεων της ανωτέρω 
Πρωτοβαθμίου Επιτροπής ασκουμένη υπό των ενδιαφερο
μένων εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από της 
κοινοποιήσει»; των αποφάσεων.

γ. Πρωτοβάθμιος Επιτροπή βραβεύσεως ταινιών μικρού 
μήκους συγκροτουμένη εξ :

1) Ενός Καθηγητού της Σχολής Καλών Τεχνών, σριζο- 
μένου μετά του αναπλ.ηρωτούτου υπο ταύτης. ως Προέδρου.

2) . Ενός εκπροσώπου του Υπουργείου Πολ.ιτισμού και 
Επιστημών.

3) Ενός Εκπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, οριζομένου μετά του αναπλ.ηρωτού του 
υπό του οικείου Υπουργού.

4) Ενός ανωτέρου υπαλλήλου του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας.

5) Ενός κριτικού κινηματογράφου.
6) Ενός μουσικού.
7) Ενός προσώπου κύρους με ειδικά; περί την κινηματο

γραφίαν γνώσεις.
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δ. Δευτεροβάθμιο; Επιτροπή συγκροτούμενη εΐ :

1) Ενό; ακαδημαϊκού της Τάξεως Γραμμάτων, οριζό
μενου μετά του ανχπληοωτού του υπό ταύτηε. ωε Ποοέ- 
δρου.

2) Ενό; εκπροσώπου του Υπουργείου Π ολιτισοιου και 
Επιστημών.

.)) Ενό; εκπροσιυπου του Υπουργείου Εθνική; Παιδεία; 
και Θρησκευμάτιυν. οριζομένσυ μετά του χναπληρωτού του 
υπό του οικείου Υπουργού.

■4) Ενό; κριτικού κινηματογράφου.

5) Ενό; σκηνοθέτου.

6) Ενό; μουσικού.

7) Ενό; προσώπου κόρου; με ειδικά; περί την κινημα
τογραφίαν γνώσεις.

Λύπη εκδικάζει εφέσεις κατ' αποφάσεων τη; ανιοτέοω 
Πρωτοβάθμιου Επιτροπή; βραβευσεω; ταινιών μικρού μή- 
κου; ασκουμένα; υπό των ενδιαφερομένων εντός αποκλει
στική; προθεσμία; Ιο ημερών από της κοινοποιήσεω; των 
αποφάσεων.

2. Τα μέλη των εν παρ. 1 Επιτροπών μετά των αναπλη
ρωτών των. ο εισηγητής και ο γραμματεύς διορίζονται επί 
ενιαυσία θητεία, δια κοινή; αποφάσεως των Υπουργών Εθνι
κή; Οικονομία; και Πολιτισμού και Επιστημών. Ουδεί; διο
ρίζεται ω; μέλο; δια το επόμενον έτο; ή μετέχει ως μέλος 
εις πλείονα; τη; μια; Επιτροπών, πλην των Προέδρων αμφο- 
τέρων των Επιτροπών χαρακτηρισμού ταινιών ω; προστα- 
τευομένων και ενισχυομένων και των εκ μονίμων δημοσίων 
υπαλλήλων μελών.

3. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικο
νομίας και Πολιτισμού και Επιστημών, δημοσιευομένη; δια 
της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως καθορίζονται τα της λει
τουργίας των Επίτροπό;·; εν γένει.

4. Αι αμοιβαί του Προέδρου, των μελών, των εισηγητοόν 
και των γραμματέων των Επιτροπών καθορίζονται δΓ απο- 
φάσεω; των Υπουργών Εθνικής Οικονομία; και Οικονομι
κών. Εις τα εκ τούτων υπηρεσιακά μέλη καταβάλλονται αι 
ως άνω αμοιβαί εφ’ όσον ταύτα απασχολούνται πέραν των 
κεκανονισμένων ωρών ερνασίαε.

5. Δια την άσκησιν εφέσεως κατά τα ανωτέρω υποβάλλε
σαι υπό του ασκούντο; ταύτη.ν επί ποινή απαραδέκτου γραμ
μάτιου καταθέσεω; παράβολου εις Δημόσιον Ταμείον εκ 
δρχ. 500 μεν εφ’ όσον πρόκειται περί ταινία; μήκους μέχρι 
χιλιων μέτρων καθαρά; εικόνες προβολή;. 3.000 δε εσ’ όσον 
~ροκε·.ται περί τοιαύτη; μεγαλύτερου μήκους.

