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ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 

 

ΕΝΙΥΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

ΣΗ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΥΝΗ  

 ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 

Γενικέρ Απσέρ και Οπιζμοί 

 

Άπθπο 1 

Γενικέρ απσέρ 

 

1. Ζ αλάπηπμε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηέρλεο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο. Σν 

Κξάηνο νθείιεη λα ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο 

θαη ηεο πξνψζεζεο ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ.  

 

2. Ο Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ έρεη ηε γεληθή αξκνδηφηεηα θαη επνπηεία 

γηα φζα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηέρλε ξπζκίδνληαη απφ ηνλ 

παξφληα λφκν. 

 

3. Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη ησλ θαηά πεξίπησζε αξκφδησλ Τπνπξγψλ, 

κεηαβηβάδνληαη ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ αξκνδηφηεηεο άιισλ 

ππνπξγείσλ γηα ζέκαηα θηλεκαηνγξάθνπ.  

 

Άπθπο 2 

Οπιζμοί 

 

1.   Κηλεκαηνγξαθηθφ έξγν είλαη εθείλν πνπ απνηππψλεηαη ζε πιηθφ θνξέα εηθφλαο ή 

εηθφλαο θαη ήρνπ, νπνηαζδήπνηε δηάξθεηαο, θαη πξννξίδεηαη γηα πξνβνιή ζηηο 

θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο, φπνην θαη αλ είλαη ην πεξηερφκελν θαη φπνηεο θαη αλ 
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είλαη νη κέζνδνη, ηα κέζα θαη ηα πιηθά, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή, 

ηελ αλαπαξαγσγή ή ηελ πξνβνιή ηνπ, είηε είλαη ήδε γλσζηά είηε ζα εθεπξεζνχλ 

ζην κέιινλ. 

 

2.   Κηλεκαηνγξαθηθφ έξγν κεγάινπ κήθνπο είλαη ην θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν πνπ είηε 

έρεη επηλνεκέλν κχζν (ηαηλία κπζνπιαζίαο) είηε είλαη έξγν ηεθκεξίσζεο 

(ληνθηκαληέξ) είηε είλαη θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ (εκςχρσζεο) θαη έρεη δηάξθεηα 

ηνπιάρηζηνλ 60΄ ιεπηψλ . 

 

3.   Κηλεκαηνγξαθηθφ έξγν κηθξνχ κήθνπο είλαη ην θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν πνπ είηε έρεη 

επηλνεκέλν κχζν (ηαηλία κπζνπιαζίαο) είηε είλαη έξγν ηεθκεξίσζεο (ληνθηκαληέξ) 

είηε είλαη θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ (εκςχρσζεο) θαη έρεη δηάξθεηα ιηγφηεξν απφ 60΄ 

ιεπηά. 

 

4. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ αλαθέξεηαη ν φξνο «ηαηλία», λνείηαη ε 

ην θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν. 

 

5. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ εμαηξνχληαη ηα θηλεκαηνγξαθηθά έξγα 

πνξλνγξαθηθνχ ραξαθηήξα, ηα έξγα πνπ εμαίξνπλ ηε βία θαη εθείλα πνπ 

πξνζβάιινπλ απξνθάιππηα ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. Δπίζεο, εμαηξνχληαη 

ηα θηλεκαηνγξαθηθά έξγα δηαθεκηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ζθνπνχ. 

 

6. Χο δεκηνπξγφο νπηηθναθνπζηηθνχ έξγνπ λνείηαη ν ζθελνζέηεο.  

 

7. Χο παξαγσγφο νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ λνείηαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε 

πξσηνβνπιία θαη επζχλε ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε πξψηε εγγξαθή ζεηξάο 

εηθφλσλ κε ή ρσξίο ήρν. Ο παξαγσγφο νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ 

πξνπαξαζθεπάδεη θαη πξαγκαηνπνηεί νπηηθναθνπζηηθά έξγα, θξνληίδεη γηα ηελ 

πξνκήζεηα φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ παξαγσγήο, αλαιακβάλεη ηελ επζχλε 

ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ πνπ είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηελ παξαγσγή 

θαη ζπλάπηεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ παξαγσγή ζπκβάζεηο θαη ζπκθσλίεο. 

Oη πεξηνξηζκνί ηνπ εδαθίνπ ε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2328/1995 γηα ηελ 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ παξαγσγνχ νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ 

θαηαξγνχληαη. 

  

8. Ως επηρείξεζε θηλεκαηνγξαθηθήο αίζνπζαο λνείηαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν πνπ έρεη ηελ εθκεηάιιεπζε θηλεκαηνγξαθηθήο αίζνπζαο ή αηζνπζψλ, 
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ζε ρεηκεξηλνχο (ζηεγαζκέλνπο) ή ππαίζξηνπο ρψξνπο, κε κία ή πεξηζζφηεξεο 

νζφλεο πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ αληηζηνίρσο, θαη ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ 

ίδηα επσλπκία ή/θαη ην ζήκα ηεο ίδηαο επηρείξεζεο.    

 

Άπθπο 3 

Σεσνικό Πποζωπικό 

 

1. Οη εηδηθφηεηεο ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ παξαγσγή ηαηλίαο θαζνξίδνληαη 

απφ ηνλ παξαγσγφ θαη ην ζθελνζέηε,  αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ηαηλίαο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

Ενίζσςζη Κινημαηογπαθίαρ 

 

ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ 

Πποϋποθέζειρ ένηαξηρ ηαινιών ζηα μέηπα ενίζσςζηρ 

 

Άπθπο 4 

Μοπιοδόηηζη ηαινίαρ  

 

1. ηα κέηξα ελίζρπζεο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ εληάζζνληαη νη ηαηλίεο πνπ 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ παξ. 2, 3, 4 θαη 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη 

ζπγθεληξψλνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο κνλάδεο ζηα ζηνηρεία πνπ 

ππνδεηθλχνληαη ζηηο παξαθάησ αλά θαηεγνξία ηαηλίαο θιίκαθεο : 

α) Γηα ηαηλία κπζνπιαζίαο απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 14 Μνλάδεο ζε 

ζχλνιν 18 :  

 

  Δημιοςπγική Ομάδα               Μονάδερ Αξιολόγηζηρ 

θελνζέηεο        3 

  ελαξηνγξάθνο - Γηαινγίζηαο                  2 

πλζέηεο         1 

(ππυηόηςπηρ μοςζικήρ       

πος γπάθηηκε ειδικά για να  

σπηζιμοποιηθεί ζηην ηαινία)      

________________________________________________________  

                                                   ΤΝΟΛΟ       6 

 

  Επμηνεςηική Ομάδα               Μονάδερ Αξιολόγηζηρ 

 Πξψηνο ξφινο        3 

 Γεχηεξνο ξφινο       2 

(ν ππώηορ και ο δεύηεπορ πόλορ  

αξιολογούνηαι ανάλογα με ηιρ ημέπερ γςπιζμάηυν) 

Σξίηνο ξφινο         1 

________________________________________________________ 

         ΤΝΟΛΟ 6 
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Ομάδα Σεσνικήρ Δημιοςπγίαρ    Μονάδερ 

Αξιολόγηζηρ 

Δηθφλα  (δηεπζ. Φσηνγξαθίαο, θάκεξακαλ, 1νο βνεζφο)  1 

Ζρνο    (ερνιήπηεο, 1νο βνεζφο)     1 

 Μνληάδ (κνληέξ, 1νο βνεζφο)      1 

 θεληθά – Κνζηνχκηα (ζθελνγξάθνο, ελδπκαηνιφγνο)  1 

    

________________________________________________________ 

         ΤΝΟΛΟ 4 

Σόπορ Γςπιζμάηων / Αποπέπαηωζη Μονάδερ Αξιολόγηζηρ 

Σφπνο Μεηαπαξαγσγήο      1 

 ηνχληην/Φπζηθνί Υψξνη      1 

                 

________________________________________________________ 

         ΤΝΟΛΟ 2 

 

β) Γηα ηαηλία ληνθηκαληέξ απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 9 Μνλάδεο ζε ζχλνιν 

14: 

   

Δημιοςπγική Ομάδα               Μονάδερ Αξιολόγηζηρ 

θελνζέηεο        2 

ελαξηνγξάθνο       1

               

_____________________________________________________ 

         ΤΝΟΛΟ 3 

 

 Ομάδα Σεσνικήρ Δημιοςπγίαρ  Μονάδερ Αξιολόγηζηρ 

Δηθφλα (δηεπζ. Φσηνγξαθίαο, θάκεξακαλ, 1νο βνεζφο)  1 

Ζρνο (ερνιήπηεο, 1νο βνεζφο)     1 

 Μνληάδ (κνληέξ, 1νο βνεζφο)      1 

Λνηπέο εηδηθφηεηεο ζπληειεζηψλ      4 

(απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ ζπληειεζηψλ)  

 _______________________________________________________ 

         ΤΝΟΛΟ 7 
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Σεσνικέρ Τπηπεζίερ/Αποπεπάηωζη Μονάδερ Αξιολόγηζηρ 

Απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ δαπαλψλ  

γηα ηερληθέο ππεξεζίεο θαηά ηε δηάξθεηα  

ηνπ γπξίζκαηνο θαη ηεο ηερληθήο επεμεξγαζίαο   4 

  _______________________________________________________ 

         ΤΝΟΛΟ 4 

 

γ) Γηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 14 κφξηα ζε 

ζχλνιν 21:  

   

Δημιοςπγική Ομάδα               Μονάδερ Αξιολόγηζηρ 

  Αλάπηπμε - πγγξαθή      1 

  θελνζέηεο        2 

  ελαξηνγξάθνο       2 

πλζέηεο         1 

(ππυηόηςπηρ μοςζικήρ       

πος γπάθηηκε ειδικά για να  

σπηζιμοποιηθεί ζηην ηαινία)     

_______________________________________________________ 

         ΤΝΟΛΟ 6 

 

 Γεκηνπξγία θαη ζρεδηαζκφο ησλ εξψσλ    2 

 Μαθέηεο        2 

 θεληθά        1 

 ρεδηαζκφο θελψλ       2 

________________________________________________________ 

         ΤΝΟΛΟ 7 

 

Σξπθέδα/Φεθηαθή Απνηχπσζε     1 

Καηαζθεπή ζθεληθψλ       1 

 Δκςχρσζε - Κηλνχκελα ζρέδηα (50% ησλ κηζζψλ)   2 

θηηζνγξάθνη - Εσγξάθνη       2 

(απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ ζπληειεζηψλ)     

________________________________________________________ 

        ΤΝΟΛΟ 6 
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Σερληθή Δπεμεξγαζία       2 

________________________________________________________ 

       ΤΝΟΛΟ 2 

 

2.  Γηα ηε κνξηνδφηεζε κέινπο ηεο Γεκηνπξγηθήο Οκάδαο, ηεο Δξκελεπηηθήο 

Οκάδαο, ηεο Οκάδαο Σερληθήο Γεκηνπξγίαο θαη άιινπ ζπλεξγάηε/ζπληειεζηή 

απαηηείηαη λα είλαη Έιιελαο ππήθννο ή/θαη ππήθννο άιινπ θξάηνπο-κέινπο ηεο 

Δπξσπατθήο Δλσζεο ή/θαη θξάηνπο πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ Δπξσπατθή 

ζχκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηε δηαζπλνξηαθή ηειεφξαζε ή/θαη 

θξάηνπο πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ Δπξσπατθή ζχκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο γηα ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ζπκπαξαγσγή ή/θαη θξάηνπο εθηφο Δπξψπεο 

κε ην νπνίν ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

νπηηθναθνπζηηθφ ηνκέα, ή εθφζνλ πξνέξρεηαη απφ θξάηνο εθηφο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, λα είλαη κφληκνο θάηνηθνο Διιάδαο. 

 

3. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ζπληειεζηέο ζην ίδην ζηνηρείν, νη 

αληηζηνηρνχζεο ζην ζηνηρείν κνλάδεο δηαηξνχληαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ.  