Αρθρ. 5. 1. Άπαντε; οι εν τη Ελληνική επικράτεια 
λειτουργούντε; κινηματογράφοι υποχρεούνται. όπως προβάλ
λουν κατ έτος προστατευομένας και ενισχυομένας ελληνικά; 
ταινία; μεγάλου μήκους, οι με'; χειμερινού τουλάχιστον επί 
εικσσιν μια; ημέρας, εξ ων υποχρεωτικώ; τρεις Κυριάκός οι 
δε θερινοί τουλάχιστον επί δέκα τέσσαρας ημέρας, ες ων 
δύο Κυριακάς.

Ωσαύτως υποχρεούνται όπως άπαντες προβάύλ.ουν κατ’ 
έτος τρεις τουλάχιστον ταινίας μικρού μήκους.

Δ: αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, δημο
σιευόμενη; δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. δύναται 
να χυςάνηται ο κατά τα άνω χρόνος υποχρεωτικής προβολής 
μέχρι του διπλάσιου.

2. Κινηματογράφοι προβάλλοντας προστατευομένας και 
ενισχυομενας ταινίας, συμπεριλαμβανομένων και των κατά τα 
ανωτέρω υποχρεωτικώς προβαλλομένων, επιδοτούνται, δι’ 
αποφάσεως του Υπουργού Εθνική; Οικονομίας, δια ποσού 
ίσου προς το 10% των ακαθαρίστων εισπράξεων εκ της προ- 
βολης της ταινία;, μη συμπεριλαμβανομένων των επί των 
εισιτηρίων φόρων, εφ’ όσον πρόκειται περί προστατευομένης 
ταινίας μεγάλου μήκους ή προς το 5% των τοιούτων εισπρά
ξεων, εφ οσον πρόκειται περί ενισχυομένης τοιαύτης.

Εις περίπτωσιν καθ’ ήν αι προβαλλόμενα1, ταινίαι είναι 
μικρού μήκους τα ανωτέρω ποσοστά μειούνται εις 2% και 1% 
αντιστοίχως.

Δια την κατά τα ανωτέρω επιδότησιν εγγράφεται κατ’ 
έτο; υποχρεωτ.κώ; σχετική πίστωσι; εις τον προϋπολογι
σμόν του Υπουργείου Εθνική; Οικονομίας.

3. Η μη συμμόρφωσι; του επιχειρηματίου προ; τας εν 
παρ. 1 υποχρεώσει; δύναται να επιφέρει την δΓ αποφάσεως 
του Υπουργού Εθνική; Οικονομία; διακοπήν τη; λειτουργία; 
του κινηματογράφου μέχρι δύο μηνών.

Άρθρ. 6. 1. Αι διατάξει; του άρθρ. 15 του Ν.Δ. 4208/61 
«περί μέτρων δια την ανάπτυξιν τη; κινηματογραφία; εν 
Ελλάδι» εφαρμόζονται εφ’ εξής επί πάση; προβαλλομένη; 
ταινίας, του υπό των εν λόγω διατάξεων προβλεπομενου 
ανώτατου ορίου μισθώματος αυξανόμενου από 45% εις 50 % 
αναλόγως δε ορίζεται και το κατ’ αποκοπήν συμφωνούμενον 
μίσθωμα.

2. Η υπό του αυτού άρθρ. Ιο του Ν.Δ. 4208/61 προβλε- 
πομέ/η συμοωνία δύναται να συνάπτεται είτε υπο του 
παραγωγού είτε υπό του έχοντο; την νόμιμον εκμετάλλευσιν 
της ταινίας.

. .3. Πάσα συμφωνία, αντικειμένη εις τα; διατάξεες του 
άρθρ. 15 του Ν.Δ. 4208/61 και τη; παρ. 1 του παρόντος άρ
θρου είναι άκυρος, δημιουργεί δε. αναλογώ; τη; περιπτώσεω; 
δικαίωμα προς αναζήτησιν του επί πλέον τυχόν καταβλη- 
θέντος μισθώματος ή προς συμπλήρωσιν του ελλείποντος. 
κατά τας διατάξεις του Κοινού Δικαίου.

Άρθρ. 7. 1. Απαγορεύεται η προβολή πάσης κινηματο
γραφικής ταινίας εις οιονδήποτε κινηματογράφον εφ’ όσον 
αύτη δεν είναι εφωδιασμένη. πλην της κατά νόμον αδείας 
προβολής και δια δελτίου εκδιδομέ;ου υπό του παραγωγού 
ή του εισαγωγέως τη; ταινίας ή του έχοντος την νόμιμον 
εκμετάλλευσιν αυτής, εις το οποίον αναγράφεται ο κινημα
τογράφος δια τον οποίον παρέχεται δικαίωμα προβολής.