 

4. Γηα ηε κνξηνδφηεζε εηαηξίαο παξνρήο ηερληθψλ ππεξεζηψλ απηή απαηηείηαη λα έρεη 

ηελ έδξα ηεο ή ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα ή ζε έλα απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Χο εηαηξίεο παξνρήο ηερληθψλ ππεξεζηψλ λννχληαη ηα 

εξγαζηήξηα ηερληθήο επεμεξγαζίαο εηθφλαο, ήρνπ, κνληάδ θαζψο θαη νη εηαηξίεο 

πνπ παξέρνπλ ηερληθφ εμνπιηζκφ γηα ηα γπξίζκαηα ηεο ηαηλίαο.  

 

5. Γηα ηε κνξηνδφηεζε ζηνχληην γπξηζκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ επεμεξγαζίαο ηαηληψλ 

απαηηείηαη απηά λα έρνπλ έδξα ή ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα ή ζε έλα απφ ηα 

θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

6. Σα επξσπατθά θηλεκαηνγξαθηθά έξγα πνπ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

3004/2002 απνιακβάλνπλ απηνδηθαίσο ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ παξέρνληαη κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. 
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ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

Ειδικόρ Φόπορ 

Άπθπο 5  

Ενίζσςζη από ηα έζοδα ηος ειδικού θόπος 

 

1.   ηελ  ηηκή  ησλ εηζηηεξίσλ ησλ θηλεκαηνγξάθσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε πφιεηο κε 

πιεζπζκφ άλσ ησλ δέθα ρηιηάδσλ θαηνίθσλ, επηβάιιεηαη εηδηθφο  θφξνο  ζε  

πνζνζηφ  8%   πνπ   δηαηίζεηαη   γηα   ηελ   αλάπηπμε   ηεο  θηλεκαηνγξαθηθήο   

ηέρλεο.   Γηα   ηελ  πεξηνρή  ηεο  Αηηηθήο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο ην πνζνζηφ 

απηφ νξίδεηαη ζε 12%. Σα αλσηέξσ πνζνζηά κεηψλνληαη θαηά  50%  φηαλ  

πξφθεηηαη   γηα   ππαίζξηνπο   θηλεκαηνγξάθνπο.  

  

2.  Ο εηδηθφο θφξνο ηεο παξαγξάθνπ 1 δηαηίζεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο ηέρλεο. 

  

3. Σν πνζφ ηνπ θφξνπ απηνχ εγγξάθεηαη ζε εηδηθφ άξζξν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

εζφδσλ ηνπ Κξάηνπο. Ηζφπνζε πίζησζε εγγξάθεηαη ζε εηδηθφ άξζξν ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. 

 

4.  Απφ ηελ παξαπάλσ πίζησζε εληζρχνληαη παξαγσγνί ηαηληψλ θαη επηρεηξήζεηο 

θηλεκαηνγξαθηθψλ αηζνπζψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6 θαη 7 

ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

5. Απφ ηελ ίδηα πίζησζε θαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ελίζρπζεο ζηνπο 

παξαγσγνχο ηαηληψλ θαη ηηο επηρεηξήζεηο θηλεκαηνγξαθηθψλ αηζνπζψλ, ην 

80% απνδίδεηαη ζην Διιεληθφ Κέληξν Κηλεκαηνγξάθνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζθνπψλ ηνπ θαη ην ελαπνκέλνλ 20% δηαηίζεηαη απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ 

θαη Σνπξηζκνχ γηα ηελ άζθεζε ηεο πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ.  

 

6. Σν χςνο ηεο ελίζρπζεο ηεο παξ. 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαζνξίδεηαη απφ ην 

ζπληειεζηή ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

εηζηηεξίσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ηαηλία εληφο δψδεθα κελψλ απφ ηελ 

έλαξμε ηεο πξψηεο θηλεκαηνγξαθηθήο πξνβνιήο ηεο.  
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7. Γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ παξαγσγνχ ηαηλίαο θαη ηεο επηρείξεζεο 

θηλεκαηνγξαθηθψλ αηζνπζψλ πνπ πξνέβαιε απηή απφ ηα έζνδα ηνπ εηδηθνχ 

θφξνπ, ν παξαγσγφο ηεο ηαηλίαο πξέπεη λα πιεξνί ζσξεπηηθά ηηο παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο:  

α. Να έρεη θχξηα έδξα δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιάδα θαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζην κεηξψν παξαγσγψλ πνπ ηεξείηαη ζην Διιεληθφ 

Κέληξν Κηλεκαηνγξάθνπ. 

β. Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπ λα είλαη ε παξαγσγή  νπηηθναθνπζηηθψλ 

έξγσλ θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 

ηειεπηαία ηξηεηία απφ ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπ απηή λα κελ πξνέξρεηαη 

απφ ηνλ ίδην ηειενπηηθφ ζηαζκφ ή ηελ ίδηα εηαηξία παξνρήο 

ζπλδξνκεηηθψλ ππεξεζηψλ ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή ηελ ίδηα 

εηαηξία παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ 

ή ηελ ίδηα επηρείξεζε δηαλνκήο ή ηνλ ίδην δεκφζην θνξέα, θαηά 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 75%. Χο θχξηα δξαζηεξηφηεηα λνείηαη απηή 

πνπ πξνζδηνξίδεηαη θαηά ην θνξνινγηθφ λφκν θαη κε βάζε ηελ εζληθή 

νλνκαηνινγία νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνλ νηθείν θσδηθφ ηνπ 

παξαγσγνχ νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ.  

γ.  ε πεξίπησζε πνπ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 

25% ηεο ζπκκεηνρήο ζην εηαηξηθφ/κεηνρηθφ θεθάιαην λα κελ αλήθεη ζε 

κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ ή/θαη  παξνρήο 

ζπλδξνκεηηθψλ ππεξεζηψλ ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή/θαη 

παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ ή/θαη 

επηρεηξήζεηο θηλεκαηνγξαθηθψλ αηζνπζψλ ή/θαη εηαηξίεο δηαλνκήο. 

δ. ε πεξίπησζε πνπ είλαη θπζηθφ πξφζσπν ή ν λφκηκνο εθπξφζσπνο 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, λα είλαη Έιιελαο ππήθννο ή/θαη ππήθννο 

άιινπ θξάηνπο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο ή/θαη θξάηνπο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ Δπξσπατθή ζχκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο γηα ηε δηαζπλνξηαθή ηειεφξαζε ή/θαη θξάηνπο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ Δπξσπατθή ζχκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο γηα ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ζπκπαξαγσγή ή/θαη θξάηνπο εθηφο 

Δπξψπεο κε ην νπνίν ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο 

πνπ αθνξνχλ ηνλ νπηηθναθνπζηηθφ ηνκέα, ή εθφζνλ πξνέξρεηαη απφ 

θξάηνο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο, λα είλαη κφληκνο θάηνηθνο 

Διιάδαο. 
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8. Γελ δηθαηνχηαη ελίζρπζεο παξαγσγφο ή ζπκπαξαγσγφο πνπ αλήθεη ζην 

δεκφζην ή ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα ή δελ έρεη θχξηα έδξα δξαζηεξηφηεηαο 

ζηελ Διιάδα.  

 

΄Απθπο 6 

Καθοπιζμόρ ζςνηελεζηή ηαινίαρ 

 

1. Ο ζπληειεζηήο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλεη 

ε ηαηλία ζηηο παξαθάησ αλά θαηεγνξία θιίκαθεο δηαηξνχκελν κε ηνλ αξηζκφ 

100. Σαηλία πνπ ζπγθεληξψλεη ηνπιάρηζηνλ 80 κνλάδεο, απνθηά ηνλ αλψηαην 

ζπληειεζηή ππνινγηζκνχ 1.  

 

α) Γηα ηαηλία κπζνπιαζίαο 

   

Γλώζζα      Μονάδερ Αξιολόγηζηρ 

Σνπιάρηζηνλ ην 51% ησλ δηαιφγσλ  

ηεο ηαηλίαο ζηελ πξσηφηππε εθδνρή 

ηεο λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα      20 

 (Για ηον ςπολογιζμό ηηρ ποζόζηυζηρ 

 ηυν διαλόγυν λαμβάνεηαι ςπότη ο 

 απιθμόρ ηυν λέξευν) 

 

____________________________________________________________ 

                                                   ΤΝΟΛΟ       20 

 

Μονάδερ Αξιολόγηζηρ 

Παπαγωγόρ (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν)     10       

κηνοθέηηρ           5 

 εναπιογπάθορ - Διαλογίζηαρ                                                     4 

ςνθέηηρ            1 

(ππυηόηςπηρ μοςζικήρ       

πος γπάθηηκε ειδικά για να  

σπηζιμοποιηθεί ζηην ηαινία)      

____________________________________________________________ 

                                                   ΤΝΟΛΟ       20 
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Επμηνεςηική Ομάδα                Μονάδερ Αξιολόγηζηρ 

Πξψηνο/νη ξφινο/νη                10 

Γεχηεξνο/νη ξφινο/νη          8 

πκπιεξσκαηηθνί ξφινη         2 

           

 ___________________________________________________________ 

         ΤΝΟΛΟ 20 

 

Ομάδα Σεσνικήρ Δημιοςπγίαρ   Μονάδερ Αξιολόγηζηρ 

Γηεπζ. Φσηνγξαθίαο        3 

θελνγξάθνο-Δλδπκαηνιφγνο      2 

Ζρνιήπηεο          2 

Μνληέξ         2 

Μαθηγηέξ         1 

θελνζεηηθή Οκάδα (εθηφο θελνζέηε)     2 

Οκάδα Παξαγσγήο (Γ/λζε Παξαγσγήο θαη Φξνληηζηήξην)   2

  

___________________________________________________________ 

         ΤΝΟΛΟ       14 

 

Ομάδα Αλλων Μελών ςνεπγείος   Μονάδερ Αξιολόγηζηρ 

πλεξγείν γπξίζκαηνο       4 

πλεξγείν θαηαζθεπήο ζθεληθψλ      2 

___________________________________________________________ 

         ΤΝΟΛΟ 6 

 

Γςπίζμαηα / Αποπεπάηωζη   Μονάδερ Αξιολόγηζηρ 

Πιαηψ/Φπζηθνί Υψξνη γπξηζκάησλ      3 

Δξγαζηήξηα εκθάληζεο αξλεηηθνχ       2 

Κάκεξα θαη ινηπφο εμνπιηζκφο      2 

Φσηηζηηθά ψκαηα        2 

Μαθηληζηηθά         1 

Δξγαζηήξηα Δπεμεξγαζίαο-Απνπεξάησζεο ήρνπ    5 

Δξγαζηήξηα Δπεμεξγαζίαο-Απνπεξάησζεο εηθφλαο   5 

       

____________________________________________________________ 

        ΤΝΟΛΟ 20 
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β) Γηα ηαηλία ληνθηκαληέξ 

    

Γλώζζα      Μονάδερ Αξιολόγηζηρ 

Σνπιάρηζηνλ ην 51% ησλ δηαιφγσλ  

ηεο ηαηλίαο ζηελ πξσηφηππε εθδνρή 

ηεο λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα      20 

(Για ηον ςπολογιζμό ηηρ ποζόζηυζηρ 

 ηυν διαλόγυν λαμβάνεηαι ςπότη ο 

 απιθμόρ ηυν λέξευν) 

____________________________________________________________ 

                                                   ΤΝΟΛΟ       20 

 

       Μονάδερ Αξιολόγηζηρ 

Παπαγωγόρ         10 

κηνοθέηηρ         15 

εναπιογπάθορ             5 

ςνθέηηρ              5 

(ππυηόηςπηρ μοςζικήρ       

πος γπάθηηκε ειδικά για να  

σπηζιμοποιηθεί ζηην ηαινία)   

____________________________________________________________ 

                                                   ΤΝΟΛΟ       35 

 

        Μονάδερ Αξιολόγηζηρ 

 Αθηγηηήρ         5 

_____________________________________________________________ 

                                                   ΤΝΟΛΟ       5 

   

Ομάδα Σεσνικήρ Δημιοςπγίαρ   Μονάδερ Αξιολόγηζηρ 

Γηεπζ. Φσηνγξαθίαο        6 

Ζρνιήπηεο          5 

Μνληέξ         6 

Βνεζφο θελνζέηε        1 

Γηεχζπλζε Παξαγσγήο       2 

____________________________________________________________ 

         ΤΝΟΛΟ 20 
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Γςπίζμαηα / Αποπεπάηωζη   Μονάδερ Αξιολόγηζηρ 