ΔΓ αποοάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, 
δημοσιευόμενη; δια τη; Εφημερίδος τη; Κυβερνήσεως, 
καθορίζεται ο τύπο; του δελτίου.

2. Πας επιχειρηματίας οιουδήποτε κινηματογράφου προ- 
βάλλων ταινίαν δΓ ήν δε-; έχει δικαίωμα προβολής, του 
δικαιώματος τούτου αποδεικνυομενου εκ του εν τη προηγού
μενη παεαγράφω δελτίου, τιμωρείται δια των υπο του 
άρθρ. 375 του Ποινικού Κώδικο; πεο£λεπομέ;ων ποινών. 
Δια των αυτών ποινών τιμωρείται και ο πχρανόμως εκδί- 
δων το κατά την προηγούμενη·; παράγραφον δελτιον.

Άρθρ. 8. 1. Κ ινη ματογραφ '.καί ευαίσθητοι ταινίαι. αρνη
τικά! ή θετικά ί εκτεθείσαι εις φω; και υποστάσαι ή μη εμφά- 
νισιν. εισαγόμεναι προ; τεχνικήν επεξεργασίαν ει; ελληνικά 
εργαστήρια παραδίδονται απ’ ευθείας υπό των Τελ.ωνειακ,ων 
Αρχών εις ελευθέραν χρήσιν. Η παράδοσις γίνεται επι παροχή 
χρηματικής, τραπεζικής ή άλλη; προσωπική; αςιοχρέου εγ- 
γυήσεως, καλυπτούση; τους κατά την εισαγωγήν αναλογού- 
ντας δασμούς, φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφοράς και υπό 
τον όρον τη; επανεξανωγή; των εντός τριμήνου προθεσμία; 
από τη; παρχδόσεωε, δυνχμένη; να παραταθή υπο τη; 
Τελωνειακή; Αρχή; επί τρίμηνον εισέπ. εφ οσον συ ντρ ε- 
χουν αποχριΰντε; λόγοι.

2. Ει; περίπτωσιν αναλώσει.;; κατά την επεεεργασιαν 
μέρους της εισαχθείση; ταινία; και μη δυναμένης, ως εκ τού
του. να επανεξχχθή, απαλλάσσεται το αναλωθέν μέρος των 
κεκανονισαένιον δασμών και λοιπών φόρων, επι τη διαπι
στώσει υπό τη; Τελωνειακή; Αρχή: τη; τοιαύτη; αναλώσεω;.

3. Το αρνητικόν της παραγομένη; ταινίας δύναται να 
παοαΐίένη ειε το εογαστήριον. προς φυλαςιν επί εν έτος, 
της προθεσμία; ταϋτη; δυναμένη: να παραταθή επί εν εισετι 
έτο; δι’ αποφάσεο;; τη; αρμοδία; Τελωνειχκής Αρχής.

4. ΔΓ αποφάσεων των 1 πουργών Εθνικής Οικονομίας 
και Οικονομικό;·;, δημοσιευόμενων δια της Εφημερίδος της
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Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται αι λχπτομέρειαι εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου. -

Άρθρ. 9. Κινηματογραφικαί τχινίαι ευαίσθητοι μη 
εκτεθείσαι εις το φως (παρθένοι NON DPRESS10N- 
NEFS), διάτρητοι της δασμολογικής κλάσεως 37.02 του 
ισχύοντος δασμολογίου εισαγωγής. εφ’ όσον δεν παράγονται 
ενγωρίω; επαρκώ; και καταλλήλως και εισάγονται υπό επι
χειρήσεων παραγωγής ταινιών, ίνα χρησιμοποιηθούν ως πρώ- 
ττ ύλη δια την παραγωγήν κινηματογραφικών και τηλεοπτι
κών ταινιών, καθ’ όρους και διατυπώσεις καθορισθησομένους 
δι’ αποφάσεως του Τπουργού των Οικονομικών, -απαλλάσ
σονται του κατά την εισαγωγήν εισπραττομένου φόρου κύκλου 
εργασιών. ·' ι.