Κάκεξα θαη ινηπφο εμνπιηζκφο      2 

Ζρνιεπηηθά κεραλήκαηα       2 

Δξγαζηήξηα Δπεμεξγαζίαο-Απνπεξάησζεο Ζρνπ     8 

Δξγαζηήξηα Δπεμεξγαζίαο-Απνπεξάησζεο Δηθφλαο   8 

 

 ____________________________________________________________ 

         ΤΝΟΛΟ 20 

  

 

 

γ) Γηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ 

 

       Μονάδερ Αξιολόγηζηρ 

Παπαγωγόρ                  10 

κηνοθέηηρ         8 

 εναπιογπάθορ        8 

Δημιοςπγικοί γπαθικών       6           

ςνθέηηρ          4 

(ππυηόηςπηρ μοςζικήρ       

πος γπάθηηκε ειδικά για να  

σπηζιμοποιηθεί ζηην ηαινία) 

____________________________________________________________ 

                                                   ΤΝΟΛΟ       36 

 

 

Ομάδα Σεσνικήρ Δημιοςπγίαρ   Μονάδερ Αξιολόγηζηρ 

1νο Βνεζφο θελνζέηε       2 

Γηεχζπλζε Παξαγσγήο       2 

____________________________________________________________ 

         ΤΝΟΛΟ 4 

 

 

Ομάδα ςνεπγαηών για ηην πποεηοιμαζία      Μονάδερ Αξιολόγηζηρ 

Γεκηνπξγία Μαθεηψλ        6 

ρεδηαζκφο Ζξψσλ        6 

ρεδηαζκφο θεληθψλ       6 
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ρεδηαζκφο θελψλ        2 

___________________________________________________________ 

         ΤΝΟΛΟ       20 

 

Ομάδα ςνεπγαηών για ηη  

δημιοςπγία κινοςμένος ζσεδίος   Μονάδερ Αξιολόγηζηρ 

ρεδηαζκφο Βαζηθψλ Κηλήζεσλ      8 

ρεδηαζκφο Δλδηάκεζσλ Δηθφλσλ      5 

Καηαζθεπή θεληθψλ        5 

Υξσκαηηζκνί         5 

Φεθηνπνηήζεηο/Δηδηθά Δθθέ       7 

___________________________________________________________ 

         ΤΝΟΛΟ       30 

 

 

Αποπεπάηωζη     Μονάδερ Αξιολόγηζηρ 

Μνληάδ Δηθφλαο        2 

Δξγαζηήξηα         3 

Φσλνιεςία         2 

Ζρεηηθφο ρεδηαζκφο        1 

Σειηθή Μίμε         2 

 

 ____________________________________________________________ 

         ΤΝΟΛΟ       10 

 

 

2. Γηα ηε κνξηνδφηεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο θιίκαθαο αλά θαηεγνξία ηαηλίαο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη νη παξ. 2, 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ.  
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Άπθπο 7 

Τπολογιζμόρ ενίζσςζηρ ηαινίαρ 

 

1.  Σν πνζφ ηεο ελίζρπζεο ηζνχηαη κε ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ εηδηθνχ θφξνπ πνπ εηζπξάρζεθε 

απφ ηα εηζηηήξηα πξνβνιήο ηεο ηαηλίαο κε ηνλ ζπληειεζηή ηεο ηαηλίαο θαη ην 

πνζνζηφ ηεο παξαθάησ θιίκαθαο.   

 ΄Δσο 50.000 εηζηηήξηα πνζνζηφ 400%.  

 Απφ 50.001 έσο 52.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ 397% 

 Απφ 52.501 έσο 55.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  394% 

 Απφ 55.001 έσο 57.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  391% 

 Απφ 57.501 έσο 60.000 εηζηηήξηα πνζνζηφ  388% 

 Απφ 60.001 έσο 62.500 εηζηηήξηα πνζνζηφ  385% 

 Απφ 62.501 έσο 65.000 εηζηηήξηα πνζνζηφ  382% 

 Απφ 65.001 έσο 67.500 εηζηηήξηα πνζνζηφ  379% 

 Απφ 67.501 έσο 70.000 εηζηηήξηα πνζνζηφ  376% 

 Απφ 70.001 έσο 72.500 εηζηηήξηα πνζνζηφ  373% 

 Απφ 72.501 έσο 75.000 εηζηηήξηα πνζνζηφ  370% 

 Απφ 75.001 έσο 77.500 εηζηηήξηα πνζνζηφ  367% 

 Απφ 77.501 έσο 80.000 εηζηηήξηα πνζνζηφ  364% 

 Απφ 80.001 έσο 82.500 εηζηηήξηα πνζνζηφ  361% 

 Απφ 82.501 έσο 85.000 εηζηηήξηα πνζνζηφ  358% 

 Απφ 85.001 έσο 87.500 εηζηηήξηα πνζνζηφ  355% 

 Απφ 87.501 έσο 90.000 εηζηηήξηα πνζνζηφ  352% 

 Απφ 90.001 έσο 92.500 εηζηηήξηα πνζνζηφ  349% 

 Απφ 92.501 έσο 95.000 εηζηηήξηα πνζνζηφ  346% 

 Απφ 95.001 έσο 97.500 εηζηηήξηα πνζνζηφ  343% 

 Απφ 97.501 έσο 100.000 εηζηηήξηα πνζνζηφ  340% 

 Απφ 100.001 έσο 102.500 εηζηηήξηα πνζνζηφ  337% 

 Απφ 102.501 έσο 105.000 εηζηηήξηα πνζνζηφ  334% 

 Απφ 105.001 έσο 107.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  331% 

 Απφ 107.501 έσο 110.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  328% 

 Απφ 110.001 έσο 112.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  325% 

 Απφ 112.501 έσο 115.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  322% 

 Απφ 115.001 έσο 117.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  319% 

 Απφ 117.501 έσο 120.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  316% 
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 Απφ 120.001 έσο 122.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  313% 

 Απφ 122.501 έσο 125.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  310% 

 Απφ 125.001 έσο 127.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  307% 

 Απφ 127.501 έσο 130.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  304% 

 Απφ 130.001 έσο 132.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  301% 

 Απφ 132.501 έσο 135.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  298% 

 Απφ 135.001 έσο 137.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  295% 

 Απφ 137.501 έσο 140.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  292% 

 Απφ 140.001 έσο 142.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  289% 

 Απφ 142.501 έσο 145.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  286% 

 Απφ 145.001 έσο 147.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  283% 

 Απφ 147.501 έσο 150.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  280% 

 Απφ 150.001 έσο 152.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  277% 

 Απφ 152.501 έσο 155.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  274% 

 Απφ 155.001 έσο 157.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  271% 

 Απφ 157.501 έσο 160.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  268% 

 Απφ 160.001 έσο 162.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  265% 

 Απφ 162.501 έσο 165.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  262% 

 Απφ 165.001 έσο 167.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  259% 

 Απφ 167.501 έσο 170.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  256% 

 Απφ 170.001 έσο 172.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  253% 

 Απφ 172.501 έσο 175.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  250% 

 Απφ 175.001 έσο 177.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  247% 

 Απφ 177.501 έσο 180.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  244% 

 Απφ 180.001 έσο 182.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  241% 

 Απφ 182.501 έσο 185.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  238% 

 Απφ 185.001 έσο 187.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  235% 

 Απφ 187.501 έσο 190.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  232% 

 Απφ 190.001 έσο 192.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  229% 

 Απφ 192.501 έσο 195.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  226% 

 Απφ 195.001 έσο 197.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  223% 

 Απφ 197.501 έσο 200.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  220% 

 Απφ 200.001 έσο 202.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  217% 

 Απφ 202.501 έσο 205.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  214% 

 Απφ 205.001 έσο 207.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  211% 

 Απφ 207.501 έσο 210.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  208% 

 Απφ 210.001 έσο 212.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  205% 
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 Απφ 212.501 έσο 215.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  202% 

 Απφ 215.001 έσο 217.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  199% 

 Απφ 217.501 έσο 220.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  196% 

 Απφ 220.001 έσο 222.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  193% 

 Απφ 222.501 έσο 225.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  190% 

 Απφ 225.001 έσο 227.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  187% 

 Απφ 227.501 έσο 230.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  184% 

 Απφ 230.001 έσο 232.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  181% 

 Απφ 232.501 έσο 235.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  178% 

 Απφ 235.001 έσο 237.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  175% 

 Απφ 237.501 έσο 240.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  172% 

 Απφ 240.001 έσο 242.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  169% 

 Απφ 242.501 έσο 245.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  166% 

 Απφ 245.001 έσο 247.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  163% 

 Απφ 247.501 έσο 250.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  160% 

 Απφ 250.001 έσο 252.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  157% 

 Απφ 252.501 έσο 255.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  154% 

 Απφ 255.001 έσο 257.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  151% 

 Απφ 257.501 έσο 260.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  148% 

 Απφ 260.001 έσο 262.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  145% 

 Απφ 262.501 έσο 265.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  142% 

 Απφ 265.001 έσο 267.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  139% 

 Απφ 267.501 έσο 270.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  136% 

 Απφ 270.001 έσο 272.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  133% 

 Απφ 272.501 έσο 275.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  130% 

 Απφ 275.001 έσο 277.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  127% 

 Απφ 277.501 έσο 280.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  124% 

 Απφ 280.001 έσο 282.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  121% 

 Απφ 282.501 έσο 285.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  118% 

 Απφ 285.001 έσο 287.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  115% 

 Απφ 287.501 έσο 290.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  112% 

 Απφ 290.001 έσο 292.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  109% 

 Απφ 292.501 έσο 295.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  106% 

 Απφ 295.001 έσο 297.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  103% 

 Απφ 297.501 έσο 300.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  100% 

 Απφ 300.001 έσο 302.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  97% 

 Απφ 302.501 έσο 305.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  94% 
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 Απφ 305.001 έσο 307.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  91% 

 Απφ 307.501 έσο 310.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  88% 

 Απφ 310.001 έσο 312.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  85% 

 Απφ 312.501 έσο 315.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  82% 

 Απφ 315.001 έσο 317.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  79% 

 Απφ 317.501 έσο 320.000 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  76% 

 Απφ 320.001 έσο 322.500 εηζηηήξηα  πνζνζηφ  73% 

 Απφ  322.501 θαη πιένλ εηζηηήξηα πνζνζηφ 70%. 

 

2. Σν πνζνζηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ θιίκαθα εθαξκφδεηαη 

απηνηειψο επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εηζηηεξίσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε 

ηαηλία.  

 

3. ηνλ παξαγσγφ θαη ζην ζπκπαξαγσγφ ηεο ηαηλίαο απνδίδεηαη θαηά ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο, ην 50% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ελίζρπζεο 

ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Σν ππφινηπν 50% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 

ελίζρπζεο επηκεξίδεηαη κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θηλεκαηνγξαθηθψλ 

αηζνπζψλ πνπ πξνέβαιαλ ηελ ηαηλία θαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ  

εηζηηεξίσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε θάζε κία απφ απηέο. 

 

4. Σν πνζφ ηεο ελίζρπζεο πνπ απνδίδεηαη θαηά ηελ παξ. 3 ζηελ θάζε επηρείξεζε 

θηλεκαηνγξαθηθψλ αηζνπζψλ, πξνζαπμάλεηαη θαηά 30% ζηηο επηρεηξήζεηο 

θηλεκαηνγξαθηθψλ αηζνπζψλ κε κία ή δχν νζφλεο πξνβνιήο θαη θαηά 15% 

ζηηο επηρεηξήζεηο θηλεκαηνγξαθηθψλ αηζνπζψλ κε ηξεηο ή ηέζζεξηο νζφλεο 

πξνβνιήο.  

 

5. Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο, ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ πξνζαπμάλεηαη θαηά 10% γηα ληνθηκαληέξ κεγάινπ κήθνπο. 

 

6. Γελ απνδίδεηαη ε ελίζρπζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζε παξαγσγφ ή 

ζπκπαξαγσγφ δεκφζην θνξέα ή ζε θνξέα πνπ ειέγρεηαη απφ ην Γεκφζην 

θαζψο επίζεο ζε παξαγσγφ ή ζπκπαξαγσγφ (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) 

πνπ δελ έρεη θχξηα έδξα δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιάδα.  