Άρθρ. 10.1. Κινηματογραφικαί ταινίαι εισαγόμεναι 
προς δημοσίαν προβολήν δύνανται, εφ’ όσον ήθελεν ζητηθή 
τούτο υπό του εισαγωγέα)ς να προβάλλωνται ενώπιον των 
υπό του Α.Ν. 394/1968 (Τομ. 4 Α σελ. 382,05) προβλεπο- 
μένων Επιτροπών Ελέγχου προ του εκτελωνισμού των, αι 
δε Επιτροπαί ελέγχουν ταύτας άνευ εκτυπώσεως επ’ αυτών 
υποτίτλων.

2. Αι ως άνω Επιτροπαί δικαιούνται να απαγορεύουν την 
δημοσίαν προβολήν κινηματογραφικής ταινίας, εφ’ όσον 
αύτη κρίνεται ανεπαρκής από απόψεως καλλιτεχνικής ή 
τεχνικής αρτιότητες και ως εκ τούτου δύναται να επίδραση 
επιβλαβώς επί της αισθητικής αναπτύξει»; του λαού.

(Βλ. και την περί ελέγχου των κινηματογραφικών ταινιών 
νομοθεσίαν εν τόμω 4 Α σελ. 371 και επ.).

Άρθρ. 11. 1. Επιτρέπεται κατόπιν αδείας του Τπουργού 
Εθνικής Οικονομίας και του κατά περίπτωσιν αρμοδίου 
Τπουργού, η ελεύθερα και άνευ καταβολής αποζημιώσεως, 
εισφοράς ή τέλους λήψις ταινιών εντός χώρων ανηκώντων. 
εις το "Δημόσιον ή εις Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή 
εις Κρατικός επιχειρήσεις ή εις τοιαύτας ελεγχόμενα; καθ’ 
οιονδήποτε τρόπον υπό του Κράτους. Ειδικώτερον, προκει- 
μενου περί λήψεως ταινιών εντός μουσείων και αρχαιολογικών 
χώρων η άδεια αύτη χορηγείται υπό των Τπουργών Εθνικής 
Οικονομίας και Πολιτισμού και Επιστημών.

2. Επί δέκα έτη από της ισχύος του παρόντος δεν υπό- 
κειται εις φόρον εισοδήματος το μη μονίμως διαμένον εν 
Ελλάδι καλλιτεχνικόν και τεχνικόν προσωπικόν, δι’ αμοιβάς 
κτηθείσας εκ των παρασχεθεισών εν Ελλάδι υπηρεσιών 
προς παραγωγήν ταινιών υπό αλλοδαπών επιχειρήσεων.

3. Εις πάσαν ελληνικήν επιχείρησιν προβαίνουσαν εις 
παραγωγήν ταινίας μεγάλου μήκους εν συμπράξε; (συμπα
ραγωγή) μετ’ αλλοδαπούς επιχειρήσεως και υπό τον όρον 
ότι η ταινία εξήχθη εις την αλλοδαπήν, παρέχεται επιδότησες 
ίση προς το 20°,t) μεν του εισπραχθέντος εξ αυτής φόρου δημο
σίων θεαμάτων εκ της εν Ελλάδι προβολής αυτής, εε’ όσον 
αύτη παρήχθη τουλάχιστον κατά το ήμισυ εν Ελλάδι 40° 0 
δε εφ’ όσον αύτη παρηχθη εξ ολοκλήρου εν Ελλάδι.

Το κατά τα ανωτέρω πκρεχόμενον πσσόν εν ουδεμιά 
περιπτωσει όυναται να είναι ανώτερον του παρά της αλλο
δαπούς επιχειρήσεως εισαχθέντος και δαπανηθέντος εν 
Ελλ.άδι συναλλάγματος δια την παραγωγήν της ταινίας.

Δια την κατά τα ανωτέρω επιδότησιν εγγράοεται κατ’ 
έτος υποχρεωτικώς σχετική πίσωσις εις τον ποοϋπολογισμόν 
του 1 πουργείου Εθνικής Οικονομίας.

Άρθρ. 12. 1. Επιτρέπεται η ίδρυσις Ιδιωτικών Γοα- 
ρείων προσελκύσεως και εξυπηρετήσεως αλλοδαπών προς 
παραγωγή ταινιών εν Ελλ.άδι. Τα γραφεία ταυτα τελούν υπό 
τον έλεγχον και εποπτείαν του Τπουργού Εθνικής Οικονο
μίας.

2. Αι αμοιβαί των υπό των Γραοείων τούτων απασχο
λούμενων καθορίζονται δια συλλ.ογικών συμ5ασεων, υπογρα- 
ρομενων υπο των ενδιαφερομένων και των Γεαρείων τούτων.