 

7. Οη φξνη, ε δηαδηθαζία, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη θάζε ιεπηνκέξεηα 

ζρεηηθή κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ, ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη, φηαλ ξπζκίδνληαη νηθνλνκηθά ζέκαηα, 
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θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

 

8. Όπνηνο ππνβάιιεη ςεπδείο δειψζεηο ή δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ππαγσγή ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηξηψλ κελψλ έσο 

ηξηψλ εηψλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή έσο 50.000 επξψ. ε πεξίπησζε 

αλεηιηθξίλεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο άιιεο θπξψζεηο, ν 

δηθαηνχρνο ράλεη ην δηθαίσκα ζηελ είζπξαμε ησλ πνζψλ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην άξζξν απηφ, γηα ην ρξφλν ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά, 

θαζψο θαη γηα ηα επφκελα ηξία ρξφληα.  

 

 

ΜΕΡΟ ΣΡΙΣΟ 

Σηλεοπηικοί ηαθμοί-ςνδπομηηική Σηλεόπαζη-

Σηλεπικοινωνιακοί Πάποσοι και Νέερ Σεσνολογίερ 

 

Άπθπο 8 

 

1. Οη δεκφζηνη ηειενπηηθνί ζηαζκνί παλειιαδηθήο εκβέιεηαο ππνρξενχληαη λα 

δηαζέηνπλ ην 1,5% ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο γηα ηελ παξαγσγή 

ηαηληψλ πνπ πιεξνχλ ηε κνξηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 4, κε απαξαίηεην 

πξννξηζκφ ηελ πξνβνιή ηνπο ζε θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο. ηνλ εηήζην 

θχθιν εξγαζηψλ ηεο ΔΡΣ Α.Δ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην αληαπνδνηηθφ ηέινο.  

 

2. Οη ηδησηηθνί ηειενπηηθνί ζηαζκνί παλειιαδηθήο εκβέιεηαο ππνρξενχληαη λα 

δηαζέηνπλ ην 1,5% ησλ εηήζησλ δηαθεκηζηηθψλ εζφδσλ ηνπο γηα ηελ 

παξαγσγή ηαηληψλ πνπ πιεξνχλ ηε κνξηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 4, κε 

απαξαίηεην πξννξηζκφ ηελ πξνβνιή ηνπο ζε θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο.  

Δσο θαη ην ήκηζπ ηνπ πνζνζηνχ απηνχ δχλαηαη λα δηαηίζεηαη ζην Διιεληθφ 

Κέληξν Κηλεκαηνγξάθνπ ππφ ηε κνξθή δηαθεκηζηηθνχ ρξφλνπ ίζεο αμίαο. Ζ 

αμία ηνπ δηαθεκηζηηθνχ ρξφλνπ πνπ δηαηίζεηαη ζην Διιεληθφ Κέληξν 

Κηλεκαηνγξάθνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν.   

 

3. Οη εηαηξίεο ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ ην 1,5% 

ησλ εηήζησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλδξνκέο, γηα ηελ παξαγσγή 

ηαηληψλ πνπ πιεξνχλ ηε κνξηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 4, κε απαξαίηεην 
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πξννξηζκφ ηελ πξνβνιή ηνπο ζε θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο. Χο παξνρή 

ζπλδξνκεηηθψλ ππεξεζηψλ λνείηαη ε κε νπνηαδήπνηε ηερληθή κέζνδν 

(αλαινγηθή ή ςεθηαθή) ή κέζν (επίγεηνη απνθιεηζηηθά πνκπνί, θαισδηαθφ 

δίθηπν ή δνξπθφξνο), κεηάδνζε απεπζείαο πξνο ην θνηλφ ηειενπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ε πξφζβαζε ζηα νπνία ηειεί ππφ ηνπο φξνπο πνπ ζέηεη ε 

θάηνρνο ηεο πξνβιεπφκελεο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2644/1998 άδεηαο. 

 

4. Οη εηαηξίεο παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ 

ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ ην 1,5% ησλ εηήζησλ εζφδσλ ηνπο πνπ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ δηαθίλεζε, δηάζεζε ή πάζεο θχζεσο εθκεηάιιεπζε 

νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ παξαγσγή ηαηληψλ πνπ πιεξνχλ ηε 

κνξηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 4, κε απαξαίηεην πξννξηζκφ ηελ πξνβνιή ηνπο ζε 

θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο. Χο εθκεηάιιεπζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ 

λνείηαη ε δηαθίλεζε, ε δηάζεζε ή πάζεο θχζεσο εθκεηάιιεπζή ηνπ κε ηε 

ρξήζε νπνηαζδήπνηε γλσζηήο ηερληθήο κεζφδνπ, φπσο ελδεηθηηθά, 

κεηάδνζεο ζε ειεχζεξε ή θιεηζηή ιήςε, κέζσ IPTV, κέζσ ΗΝΣΔRNET, κέζσ 

WAP, κέζσ Wi-Fi ή Wimax, κεηάδνζεο κέζσ νπηηθήο ίλαο, κεηάδνζεο κε ηελ 

κέζνδν ON DEMAND (Pay Per View / Near Video On Demand / Video On 

Demand / Subscription Video On Demand), κέζσ xDSL, κέζσ ζπζηεκάησλ 

ζπζηακκέλσλ δεπγψλ (TWISTED PAIR SYSTEM), κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο 

(MOBILE TV) κέζσ Point-to-Point ζπζηεκάησλ αζχξκαηεο ηειεθσλίαο (3G 

ζπζηήκαηα), κέζσ MDS/MMDS, κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ (Digital Multimedia 

Broadcasting) ζπζηεκάησλ δηαλνκήο ζε μελνδνρεία θ.ν.θ., ή άιινπ λένπ 

ςεθηαθνχ ηξφπνπ πνπ πξφθεηηαη λα εθεπξεζεί (φρη απεπζείαο ελνηθίαζε Video 

/ DVD ή άιινπ «ζθιεξνχ κέζνπ»).  

 

6. Οη παξαγφκελεο θαη’ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηαηλίεο δελ επηηξέπεηαη 

λα κεηαδνζνχλ ηειενπηηθά, θαισδηαθά,  δνξπθνξηθά ή κε νπνηνδήπνηε άιιν 

ςεθηαθφ κέζν λέαο ηερλνινγίαο, πξηλ απφ ηελ πάξνδν  ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ 

κελψλ απφ ηελ πξψηε πξνβνιή ηνπο ζε θηλεκαηνγξαθηθή αίζνπζα, απφ ην 

δίθηπν εκπνξηθήο δηαλνκήο ηαηληψλ.  

 

7. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη 

Οηθνλνκηθψλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 

ξπζκίδεηαη ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

Ελληνικό Κένηπο Κινημαηογπάθος 

 

Άπθπο  9 

Νομική Μοπθή 

 

1. Ηδξχεηαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Διιεληθφ 

Κέληξν Κηλεκαηνγξάθνπ» (εθεμήο «Δ.Κ.Κ.») θαη έδξα ηελ Αζήλα, ην νπνίν 

επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. 

 

2.  Ζ επσλπκία «Διιεληθφ Κέληξν Κηλεκαηνγξάθνπ» αλήθεη απνθιεηζηηθά ζην 

ηδξπφκελν κε ην παξφλ λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη απαγνξεχεηαη 

ε ρξεζηκνπνίεζή ηεο σο επσλπκίαο, ζήκαηνο ή δηαθξηηηθνχ ηίηινπ απφ 

νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. Ζ επσλπκία «Διιεληθφ Κέληξν 

Κηλεκαηνγξάθνπ» κπνξεί λα κεηαθξάδεηαη πηζηά ζε μέλε γιψζζα. 

 

3.  Σν Δ.Κ.Κ. έρεη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, δηέπεηαη 

δε απφ ην ηδησηηθφ δίθαην θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

4.  Σν Δ.Κ.Κ. απνιακβάλεη φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ αηειεηψλ, θαζψο 

θαη φισλ ησλ δηθνλνκηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνλνκίσλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

 

5.  Ζ ιεηηνπξγνχζα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ (άξζξα 16-

26) ηνπ Ν. 1597/1986 (ΦΔΚ Α΄ 68) θαη ην Π.Γ. 113/1998 (ΦΔΚ Α 113), 

αλψλπκε εηαηξία ππφ ηελ επσλπκία «Διιεληθφ Κέληξν Κηλεκαηνγξάθνπ» 

θαηαξγείηαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. Όια ηα δηθαηψκαηα θαη νη 

ππνρξεψζεηο θαζψο θαη ην ζχλνιν ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

θαηαξγνχκελνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πεξηέξρνληαη απηνδηθαίσο ζην κε ην 

παξφλ ηδξπφκελν λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία 

«Διιεληθφ Κέληξν Κηλεκαηνγξάθνπ» σο θαζνιηθνχ δηαδφρνπ, ρσξίο θακία 

εηδηθφηεξε δηαδηθαζία ή δηαηχπσζε θαη θνξνινγηθή ή άιιε επηβάξπλζε. 

Κηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο πνπ αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζηελ αλψλπκε εηαηξία 

κε ηελ επσλπκία «Διιεληθφ Κέληξν Κηλεκαηνγξάθνπ Α.Δ» απνηεινχλ εθεμήο 
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πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ λ.π.η.δ κε ηελ επσλπκία «Διιεληθφ Κέληξν 

Κηλεκαηνγξάθνπ».  

 

6.  Σπρφλ εθθξεκείο δίθεο κε ηελ θαηαξγνχκελε αλψλπκε εηαηξία «Διιεληθφ 

Κέληξν Κηλεκαηνγξάθνπ» ζπλερίδνληαη απφ ην ηδξπφκελν κε ηνλ παξφληα 

λφκν λ.π.η.δ. κε ηελ επσλπκία «Διιεληθφ Κέληξν Κηλεκαηνγξάθνπ». 

 

7.  Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη 

Οηθνλνκηθψλ εγθξίλεηαη ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Κ.Κ.. Με 

ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο θαζνξίδεηαη θαηά θιάδν θαη εηδηθφηεηα ν 

αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο θαη ηα 

πξνζφληα θαηά εηδηθφηεηα, νη αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο, ε 

θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε ππεξεζηαθή ηνπ 

θαηάζηαζε, ηα θξηηήξηα θαζνξηζκνχ ηνπ χςνπο ησλ απνδνρψλ ηνπ, νη 

πεηζαξρηθέο εμνπζίεο, ηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα θαη νη πνηλέο, θαη 

ξπζκίδεηαη γεληθά θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

Δ.Κ.Κ.. 

 

8.  Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζην θαηαξγνχκελν λνκηθφ πξφζσπν 

κεηαθέξεηαη κε ηελ ίδηα εξγαζηαθή ζρέζε ζην ηδξπφκελν κε ηνλ παξφληα λφκν 

λ.π.η.δ. κε ηελ επσλπκία «Διιεληθφ Κέληξν Κηλεκαηνγξάθνπ».  

 

Άπθπο  10 

κοποί 

 

1.  θνπνί ηνπ Δ. Κ. Κ. είλαη:  

α. ε πξνζηαζία, ελίζρπζε θαη αλάπηπμε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο 

παξαγσγήο ζηελ Διιάδα. 

β.  ε πξνβνιή, δηάδνζε θαη πξνψζεζε ηεο ειιεληθήο θηλεκαηνγξαθηθήο 

ηέρλεο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

γ. ε πξνβνιή ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ σο ηφπνπ θαηάιιεινπ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε θηλεκαηνγξαθηθψλ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ 

παξαγσγψλ θαη ε πξνζέιθπζε ζηελ Διιάδα αιινδαπψλ 

θηλεκαηνγξαθηθψλ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ παξαγσγψλ ελ γέλεη. 
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2.  Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ ην Δ.Κ.Κ. δχλαηαη ζχκθσλα κε 

πξνγξάκκαηα πνπ θαηαξηίδεη θαη εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη θξηηήξηα πνπ 

θαζνξίδεη κε ζρεηηθνχο εηδηθνχο θαλνληζκνχο ηνπ, λ’αλαπηχζζεη ηδίσο ηηο 

αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο : 

α.  λα ρξεκαηνδνηεί ή/θαη λα επηδνηεί ηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ παξαγσγήο 

ηαηληψλ κεγάινπ θαη κηθξνχ κήθνπο, απφ ηε ζχιιεςε ηεο αξρηθήο 

ηδέαο έσο ηελ νινθιήξσζε ησλ δεδνκέλσλ παξαγσγήο ηνπο θαζψο 

επίζεο θαη ηε ζπγγξαθή ζελαξίσλ, 

β. λα ζπκκεηέρεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηελ παξαγσγή ηαηληψλ θάζε 

είδνπο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα ησλ άξζξσλ 4 

θαη 5 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζε ζπλεξγαζία κε εκεδαπνχο ή/θαη 

αιινδαπνχο δεκφζηνπο ή/θαη ηδησηηθνχο θνξείο, 

γ. λα ζπκκεηέρεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηελ παξαγσγή ή/θαη λα 

επηδνηεί αιινδαπέο νπηηθναθνπζηηθέο παξαγσγέο, ηα γπξίζκαηα ησλ 

νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχληαη εμ νινθιήξνπ ή θαηά έλα κέξνο ζηελ 

Διιεληθή επηθξάηεηα, θαζψο θαη λα παξέρεη θάζε ζρεηηθή δηεπθφιπλζε, 

δ. λα ρξεκαηνδνηεί ή/θαη λα επηδνηεί ηελ ηερληθή επεμεξγαζία θαη ηελ 

ςεθηνπνίεζε ηαηληψλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα 

ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ παξφληνο λφκνπ,  

ε.   λα ρξεκαηνδνηεί ή/θαη λα επηδνηεί ηε δηαλνκή θαη πξνψζεζε ζηελ 

Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ ηαηληψλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη 

ηα θξηηήξηα ησλ άξζξσλ 4 θαη 6 ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

ζη.  λα ζπγθεληξψλεη θαη δεκνζηεχεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαζψο θαη λα 

πξαγκαηνπνηεί κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή, δηαλνκή, 

πξνψζεζε θαη πξνβνιή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, ηελ επίδξαζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

εθκεηάιιεπζεο ηαηληψλ, 

δ. λα πξνθεξχζζεη θαη απνλέκεη ππνηξνθίεο γηα ζπνπδέο ζηελ Διιάδα 

θαη ην εμσηεξηθφ ζε λένπο παξαγσγνχο, ζθελνζέηεο,  ζελαξηνγξάθνπο 

θαη ηερληθνχο, θαζψο επίζεο λα νξγαλψλεη ζεκηλάξηα επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο, 

ε. λα ηεξεί κεηξψν παξαγσγψλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ,  

ζ. λα ζπλάπηεη πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο 

θνξείο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

ζθνπψλ ηνπ, 

η. λα εθπξνζσπεί ηελ Διιάδα ζην ηακείν Eurimages ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο 
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ηα.  λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

γξαθείνπ πξνψζεζεο ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο media 

(mediadesk Hellas) 

ηβ. λα αλαπηχζζεη θάζε δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ. 

 

3.  ηηο πεξηπηψζεηο α΄ έσο θαη ε΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ απαηηείηαη 

ε ηήξεζε απφ ην Δ.Κ.Κ. ζηνηρείσλ θαη βηβιίσλ θνηλνπξαμίαο, κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξ. 36 ηνπ π.δ. 186/1992. Ο παξαγσγφο ηεο ηαηλίαο 

εκθαλίδεη ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο ζε ηδηαίηεξν ρψξν ή ζε ηδηαίηεξε ζεηξά 

ινγαξηαζκψλ ησλ βηβιίσλ πνπ ηεξνχληαη απφ απηφλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ φπσο ηζρχνπλ θαη εθδίδεη γηα θάζε 

είζπξαμε πνζνχ απφ ην Δ.Κ.Κ. ή γηα θάζε θαηαβνιή πξνο απηφ απφδεημε 

εηζπξάμεσο ή πιεξσκήο θαηά πεξίπησζε. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε ζπκθσλία 

ησλ κεξψλ. 

 

Άπθπο  11 

Πόποι 

 

1. Οη πφξνη ηνπ Δ.Κ.Κ. είλαη: 

α.   Ζ εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη 

Σνπξηζκνχ. 

β. Σν πνζνζηφ ηνπ εηδηθνχ θφξνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

γ. Δληζρχζεηο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο, 

επηρνξεγήζεηο δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ θαζψο 

θαη θάζε έζνδν απφ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο. 

δ.  Κάζε έζνδν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηαηληψλ θαη ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. 

ε.  Υνξεγίεο, δσξεέο θαη θιεξνδνζίεο απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. 

ζη.   Κάζε άιιν λφκηκν έζνδν.  

 

2.  Ζ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ηνπ Δ.Κ.Κ. αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο θαη 

ηειεηψλεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο.  

 

3. ην ηέινο θάζε ρξήζεο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θιείλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο, 

θάλεη απνγξαθή ηεο πεξηνπζίαο θαη θαηαξηίδεη ηνλ εηήζην ηζνινγηζκφ θαηά ηηο 
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θείκελεο δηαηάμεηο. Ο ηζνινγηζκφο δεκνζηεχεηαη θαη ππνβάιιεηαη ζεσξεκέλνο 

πξνο έγθξηζε ζηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, ζπλνδεπφκελνο απφ 

έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη απφ πηζηνπνηεηηθφ νξθσηψλ 

ινγηζηψλ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ θ.λ. 2190/1920. 

 

4. Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη 

Σνπξηζκνχ θαη κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ 

ζπληζηάηαη κε ηνλ παξφληα λφκν, ζεζπίδνληαη εηδηθέο ξπζκίζεηο φζνλ αθνξά 

ηα ηεξνχκελα απφ απηφ βηβιία θαη ζηνηρεία θαη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρσλ θαη 

ινηπψλ ππνρξεψζεσλ.  

 

Άπθπο  12 

Όπγανα Διοίκηζηρ 

 

Σα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Δ.Κ.Κ. είλαη:  

(α) ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη  

(β) ν Γεληθφο Γηεπζπληήο.  

 

Άπθπο 13 

Διοικηηικό ςμβούλιο 

 

1. Σν Δ.Κ.Κ. δηνηθείηαη απφ επηακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε ηξηεηή ζεηεία ην 

νπνίν νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, ε νπνία 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Απνηειείηαη απφ πξφζσπα 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν ησλ Σερλψλ, ησλ Γξακκάησλ θαη ησλ 

Δπηζηεκψλ ή πνπ δηαζέηνπλ αμηφινγε πείξα ζηε δηνίθεζε νξγαληζκψλ ή 

επηρεηξήζεσλ. Ζ ζεηεία ηνπ παξαηείλεηαη κέρξη ηνλ νξηζκφ λένπ, πάλησο φρη 

πέξαλ ησλ έμη (6) κελψλ. Με ηελ απφθαζε δηνξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νξίδνληαη ν Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο. 

 

2. Ζ ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ή κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ 

Γεληθνχ Γηεπζπληή ηνπ Δ.Κ.Κ. δελ επηηξέπεηαη λα ζπκπίπηνπλ ζην ίδην 

πξφζσπν. 

 

3. Ζ ηδηφηεηα κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ 

ηδηφηεηα κέινπο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ ή επαγγεικαηηθνχ 
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ζσκαηείνπ ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ ηνκέα. Γελ επηηξέπεηαη ε εθινγή, ν 

δηνξηζκφο θαη ε άζθεζε θαζεθφλησλ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ 

πξφζσπα πνπ βξίζθνληαη ζε ππαιιειηθή ζρέζε κε ην Δ.Κ.Κ.  

 

4. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη. 

Μέινο πνπ δηνξίδεηαη ζε αληηθαηάζηαζε άιινπ δηαλχεη ην ππφινηπν ηεο 

ζεηείαο ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ.  

 

5. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη 

Σνπξηζκνχ θαζνξίδεηαη ε απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

γηα θάζε ζπλεδξίαζε. 

 

6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ζπκπιεξψλεηαη ε 

ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, φηαλ κέινο εθπέζεη ή απνρσξήζεη ή κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν ράζεη ηελ ηδηφηεηά ηνπ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ. 

 

7. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθαιείηαη θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ, 

ν νπνίνο θαη πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηνπ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη εηζεγείηαη ηα ζέκαηά ηεο 

κφλνο ή κε ηελ ζχκπξαμε κέινπο ή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή 

νξίδεη εηζεγεηή κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κεηέρεη, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο 

ηνπ Δ.Κ.Κ., ν νπνίνο εθηειεί ρξέε εηζεγεηή ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα 

ζέκαηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. Υξέε γξακκαηέα αζθεί ππάιιεινο ηνπ Δ.Κ.Κ., 

νξηδφκελνο κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

8. Σνλ ειιείπνληα, απφληα ή θσιπφκελν Πξφεδξν αλαπιεξψλεη ν Αληηπξφεδξνο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Πξφεδξνο ειιείπεη, ε αλαπιήξσζή ηνπ απφ ηνλ 

Αληηπξφεδξν δελ κπνξεί λα εθηείλεηαη πέξαλ ησλ ηξηψλ (3) κελψλ. 

 

9. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην γηα φια γεληθψο ηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δ.Κ.Κ., κε εμαίξεζε ηα ζέκαηα γηα ηα 

νπνία απνθιεηζηηθά αξκφδηνο είλαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο. Ηδίσο έρεη ηηο εμήο 

αξκνδηφηεηεο : 

α. Υαξάζζεη, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή, ηελ πνιηηηζηηθή 

πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή ηνπ Δ.Κ.Κ. κέζα ζην πιαίζην ηεο θείκελεο 
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λνκνζεζίαο, ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ. 

β.  Δγθξίλεη ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Κ.Κ. πνπ 

εηζεγείηαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη ηνλ ππνβάιιεη πξνο νξηζηηθή 

έγθξηζε ζηνπο Τπνπξγνχο Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ 

γ.  Απνδέρεηαη δσξεέο, εηζθνξέο, ρνξεγίεο, ζπλάπηεη δάλεηα θαη 

πξνβαίλεη ζε θάζε λφκηκε εθκεηάιιεπζε εζφδσλ. 

δ.  Αζθεί πεηζαξρηθή εμνπζία δεπηέξνπ βαζκνχ γηα φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ 

Δ.Κ.Κ.  

ε.  Δγθξίλεη ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ, ηελ εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ 

θαη ηνλ νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ. 

 

10. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα ζηελ έδξα 

ηνπ Δ.Κ.Κ. θαη είλαη ζε απαξηία αλ είλαη παξφληα ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) 

κέιε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Πξφεδξνο ή ν Αληηπξφεδξνο. Ζ αληηπξνζψπεπζε 

κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ απφ άιιν κέινο ή 

ηξίην πξφζσπν δελ επηηξέπεηαη. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απφιπηε 

πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο 

ηνπ Πξνέδξνπ. Σξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ θάζε ζπλεδξίαζε ν 

Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απεπζχλεη ζηα κέιε πξφζθιεζε ζηελ 

νπνία αλαγξάθεηαη ε εκέξα θαη ε ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, θαζψο θαη ηα ζέκαηα 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Γηα ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο απνθάζεηο ηεξνχληαη 

πξαθηηθά ζε εηδηθφ βηβιίν, ηα νπνία ππνγξάθνληαη απφ ηνπο παξφληεο ζηε 

ζπλεδξίαζε. 

 

11. Αλ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απνπζηάδεη απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο ή 

θσιχεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν γηα δηάζηεκα πέξαλ ησλ ηξηψλ (3) κελψλ, 

εθπίπηεη απηνδηθαίσο θαη αληηθαζίζηαηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

 

12. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ επηηξέπεηαη, επί πνηλή αθπξφηεηαο 

ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, λα ζπκβάιινληαη κε ην Δ.Κ.Κ.. Ζ ίδηα απαγφξεπζε 

ηζρχεη θαη γηα ηνπο ζπδχγνπο ηνπο θαζψο θαη γηα ηνπο ζπγγελείο απηψλ, εμ 

αίκαηνο κέρξη ηξίηνπ βαζκνχ θαη εμ αγρηζηείαο κέρξη δεχηεξνπ βαζκνχ. Άθπξε 

είλαη θαη θάζε ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ Δ.Κ.Κ. θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, ησλ νπνίσλ ε δηνίθεζε ειέγρεηαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηα 
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αλσηέξσ πξφζσπα. Ο έιεγρνο απηφο λνείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 

703/1977. 