Άρθρ. 13. 1. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος απα
γορεύεται η ίδρυσις αιθουσών κινηιιατογράοων εις υπο
γείους χώρους. Το συνολικόν πλ.άτος του ανοίγματος των

εισόδων των ιδρυομένων εφ* εξής κινηματογράφων δον 
δύναται να είναι μιχρότερον του ημίσεως του πλάτους της 
αιθούσης, έκαστον δε άνοιγμα ουχί μιχρότερον των 3 μέτρων. 
Εν περιπτώσει υπάρξεως μιας μόνον θύρας εισόδου.το άνοιγμα 
αυτής δεν δύναται να είναι μιχρότερον των 6 μέτρων.

2. Η ως άνω διάτχξις δεν έχει εφαρμογήν επί υπογείων 
χώρων κτιρίων, νομίμως κχτχσκευασθέντων μέχρι της 
δημοσιεύσεως του παρόνος δια να χρησιμοποιηθούν ω; αίθου
σα·. κινηματογρά&ων.

Άρθρ. 14. 1. (Αντικαθίσταται το πρώτον εδάφιον, της 
περιπτ. ε\ της παρ. 1. του άρθρ. 13 Ν.Δ. 4208/61. ανωτ. 
αριθ. 1 ).

2. (Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρ. 13 Ν.Δ. 4208/61 ).

3. (Προστίθεται παράγραφος εις το άοΟρ. 28 Ν.Δ. 4208/ 
1961).

Άρθρ. 15. Δι’ αποφάσεων του Τπουργού Εθνικής Οικο
νομίας. δημοσιευόμενων δια της Εφημερίδος της Κυβερνή- 
σεως, δύνανται να ρυθμίζωνται εκάστοτε τα της παραγωγής, 
εισαγωγής και εκμεταλλ.εύσεως ταινιών εν τη ημεδαπή και 
εξαγωγής τούτων εις την αλλ,οδαπήν, τα της μισθώσεως 
κινηματογραφικών μηχανημάτων εν γένει και μεταφορικών 
μέσων χρησιμοποιούμενων δια την παραγωγήν ταινιούν. τα 
της επεξεργασίας κινηματογραφικών ταινιών και παροχής 
υπηρεσιών παρά των εργαστηρίων παραγωγής ή επεξεργατ 
σίας κινηματογραφικών ταινιών ή τοιούτων βιομηχανικών 
συγκροτημάτων (STUDIOS) ή Γραφείων Εξυπηρετήσεως 
Αλλ.οδαπών Παραγωγών, τα της χορηγήσεως πιστοποιητικού 
λειτουργίας των κινηματογραφικών εργαστηρίων κατά τας 
συγχρόνους μεθόδους της τεχνικής, οι όροι και αι προϋπο
θέσεις ιδρύσεως των εν άρθρ. 12 του παρόντος προβλεποτ 
μένων γραφείων και οι κανονισμοί λ.ειτουργίας και ελέγχου 
τούτων, οι όροι και αι προϋποθέσεις ιδρύσεως καί λειτουργίας 
ειδικής κατηγορίας υπαιθρίων κινηματογράφων δι’ αυτο
κίνητα (DRIVE - IN - CINEMA), ως και πάσα ετέρα 
λ,επτομέρεια αναγόμενη ει; την ειοχρυονήν του παοόντος
Ν.Δ/τος.

Άρθρ. 16. Δια Προεδρικών Δ/των εκδιδομένων προτά- 
σει του Πρωθυπουργού και του Τπουργού Εθνικής Οικονο
μίας μετά γνώμην της Γενικής Γραμματείας Τύπου και 
Πληροφοριών, δύναται να εκδίδεται Κώδιξ Προληπτικού 
Ελέγχου Κινηματογραφικών και Τη/.εοπτικών Ταινιών προς 
διαφύλ,αξιν της νεότητος και των ηθών εξ επιβλ.αβών επι
δράσεων του Κινηματογράφου. '

Άρθρ. 17. 1. Αι δια του Α.Ν. 4S4/1968 «περί μεταβι- 
βάσεως αρμοδιοτήτων τινών του Υπουργείου Βιομηχανίας 
εις το Τπουργείον Προεδρίας της Κυβερνήσεως» μεταβι^ 
βασθείσαι αρμοδιότητες επχνχφέροντχι εις το Τπουργείον 
Εθ/ικής Οικονοιιίχς και ασκούνται υπ’ αυτού, πλ.ην των του 
άρθρ. 20 παρ. 1 του Ν.Δ. 4208761 «περί μέτρων δια την 
ανάπτυξιν της κινηματογραφίας εν Ελλ.άδι».