 

Άπθπο 14 

Γενικόρ Διεςθςνηήρ 

 

1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, πνπ δεκνζηεχεηαη 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, δηνξίδεηαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ 

Δ.Κ.Κ. κε ηξηεηή ζεηεία πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο 

είλαη πξφζσπν αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο απφ ηνλ ρψξν ηνπ ειιεληθνχ ή 

παγθφζκηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Ζ ζεηεία ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή παξαηείλεηαη 

κέρξη ηνλ νξηζκφ λένπ θαη πάλησο φρη πέξαλ ησλ έμη (6) κελψλ. 

 

2. Οη απνδνρέο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηνπ Δ.Κ.Κ. θαζψο θαη θάζε είδνπο 

επηδφκαηα θαη πξνζαπμήζεηο πνπ θαηαβάιινληαη ζ’ απηφλ, θαζνξίδνληαη κε 

θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ 

πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

3. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Δ.Κ.Κ. έρεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο θαζψο θαη 

φζεο άιιεο ηνπ αλαζέηεη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην: 

α. Πξνΐζηαηαη φισλ ησλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ Δ.Κ.Κ. θαη δηεπζχλεη ην έξγν 

ηνπο. 

β.  Λακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κέζα ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ Δ.Κ.Κ., ησλ 

εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

γ.  Δμεηδηθεχεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ Δ.Κ.Κ. θαη εηζεγείηαη ηνλ 

εηήζην πξνυπνινγηζκφ, γηα ηελ ηήξεζε ηνπ νπνίνπ είλαη ππεχζπλνο. 

δ.  Δθπξνζσπεί ην Δ.Κ.Κ. δηθαζηηθά θαη εμψδηθα. 

ε.  Τπνβάιιεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηηο πξνηάζεηο θαη εηζεγήζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Δ.Κ.Κ. 

ζη. Δηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Κ.Κ. 

δ.  πλνκνινγεί, ππνγξάθεη θαη εθηειεί θάζε ζχκβαζε πνπ έρεη εγθξίλεη ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.  
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ε. Καηφπηλ εγθξίζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πξνζιακβάλεη θαη 

απνιχεη ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Δ.Κ.Κ., νξίδεη ηελ 

λνκηθή κνξθή ηεο απαζρφιεζήο ηνπο θαη ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα 

κέηξα γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 

ζ. Αζθεί πεηζαξρηθή εμνπζία πξψηνπ βαζκνχ γηα φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ 

Δ.Κ.Κ. 

 

4. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο επηθνπξείηαη ζην έξγν ηνπ απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ 

Γηεπζχλζεσλ ηνπ Δ.Κ.Κ. Με απφθαζή ηνπ κπνξεί λα κεηαβηβάζεη ζε απηνχο 

νξηζκέλεο απφ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ, ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ζηελ ακέζσο πξνζερή ζπλεδξίαζε. 

 

5. Ζ ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. 

 

6.  Οη πεξηνξηζκνί ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχνπλ θαη 

γηα ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή. 

 

Άπθπο 15 

Εζωηεπική Διάπθπωζη 

 

1. ην Δ.Κ.Κ. νξγαλψλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ νη αθφινπζεο Γηεπζχλζεηο:  

α. Αλάπηπμεο θαη Παξαγσγήο  

β. Γηεζλψλ Οπηηθναθνπζηηθψλ Παξαγσγψλ (Hellenic Film Commission) 

γ. Γηαλνκήο θαη Πξνψζεζεο (Hellas Film) 

δ. Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

 

ην Δ.Κ.Κ. ιεηηνπξγεί επίζεο απηνηειήο Ννκηθή Τπεξεζία. 

 

2. Θέκαηα ιεπηνκεξεηαθνχ ραξαθηήξα, πέξαλ απηψλ πνπ ξπζκίδνληαη κε ηνλ 

παξφληα λφκν, ηα νπνία αθνξνχλ ηηο εηδηθέο αξκνδηφηεηεο, ηελ εζσηεξηθή 

δηάξζξσζε, ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ 

θαη ην πξνζσπηθφ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ Γηεπζχλζεσλ, ξπζκίδνληαη απφ ηνλ 

εζσηεξηθφ θαλνληζκφ. Με ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ είλαη δπλαηφλ λα 

πξνβιεθζεί ε δεκηνπξγία θαη άιισλ Γηεπζχλζεσλ. 
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Άπθπο 16 

Διεύθςνζη Ανάπηςξηρ και Παπαγωγήρ 

 

1. Ζ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Παξαγσγήο εληζρχεη θαη ππνζηεξίδεη κε θάζε 

ηξφπν:  

α. ηελ αλάπηπμε ζρεδίνπ/σλ  θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ κεγάινπ θαη κηθξνχ 

κήθνπο απφ ηελ ζχιιεςε ηεο αξρηθήο ηδέαο έσο ηελ νινθιήξσζε ησλ 

δεδνκέλσλ παξαγσγήο θαζψο επίζεο θαη ηελ ζπγγξαθή ζελαξίσλ θαη  

β.  ηελ παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ κεγάινπ θαη κηθξνχ κήθνπο, κε 

ηδηαίηεξε κέξηκλα ζηελ αλεχξεζε θαη αλάδεημε λέσλ θηλεκαηνγξαθηζηψλ. 

 

2. Ο Γηεπζπληήο Αλάπηπμεο θαη Παξαγσγήο θαηαξηίδεη ηα πξνγξάκκαηα 

ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο ηεο ελ ιφγσ Γηεχζπλζεο. Σα ελ ιφγσ 

πξνγξάκκαηα ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Δ.Κ.Κ. 

ν νπνίνο, αθνχ ηα εγθξίλεη, ηα πξνσζεί πξνο νξηζηηθή έγθξηζε ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηνπ Δ.Κ.Κ.  

 

3. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ 

Γηεπζπληή, δηνξίδεηαη ν πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο κε ηξηεηή ζεηεία πνπ 

κπνξεί λα αλαλεψλεηαη, θαηά παξέθθιηζε θάζε ηζρχνπζαο δηάηαμεο. Ο 

Γηεπζπληήο Αλάπηπμεο θαη Παξαγσγήο πξέπεη λα είλαη πξφζσπν 

αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο κε ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηνλ ειιεληθφ ή παγθφζκην 

θηλεκαηνγξάθν. 

 

4. Ζ ζέζε ηνπ Γηεπζπληή Αλάπηπμεο θαη Παξαγσγήο είλαη πιήξνπο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. 

 

5. Οη πεξηνξηζκνί ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχνπλ θαη 

γηα ηνλ Γηεπζπληή Αλάπηπμεο θαη Παξαγσγήο. 
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΄Απθπο 17 

Διεύθςνζη Διεθνών Οπηικοακοςζηικών Παπαγωγών 

(Hellenic Film Commission) 

 

1. Ζ Γηεχζπλζε Γηεζλψλ Οπηηθναθνπζηηθψλ Παξαγσγψλ : 

α. Πξνβάιιεη ηελ Διιάδα ζην εμσηεξηθφ σο ηφπν θαηάιιειν γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε πάζεο θχζεσο νπηηθναθνπζηηθψλ παξαγσγψλ. 

β. Δληζρχεη δηεζλείο νπηηθναθνπζηηθέο παξαγσγέο πάζεο θχζεσο, ηα 

γπξίζκαηα ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα θαη κεζνιαβεί 

γηα ηελ παξνρή ελεκέξσζεο, ππεξεζηψλ θαη δηεπθνιχλζεσλ. 

γ. Πξνσζεί ηα ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Γηεχζπλζεο ζε αιινδαπνχο 

δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε δηεζλψλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ παξαγσγψλ ζηελ Διιάδα. 

δ. πλεξγάδεηαη κε εκεδαπνχο δεκφζηνπο θνξείο θαη θνξείο ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο. 

 

2. Ο Γηεπζπληήο Γηεζλψλ Οπηηθναθνπζηηθψλ Παξαγσγψλ θαηαξηίδεη ηα 

πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο ηεο Γηεχζπλζήο ηνπ. Σα ελ ιφγσ 

πξνγξάκκαηα ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Δ.Κ.Κ. 

ν νπνίνο, αθνχ ηα εγθξίλεη, ηα πξνσζεί πξνο νξηζηηθή έγθξηζε ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηνπ Δ.Κ.Κ.  

 

3. Γηθαηνχρνη ηεο ελίζρπζεο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο 

Γηεχζπλζεο είλαη Έιιελεο ή αιινδαπνί παξαγσγνί νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ 

ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. 

 

4. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ 

Γηεπζπληή, δηνξίδεηαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο κε ηξηεηή ζεηεία πνπ 

κπνξεί λα αλαλεψλεηαη, θαηά παξέθθιηζε θάζε ηζρχνπζαο δηάηαμεο. Ο 

Γηεπζπληήο Γηεζλψλ Οπηηθναθνπζηηθψλ Παξαγσγψλ πξέπεη λα είλαη 

πξφζσπν αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο κε ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηνλ ειιεληθφ ή 

παγθφζκην θηλεκαηνγξάθν. 

 

5.  Ζ ζέζε ηνπ Γηεπζπληή Γηεζλψλ Οπηηθναθνπζηηθψλ Παξαγσγψλ είλαη πιήξνπο 

θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. 
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6.  Οη πεξηνξηζκνί ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχνπλ θαη 

γηα ηνλ Γηεπζπληή Γηεζλψλ Οπηηθναθνπζηηθψλ Παξαγσγψλ. 

 

΄Απθπο 18 

Διεύθςνζη Διανομήρ και Πποώθηζηρ 

(Hellas Film) 

 

1. Ζ Γηεχζπλζε Γηαλνκήο θαη Πξνψζεζεο : 

α. Πξνσζεί θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζε δηεζλή Φεζηηβάι θαη αγνξέο. 

β. πλεξγάδεηαη κε αιινδαπνχο δεκφζηνπο ή/θαη ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηε 

δηαλνκή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 4  ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

γ. Δληζρχεη ηηο δαπάλεο δηαλνκήο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ 

ηαηληψλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ.  

δ. Γεκηνπξγεί δίθηπν θηλεκαηνγξαθηθψλ αηζνπζψλ γηα ηελ πξνβνιή 

θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ  

ε. Δληζρχεη θηλεκαηνγξαθηθέο ιέζρεο θαη ελαιιαθηηθά δίθηπα δηαλνκήο κε 

ηνπο φξνπο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηεο πξνγξακκάησλ. 

ζη. Δληζρχεη θηλεκαηνγξαθηθά θεζηηβάι πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηεο πξνγξακκάησλ. 

 

2. Ο Γηεπζπληήο Γηαλνκήο θαη Πξνψζεζεο θαηαξηίδεη ηα πξνγξάκκαηα 

ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο ηεο Γηεχζπλζήο ηνπ. Σα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα 

ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Δ.Κ.Κ., ν νπνίνο, 

αθνχ ηα εγθξίλεη, ηα πξνσζεί πξνο νξηζηηθή έγθξηζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηνπ Δ.Κ.Κ.  

 

3. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ 

Γηεπζπληή, δηνξίδεηαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο κε ηξηεηή ζεηεία πνπ 

κπνξεί λα αλαλεψλεηαη, θαηά παξέθθιηζε θάζε ηζρχνπζαο δηάηαμεο. Ο 

Γηεπζπληήο Γηαλνκήο θαη Πξνψζεζεο πξέπεη λα είλαη πξφζσπν 

αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο κε ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηνλ ειιεληθφ ή παγθφζκην 

θηλεκαηνγξάθν. 
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4. Ζ ζέζε ηνπ Γηεπζπληή Γηαλνκήο θαη Πξνψζεζεο είλαη πιήξνπο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. 

 

5. Οη πεξηνξηζκνί ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηζρχνπλ θαη 

γηα ηνλ Γηεπζπληή Γηαλνκήο θαη Πξνψζεζεο. 

 

Άπθπο 19 

Διεύθςνζη Οικονομικήρ και Διοικηηικήρ Τποζηήπιξηρ 

 

1. Ζ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο έρεη ηδίσο ηηο 

αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

 α. Δληζρχεη θαη ππνζηεξίδεη ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ζρεηηθά κε νηθνλνκηθά θαη δηνηθεηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

Δ.Κ.Κ. 

 β. Αλαιακβάλεη ηηο πιεξσκέο ηνπ Δ.Κ.Κ. πξνο ηνπο νθείιεηεο ηνπ, θαζψο θαη 

ηελ κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. 

 γ. Δπηκειείηαη ηεο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ επηρνξεγήζεσλ θαη ελ 

γέλεη ησλ εζφδσλ ηνπ Δ.Κ.Κ. θαη δηελεξγεί ηνπο εθάζηνηε αλαγθαίνπο 

δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ. 

 δ. Δίλαη αξκφδηα γηα ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 

ζηειερψλ ηνπ Δ.Κ.Κ., ηελ παξαθνινχζεζε ηεο κηζζνινγηθήο ηνπο εμέιημεο, 

ηελ εθαξκνγή ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ. 

 ε. Αλαιακβάλεη ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηελ 

ηήξεζε ηνπ γεληθνχ πξσηνθφιινπ θαη ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ 

Κέληξνπ. 

 ζη. Μεξηκλά γηα ηε θχιαμε, ζπληήξεζε θαη θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ, θαζψο 

θαη γηα θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Κ.Κ. 

 ε. πληάζζεη ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ θαη ηνλ απνινγηζκφ ησλ εζφδσλ-

εμφδσλ ηνπ Δ.Κ.Κ. θαζψο θαη ηνλ ηζνινγηζκφ θάζε ρξήζεο. 

 ζ. Τπνινγίδεη ηνλ ζπληειεζηή θάζε ηαηλίαο πνπ θαηαηίζεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα 

ππνινγίδεη ην πνζφ ηεο ελίρπζεο πνπ δηθαηνχηαη, κε βάζε ηα θαηαηεζεηκέλα 

απφ ηνλ παξαγσγφ, ζπκπαξαγσγφ ήηνπο ζπκπαξαγσγνχο, ζηνηρεία, ηνλ 

αξηζκφ εηζηηεξίσλ θαη ην εηζπξαρζέλ πνζφ εηδηθνχ θφξνπ. 

 η. Καηαξηίδεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ννκηθή Τπεξεζία, ηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ησλ εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ ηνπ Δ.Κ.Κ. 
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2. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ 

Γηεπζπληή, δηνξίδεηαη ν πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο κε ηξηεηή ζεηεία πνπ 

κπνξεί λα αλαλεψλεηαη, θαηά παξέθθιηζε θάζε ηζρχνπζαο δηάηαμεο. Ο 

Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο πξέπεη λα είλαη 

πξφζσπν αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, πηπρηνχρνο Α.Δ.Η. νηθνλνκηθήο 

θαηεχζπλζεο, κε ζεκαληηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

επηρεηξήζεσλ, θαηά πξνηίκεζε ζηνλ ρψξν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. 

 

3. Ζ ζέζε ηνπ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο είλαη πιήξνπο 

θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. 

 

4. Οη πεξηνξηζκνί ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχνπλ θαη 

γηα ηνλ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο. 

 

΄Απθπο 20 

Μηηπώο παπαγωγών  κινημαηογπαθικών ηαινιών 

 

1. πληζηάηαη ζην Δ.Κ.Κ. κεηξψν παξαγσγψλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ. 

 

2. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δ.Κ.Κ. νξίδνληαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ νη παξαγσγνί  ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ πξνθεηκέλνπ 

λα εγγξαθνχλ ζην κεηξψν. 

 

3. Ζ εγγξαθή ζην κεηξψν παξαγσγψλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα νπνηαδήπνηε ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε πξνο ηνλ παξαγσγφ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

 

΄Απθπο 21 

Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ  

 

1. Δληφο δχν (2) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, ν Τπνπξγφο 

Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ζπγθξνηεί κε απφθαζή ηνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηνπ Δ.Κ.Κ. Μέρξη ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δ.Κ.Κ. 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηε δηνίθεζε ηνπ Κέληξνπ 

αζθεί ην θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ ππάξρνλ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 
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2. Δληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηνλ δηνξηζκφ ηνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηνπ Δ.Κ.Κ. ππνβάιιεη ζηνπο Τπνπξγνχο Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη 

Οηθνλνκηθψλ πξνο έγθξηζε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ Δ.Κ.Κ. Μέρξηο φηνπ 

νινθιεξσζεί ε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ λένπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ εμαθνινπζνχλ 

λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ πθηζηάκελνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαη νη 

απνθάζεηο ησλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο νξγάλσλ ηνπ Δ.Κ.Κ., 

εθφζνλ δελ αληηβαίλνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ 

Φεζηιβάλ Κινημαηογπάθος Θεζζαλονίκηρ 

 

Άπθπο 22 

Νομική Μοπθή  

 

1. Σν ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2557/1997 

Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ππφ ηελ επσλπκία «ΦΔΣΗΒΑΛ 

ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» (εθεμήο «ΦΔΣΗΒΑΛ»), δηέπεηαη ζην 

εμήο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

2. Ζ επσλπκία ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ ζηελ ειιεληθή είλαη «ΦΔΣΗΒΑΛ 

ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ», ε δε μελφγισζζε «THESSALONIKI 

FILM FESTIVAL». Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ επσλπκίαο 

σο επσλπκίαο, ζήκαηνο ή δηαθξηηηθνχ ηίηινπ απφ νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθφ ή 

λνκηθφ πξφζσπν. 

 

3. Σν ΦΔΣΗΒΑΛ έρεη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη ιεηηνπξγεί ράξηλ 

ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, 

δηέπεηαη απφ ην ηδησηηθφ δίθαην θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαη 

επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. 

 

4. Σν ΦΔΣΗΒΑΛ απνιακβάλεη φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ αηειεηψλ, 

θαζψο θαη φισλ ησλ δηθνλνκηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνλνκίσλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

 

5. Σν ΦΔΣΗΒΑΛ ζηεγάδεηαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ παιηνχ θηλεκαηνγξάθνπ 

«Οιχκπηνλ». Σν «Οιχκπηνλ» φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Φεζηηβάι, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζή ηνπ 

σο θηλεκαηνγξάθνπ απεπζείαο ή κέζσ αλαδφρνπ. 

 

6. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη 

Οηθνλνκηθψλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο εγθξίλεηαη 

ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ. Με ηνλ εζσηεξηθφ 

θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο θαζνξίδεηαη θαηά θιάδν θαη εηδηθφηεηα ν αξηζκφο ησλ 

ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο θαη ηα πξνζφληα θαηά 

εηδηθφηεηα, νη αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο, ε θαηαλνκή ησλ 
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αξκνδηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε ππεξεζηαθή ηνπ θαηάζηαζε, ηα θξηηήξηα 

θαζνξηζκνχ ηνπ χςνπο ησλ απνδνρψλ ηνπ, νη πεηζαξρηθέο εμνπζίεο, ηα 

πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα θαη νη πνηλέο, θαη ξπζκίδεηαη γεληθά θάζε ζέκα πνπ 

αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Φεζηηβάι. 

 

Άπθπο 23 

κοπόρ 

 

1.  θνπφο ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ είλαη ε δηάδνζε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηέρλεο θαη ε 

αλάδεημε ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο σο ηφπνπ ζπλάληεζεο Διιήλσλ θαη 

μέλσλ δεκηνπξγψλ κε ην ειιεληθφ θνηλφ θαη ζπγρξφλσο ε αλάδεημή ηεο σο 

ηφπνπ αγνξάο θαη δηάζεζεο ηαηληψλ. 

 

2. ην πιαίζην ηνπ ζθνπνχ ηνπ ην ΦΔΣΗΒΑΛ αλαπηχζζεη θάζε είδνπο 

δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηέρλε ζηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ, ζπλεξγαδφκελν κε θαιιηηερληθνχο θαη άιινπο θνξείο ηεο Διιάδαο 

θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, κε φξνπο θαη ζπκθσλίεο πνπ θαηαξηίδνληαη θαηά 

πεξίπησζε, δηνξγαλψλεη θαη ζπκκεηέρεη ζηε δηνξγάλσζε θάζε είδνπο 

θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ, δηαιέμεσλ, εθζέζεσλ, ζεκηλαξίσλ θαη 

ζπδεηήζεσλ θαη γεληθά πλεπκαηηθψλ εθδειψζεσλ, πξνβαίλεη, είηε κφλν ηνπ 

είηε ζε ζπλεξγαζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε ηξίηνπο, ζηελ εγγξαθή θαη 

αλαπαξαγσγή θάζε είδνπο εθδειψζεψλ ηνπ ζε ήρν ή ήρν θαη εηθφλα, θαζψο 

θαη ζηελ έθδνζε βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ θαη εληχπσλ. 

 

3.  Δηδηθφηεξα ην ΦΔΣΗΒΑΛ ζην πιαίζην ηνπ ζθνπνχ ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, αλαιακβάλεη ηδίσο: 

α. Σε δηνξγάλσζε ΓΗΔΘΝΟΤ ΦΔΣΗΒΑΛ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ζηε 

Θεζζαινλίθε κε θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο Διιήλσλ θαη μέλσλ δεκηνπξγψλ 

απφ φινλ ηνλ θφζκν, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ απνλέκεη ηα βξαβεία 

«ΥΡΤΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» θαη «ΑΡΓΤΡΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ». 

β.  Σε δηνξγάλσζε ΦΔΣΗΒΑΛ ΝΣΟΚΗΜΑΝΣΔΡ ζηε Θεζζαινλίθε κε ηαηλίεο 

ηεθκεξίσζεο (ληνθηκαληέξ) Διιήλσλ θαη μέλσλ δεκηνπξγψλ απφ φινλ ηνλ 

θφζκν. 

γ. Σε δηνξγάλσζε πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ πνπ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ παξφληνο Νφκνπ.  

δ. Σε δηνξγάλσζε αγνξάο (market) θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ. 
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ε. Σελ πξνψζεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ θαη ησλ παξάιιεισλ 

εθδειψζεψλ ηνπ θαη ζε άιιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο. 

ζη. Σελ πξαγκαηνπνίεζε αθηεξσκάησλ (εθδφζεηο, πξνβνιέο, δηαιέμεηο) ζε 

ζθελνζέηεο, εζνπνηνχο, ηερληθνχο, θηλεκαηνγξαθηθά θηλήκαηα, εζληθέο 

θηλεκαηνγξαθίεο. 

δ. Σελ επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Μνπζείνπ Κηλεκαηνγξάθνπ 

Θεζζαινλίθεο. 

ε. Σε ζχλαςε πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κε δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο 

θνξείο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζθνπψλ 

ηνπ. 

ζ.  Σελ αλάπηπμε  θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζπλαθνχο κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ. 

 

Άπθπο  24 

Πόποι 

 

1. Οη πφξνη ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ είλαη: 

α.   Ζ εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. 

β. Δπηρνξεγήζεηο απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαη ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε. 

γ. Δληζρχζεηο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο. 

δ. Υνξεγίεο δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ. 

ε. Έζνδα απφ ηηο θαιιηηερληθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, έζνδα απφ 

εθκεηάιιεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, απφ δσξεέο, θιεξνλνκηέο, 

θιεξνδνζίεο, θαηαπηζηεχκαηα, θαζψο θαη θάζε είδνπο θνηλσληθνί πφξνη. 

ζη. Κάζε άιιν λφκηκν έζνδν. 

 

2.  Ζ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο 

θαη ηειεηψλεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο.  