2. Από τη; ισχύος του παρόντος καταργούνται αι κάτωθι 
διατάξεις του ως άνω Ν.Δ. 4208;61. ως και πάσα ετέρα 
διάταξις αντικειμένη εις το παρόν Ν. Δ/γμα :

α) Η παρ. 3 του άρθρ. 7, των παρ. 4 και 5 λ.χμβχνουσών 
αριθ. 3 και 4 αντιστοίχως.

β) Η περιπτ. θ' της παρ. 1 του άρθρ. 13, της περιπτ. 'ι 
της αυτής παραγράφου και άρθρου λ,αμβανούσης αριθ. θ'

γ) Αι παρ. 1 και 2 του άρθρου 16. της παρ. 3 αυτού 
λ-αμβχνούσης αριθ. 1.

δ) Αι παρ. 1 έως και 5 του άρθρ. 17 των παρ. 6 και 7 
αυτού λ.αμβανουσών αριθ. 1 και 2 αντιστοιχώ;.

Άρθρ. 18. 1. Δια κοινής αποεάσεως του Πρωθυπουργού 
και του Τπουγού Εθνικής Οικονομίας, δημοσιευόμενης δια 
τη; Εφημερίδο; τη; Κυβερνήσεως. όργανόύται εν Θεσσαλ.ο- 
νίκη διεθνέ; Φεστιβάλ. Κίνηματονράοου.

2. Δια την οργάνωσιν και λ.ειτουργίαν του κατά την προη- 
γουμένην παράγραφον προβλ.επομένου Φεστιβάλ, και της υπό
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τη; ts e. 4 .ου seOp. 5, του Ν.Λ. 4208,6i ιιττερί μέτοων 
■V.j Try ανάτττυξιν τη; Κινη ικτογοζιείκ; ev Ελλάδΐ" ireo · 

οαε'.’η; ετιοειευ.·.; δυνατα: δι’ οαοία; ατοοάσεωυ. vs 
συνιστάται ~7.es τη οιεθνεί Εχρισε·. Ητ-τσκλο'ίκηε ειδικά 
—esu'-iTTeia ’jxo τον τίτλον " Γοκμματεϊα Φεστιβάλ Κινη- 
ματογραφου».

3. Η κατά την δ·.ε;7.γωνήν του εν — so. 1 του — αρόντο; 
se6eov Φεστιβάλ και τη; υ—ό τη; ταρ. 4 του άρθρου 37 του 
Ν.Δ. 4208/61 ττρσβ/.εττομένη; ειτιδειρεως ελληνικού κινημα
τογράφου και ένεκεν τη; αιτία; ταύτη; εχ.τέλεσι; εργασιών και 
τοοιχηθειών υττάγεται ει; τα; διατάξει; του άρθρ. 13 του Ν.Δ. 
2407 1953 «σερί οργανώσεω; και διοικήσεως της Διεθνούς 
Εκθέσεω; Θεσσαλονίκης» ως ετροσοσοιήθη και συνεσληοώθη 
υττό του Ν.Δ. 3526 1955 (τοα. 18 Λ σελ. 269). τούτων λο-
•.•ιξομένων ω; εκτάκ.των σεριστώσεων.

4. Δι’ ομοίων ασοφάσεων, δημοσιευόμενων δια τη; Εφη- 
μεριδος της Κυ£ερνήσεως. δύναται να καθορίζηται η οργά- 
νο>σι; και λειτουργία σαρομοίιον εκδηλώσεων.

Εξεδόθη η υτ’ αριθ. 7070 148 της 21/23 Φεβρ. 1974 
(ΦΕΚ Β 262) ασόφ. V—, Βιομηχ. σερί Κανονισμού λειτουρ
γίας Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσ/νίκης, τρο- 
σοσοιηθείσαι ως σρος τας ημερομηνίας των αρθρ. 11-13
δια τη; υτ’ αριθ. 33032/477 τη; 9/23 Αυγ. 1974 (ΦΕΚ 
Β' S25 ) ομοίας.

Άρθρ. 19. Πάσα ταράβασι; του σαρόντος Ν.Δ/τος και 
των κατ’ εξουσιοδότηση τούτου εκδιδομενων Προεδρικών 
Δ/των και 3 σουργικών Ατοφάσεων τιμωρείται,ανεξαρτήτως 
της ετιβολής διοικητικών κυρώσεων και δια της υτό του 
άρθρ. 458 του Ποινικού Νόμου τροβλετομένης τοινής, ετιφυ- 
λασσομενων των διατάξεων του άρθρ. 7 του σαοόντος.

Άρθρ. 20. Δια Προεδρικών Δ/των, εκδιδομενων σροτά- 
σει του Ττουργού Εθνικής Οικονομίας δύναται να κωδι- 
κοττοιώνται εις ενιαίον κείμενον αι διατάξεις του Ν.Δ. 4208/61 
των κατ’ εξουσιοδότησιν τούτου εκδοθέντων Β.Δ/των, του 
ταρόντος Ν.Δ/τος και των κατ’ εξουσιοδήτησιν τούτου εκδο- 
θησομάνων Προεδρικών Δ/των, ετιτρεομένης και της αλλα
γής αριθμήσεως των άρθρων τούτων.

Άρθρ. 21. Η ισχύς του τταρόντο; άρχεται ασό της δημο- 
σιε’ύσεώς του δια της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Προστασία κα: ανάτσ.ξη της κινηοιατογραφικης τέχνης αα; 
ενίσχυση της ε/Δτνικής χιντ.ιατογρζρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π ΓΌΤ Ο

Ορισμοί.

Άρ-Spo 1.

1. Η τροστασί-α της κιντματογραφιχής τέχνη; ατοτεΔε: 
οττχρέωση του Κράτους σου μέριμνα για την ανάπυξη της.

2. To Κράτος οφείλε: να ταίρνε: τα αναγκαία μίτρα για 
την η-Sική τ,αι υλική ενίσχυση της ταραγωγής, της οιχ/ομή.; 
χαι της τροώΑηση; των ελληνικών τ.'.νηεατογραφιχών ται
νιών *αι για τη βελτίωση της κιντματογραφικής χαιδείας 
του λαού.

3. Ο Τχουργός Πολισ-σμού έχει τη γενική αρμοδιότητα 
■και εζοιετεία για όεα Δέματα αναρερονται ατις σσσχρεωτε'.ς 
του Κράτος, σου ορίζονται στο νόμο αυτό.

4. Με Προεδρικά Διατάγματα, του εκδίδοντα: με τρόταεη 
του Ττουργού Πολιτισμού και των- κατά τερίτχωεη αρμόίιων 
Τσουργών, μεταβιβάζονται στο Ττουργείο Πολιτισμού αρμο
διότητες άλλων Τσουργείων για Αίματα κινηματογράφου. Με 
όμοιο Προεδρικό Διάταγμα συνιστάται διϋτουργική εσιτροχή

ασοτελ.οΰμενη ατό τον σρσιστάμενο της αρμοίιας υσηρισία; 
του Υτοασ-είου Πολιτιαμού κχ. ατό τους χροισταμένους υττ- 
ρεειων ά/Δων Υσουργτίων, του ασχολούνται άμεσα ή ίμμεεα 
αε -ΰέυατι κ-.ννχαττγραφου κα τ·. α:μοί·.ότττίς του; δεν υτο- 
γονσαι στο Υττο-ργειτ Π ·ο/.:τ·.σμου. 11 γνώμη της οιυσουργική; 
εσιτροτής είναι αναγκαία για την έκδοτη οστκασίησοτε σχε- 
τιν.ής ατόεαεης ατό τα άλλα Υτσυργεία εκτός του Ττου: 
γείου Πολιτισμοί. Το Προεδρικέ Διάταγμα σου συνιστά αυ
τή την εσιτροσή ορίζει τη σύνΔεση. τη διαδικασία λ.ειτουσγία; 
της και κάΔε αχαραίτητη λεπτομέρεια.

3. Το τροίλεσόαενο ατό τ ς σιυτάα::; του άρΔρου 6 τη; 
υτο ασιΔυ/ο <2480 29.12.1983 κοινής ατοοαεης των Υτο.ο- 
γών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Πολιτισυου Γνωμοεο- 
τικό Συμβούλιο Κινηματογραφία; ηχινεοίοτεί ή ατοεασίζει ν.ε 
για όεα Αίματα ορίζει ο νόμος.

Άρ-5ρο 2.

1. Η κινηματογραφική τέχνη είναι ελεύόερη "ύμοιονα με 
τους ορισμούς του Συντάγματος. Η λογοκριεία κα: κά·1·ε άλ/.ο 
σροληστικό μίτο ο αταγορεύονται.

2. Συνατάται εειτροεή νεότητας εόμτωνα με όε2 ορίζονται 
ετις οιατάξεις του άρ-ύρσυ 36 του νόμου αυτού. Η εύτταση ν.α·. 
τ λειτουργία αυτής- της εοοιτροιτής ακοαεύε: να συμόάλε: στττν 
χ/άττυρη της αροαωσικότητας των ν-όιον ως ελεύθερων και 
υσεΰΑυνων τολιτών χωρίς να ·5·ί-'ετχ· η ε/.ευ-ύερία ίκεραεης 
και ίιάόοεηι; των κινηματογραριν.ών έργων.

3. Η κατάεχεση κινηματογραφικοιν ταινιών μετά την οτ:> 
όολή τους εκιτρέαεται μόνο ετις κερι.εεώεει; κα. υα: .τις 
τροϋκοΑίσεις του ορίζονται στο Σύνταγμα για την κατασχέ
τη εφημερίδων κα: άλΔων εντύιτων.

Άρύρο 3. :

1. Το ίικαίωμα σ/ε.ματιν.ής ιοιοκτητία: ετο κινηματσγρα- 
ιικό έργο χ/ήν.ε·. στο εκ.η^ο-5έτη. Το οικαίωμα του σ/.ηνο- 
Δότη σάνω εσο κινηματογραφικό έργσ ίον -ύιγε: τα οικαιώμα- 
τ·τ των άλΔων συντελεστών του έργ'ου εάνω στα εεί μέρσυς 
α'-ουματικά τους δημιουργήματα, εου ανα-ρνεορίζονται χεό τις 
j/ετικές οιατάφεις νόμων.

2. Ο σν.ηνε-υέττ; ορίζει τα όαεικά ν.αλλιτεχ·υ:κα και τε- 
χ· ·κά ετελέχη της εαραγωγής του έεγου. εκτός χ« υεάραει 
Γ/τί-ύετη γραπτή σ,μφωνία με τον ααραγωγο.

3. Με α-άφατη του Τσουργού Πολιττσμσύ. ύστερα ατό σίμ- 
φωνη γνώμη του Γνωμοϊοτικού Σΐυμόοαλάου Κινηκατεγ ρασία; 
εσιτράσεται η αν ατεαρ αγωγή ορισμένης κινηματογραφικής 
ταινίας, όταν ο σκηνοθέτης ή οι δικαιοδόχοι τ&υ αρνούνται 
καταχρηστικά vc τη( εσ-τρέ-άοιτ; και εφόσον αρόκειτα: για έργο 
ιϊιαίτερης καΰΔιτεχ~ηκής αξία; και με την χυασαραγωγή 
της ταινίις ετιϊιώκετα: ασοκλειστοκά ή διατήρησή της. Η 
αναπαραγωγή της τατνίας δεν εσιτρέσεται να σαραίλαύε: την 
κχΛτηκή εκμετάλλευσή της, ούτε να αροκαλέσει αδικαιολόγη
τη δλάίη σεα νόμιμα συμφέροντα των δικαιούχων του έργου.

Άφ-Spo 4.

J. Κινηχατογραφικ.ό έργο είναι εκείνο, το. ατοοτυτώνεται 
τε υλ.ικό φορέα εικό'/ας ή εικόνας κα: ήχου και iepc.eeίζεται 
για κΐ'/ηματογρασική ή τηλεσστική ή οσοιαίήοοοτε ά/Δη οττ:- 
κοακσυστική μετάδοση, όσοιο κα: χ/ είναι το σεριεχομενο και 
τ, διάρκεια του κ.χ: ότοιες και X/ είναι ο: μέόοδοι. τα μέσα 
κα: τα υλικά, του χρητιμοσοιούντα: γ:2 την ταρ αγωγή, την 
χ/αταραγωγή ή· την τροόολή του. ::τ: είναι ήδη -ρνωττα. είτε 
-5α εφευρε-Δούν στο μέλλ,ον.

2. Κινηματογραφική ταινία είναι χάόε αντίτυτο ενός ολο
κληρωμένου κινηματογραφικού έργου, χου είναι όμοιο με το 
τρωτότυτο κα: χροοριζεται για δημόσια ή ιδιωτική, τροίολή. 
Σε κάΔε αντίτυτο, διατηρούνται όλα τα δικαιώματα^ σχετικά 
με την οικονομική εκμετάλλευσή του.