 

3. ην ηέινο θάζε ρξήζεο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θιείλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο, 

θάλεη απνγξαθή ηεο πεξηνπζίαο θαη θαηαξηίδεη ηνλ εηήζην ηζνινγηζκφ θαηά ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο. Ο ηζνινγηζκφο δεκνζηεχεηαη θαη ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε 

ζηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, ζπλνδεπφκελνο απφ έθζεζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη απφ πηζηνπνηεηηθφ νξθσηψλ ινγηζηψλ, θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ θ.λ. 2190/1920. 
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4. Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη 

Σνπξηζκνχ θαη κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ, ζεζπίδνληαη 

εηδηθέο ξπζκίζεηο φζνλ αθνξά ηα ηεξνχκελα απφ απηά βηβιία θαη ζηνηρεία θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρσλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ.  

 

Άπθπο  25 

Όπγανα Διοίκηζηρ 

 

Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ είλαη: 

(α) ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη 

(β) ν Γεληθφο Γηεπζπληήο.  

 

Άπθπο 26 

Διοικηηικό ςμβούλιο  

 

1. To ΦΔΣΗΒΑΛ δηνηθείηαη απφ επηακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε ηξηεηή ζεηεία 

πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, ε νπνία 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ παξαηείλεηαη κέρξη ηνλ νξηζκφ λένπ θαη πάλησο φρη πέξαλ ησλ έμη 

(6) κελψλ. 

 

2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ:  

(α) πέληε (5) κέιε πνπ επηιέγνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη 

Σνπξηζκνχ θαη είλαη πξφζσπα απφ ηνλ ρψξν ησλ Σερλψλ, ησλ Γξακκάησλ θαη 

ησλ Δπηζηεκψλ ή πξφζσπα ηα νπνία δηαζέηνπλ αμηφινγε πείξα ζηε δηνίθεζε 

νξγαληζκψλ ή επηρεηξήζεσλ. 

(β) έλα (1) κέινο πνπ εθπξνζσπεί ην Γήκν Θεζζαινλίθεο θαη ππνδεηθλχεηαη 

απ’ απηφλ θαη 

(γ) έλα (1) κέινο πνπ εθπξνζσπεί ηελ ΔΡΣ Α.Δ. θαη ππνδεηθλχεηαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απηήο. 

 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη παξαπάλσ θνξείο αξλνχληαη ή παξαιείπνπλ 

κέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) κελφο απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ λα ππνδείμνπλ πξφζσπα γηα δηνξηζκφ, 

ν Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ δηνξίδεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζέζε 

πξφζσπν ηεο επηινγήο ηνπ. 
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3. Με ηελ απφθαζε δηνξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νξίδνληαη 

ν Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ηα απεπζείαο 

νξηδφκελα απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

 

4. Ζ ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ή κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ 

Γεληθνχ Γηεπζπληή ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ δελ επηηξέπεηαη λα ζπκπίπηνπλ ζην ίδην 

πξφζσπν. 

 

5. Ζ ηδηφηεηα κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ 

ηδηφηεηα κέινπο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ ή επαγγεικαηηθνχ 

ζσκαηείνπ ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ ηνκέα. Γελ επηηξέπεηαη ε εθινγή, ν 

δηνξηζκφο θαη ε άζθεζε θαζεθφλησλ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ 

πξφζσπα πνπ βξίζθνληαη ζε ππαιιειηθή ζρέζε κε ην ΦΔΣΗΒΑΛ. 

 

6. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη. 

Μέινο πνπ δηνξίδεηαη ζε αληηθαηάζηαζε άιινπ δηαλχεη ην ππφινηπν ηεο 

ζεηείαο ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ.  

 

7. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη 

Σνπξηζκνχ θαζνξίδεηαη ε απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

γηα θάζε ζπλεδξίαζε. 

 

8. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ πνπ δεκνζηεχεηαη 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ζπκπιεξψλεηαη ε ζχλζεζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, φηαλ κέινο εθπέζεη ή απνρσξήζεη ή κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν ράζεη ηελ ηδηφηεηά ηνπ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ. 

 

9. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθαιείηαη θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ, 

ν νπνίνο θαη πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηνπ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη εηζεγείηαη ηα ζέκαηά ηεο 

κφλνο ή κε ηελ ζχκπξαμε κέινπο ή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή 

νξίδεη εηζεγεηή κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κεηέρεη, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο 

ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ, ν νπνίνο εθηειεί ρξέε εηζεγεηή ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα 

ζέκαηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. Υξέε γξακκαηέα αζθεί ππάιιεινο ηνπ 
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ΦΔΣΗΒΑΛ, νξηδφκελνο κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

 

10. Σνλ ειιείπνληα, απφληα ή θσιπφκελν Πξφεδξν αλαπιεξψλεη ν Αληηπξφεδξνο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Πξφεδξνο ειιείπεη, ε αλαπιήξσζή ηνπ απφ ηνλ 

Αληηπξφεδξν δελ κπνξεί λα εθηείλεηαη πέξαλ ησλ ηξηψλ (3) κελψλ. 

 

11. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην γηα φια γεληθψο ηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ θαη ησλ Γηεπζχλζεψλ ηνπ, 

ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ θαη ηεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, 

θαζψο θαη γηα θάζε άιιν ζέκα, κε εμαίξεζε απηά γηα ηα νπνία απνθιεηζηηθά 

αξκφδηνο είλαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο. Καη ηδίσο: 

 

α. Υαξάζζεη, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή, ηελ πνιηηηζηηθή 

πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ κέζα ζην πιαίζην ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο, ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ. 

β.  Δγθξίλεη ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ πνπ 

εηζεγείηαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη ηνλ ππνβάιιεη πξνο νξηζηηθή έγθξηζε 

ζηνπο Τπνπξγνχο Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ. 

γ.  Απνδέρεηαη δσξεέο, εηζθνξέο, ρνξεγίεο, ζπλάπηεη δάλεηα θαη πξνβαίλεη ζε 

θάζε λφκηκε εθκεηάιιεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ 

ζην πιαίζην ησλ ζθνπψλ ηνπ. 

δ.  Αζθεί πεηζαξρηθή εμνπζία δεπηέξνπ βαζκνχ γηα φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ 

ΦΔΣΗΒΑΛ.  

ε.  Δγθξίλεη ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ, ηελ εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ θαη 

ηνλ νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ. 

ζη. Γηελεξγεί έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή. 

 

12. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα ζηελ έδξα 

ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ θαη είλαη ζε απαξηία αλ είλαη παξφληα ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα 

(4) κέιε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Πξφεδξνο ή ν Αληηπξφεδξνο. Ζ 

αληηπξνζψπεπζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

απφ άιιν κέινο ή ηξίην πξφζσπν δελ επηηξέπεηαη. Οη απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. ε πεξίπησζε 

ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. Σξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο 
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πξηλ απφ θάζε ζπλεδξίαζε ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

απεπζχλεη ζηα κέιε πξφζθιεζε ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ε εκέξα θαη ε ψξα 

ηεο ζπλεδξίαζεο, θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Καηφπηλ 

νκφθσλεο απφθαζεο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα 

ζπδεηεζεί θαηά ηε ζπλεδξίαζε θαη ζέκα ην νπνίν δελ είρε αξρηθά 

ζπκπεξηιεθζεί ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Γηα ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο απνθάζεηο 

ηεξνχληαη πξαθηηθά ζε εηδηθφ βηβιίν, πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνπο παξφληεο 

ζηε ζπλεδξίαζε. 

 

13. Αλ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απνπζηάδεη απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο ή 

θσιχεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν γηα δηάζηεκα πέξαλ ησλ ηξηψλ (3) κελψλ, 

εθπίπηεη απηνδηθαίσο θαη αληηθαζίζηαηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

 

14. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ επηηξέπεηαη, επί πνηλή αθπξφηεηαο 

ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, λα ζπκβάιινληαη κε ην ΦΔΣΗΒΑΛ. Ζ ίδηα 

απαγφξεπζε ηζρχεη θαη γηα ηνπο ζπδχγνπο ηνπο θαζψο θαη γηα ηνπο ζπγγελείο 

απηψλ, εμ αίκαηνο κέρξη ηξίηνπ βαζκνχ θαη εμ αγρηζηείαο κέρξη δεχηεξνπ 

βαζκνχ. Άθπξε είλαη θαη θάζε ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ 

ΦΔΣΗΒΑΛ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ησλ νπνίσλ ε δηνίθεζε ειέγρεηαη άκεζα 

ή έκκεζα απφ ηα αλσηέξσ πξφζσπα. Ο έιεγρνο απηφο λνείηαη ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 703/1977.  

 

Άπθπο 27 

Γενικόρ Διεςθςνηήρ 

 

1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, πνπ δεκνζηεχεηαη 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, δηνξίδεηαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ 

ΦΔΣΗΒΑΛ κε ηξηεηή ζεηεία πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη. Ο Γεληθφο 

Γηεπζπληήο είλαη πξφζσπν αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο απφ ηνλ ρψξν ηνπ 

ειιεληθνχ ή παγθφζκηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Ζ ζεηεία ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή 

παξαηείλεηαη κέρξη ηνλ νξηζκφ λένπ, πάλησο φρη πέξαλ ησλ έμη (6) κελψλ. 

 

2. Οη απνδνρέο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ θαζψο θαη θάζε είδνπο 

επηδφκαηα θαη πξνζαπμήζεηο πνπ θαηαβάιινληαη ζ’ απηφλ, θαζνξίδνληαη κε 
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θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ 

πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

3. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ έρεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο θαζψο 

θαη φζεο άιιεο ηνπ αλαζέζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην: 

α. Πξνΐζηαηαη φισλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ θαη δηεπζχλεη ην έξγν 

ηνπο. 

β.  Λακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κέζα ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 

λφκνπ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ. 

γ.  Δμεηδηθεχεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ θαη εηζεγείηαη ηνλ 

εηήζην πξνυπνινγηζκφ, γηα ηελ ηήξεζε ηνπ νπνίνπ είλαη ππεχζπλνο.  

δ.  Δθπξνζσπεί ην ΦΔΣΗΒΑΛ δηθαζηηθά θαη εμψδηθα. 

ε.  Τπνβάιιεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηηο πξνηάζεηο θαη εηζεγήζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ. 

ζη.  Δηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ. 

δ.  πλνκνινγεί, ππνγξάθεη θαη εθηειεί θάζε ζχκβαζε πνπ έρεη εγθξίλεη ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.  

ε.  Καηφπηλ εγθξίζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνζιακβάλεη θαη 

απνιχεη ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ, νξίδεη ηελ 

λνκηθή κνξθή ηεο απαζρφιεζήο ηνπο θαη ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα 

κέηξα γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.  

ζ.  Αζθεί πεηζαξρηθή εμνπζία πξψηνπ βαζκνχ γηα φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ 

ΦΔΣΗΒΑΛ. 

η.  Δγθξίλεη ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ θαη θάζε Γηεχζπλζήο ηνπ 

ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εηήζηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

 

4. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο επηθνπξείηαη ζην έξγν ηνπ απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ 

Γηεπζχλζεσλ ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ. Με απφθαζή ηνπ κπνξεί λα κεηαβηβάζεη ζε 

απηνχο νξηζκέλεο απφ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ, ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ ακέζσο πξνζερή ζπλεδξίαζε. 

 

5. Ζ ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. 
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6. Οη πεξηνξηζκνί ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχνπλ θαη γηα 

ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή. 

 

Άπθπο 28 

Εζωηεπική Διάπθπωζη 

 

1. ην ΦΔΣΗΒΑΛ νξγαλψλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ νη αθφινπζεο Γηεπζχλζεηο: 

α. Γηεζλνχο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ  

β. Φεζηηβάι Νηνθηκαληέξ  

γ. Γηεζλψλ Οπηηθναθνπζηηθψλ Παξαγσγψλ (Thessaloniki Film Commission) 

δ. Μνπζείνπ Κηλεκαηνγξάθνπ 

ε. Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο  

 

ην ΦΔΣΗΒΑΛ ιεηηνπξγεί επίζεο απηνηειήο Ννκηθή Τπεξεζία. 

 

2. Θέκαηα ιεπηνκεξεηαθνχ ραξαθηήξα, πέξαλ απηψλ πνπ ξπζκίδνληαη κε ηνλ 

παξφληα λφκν, ηα νπνία αθνξνχλ ηηο εηδηθέο αξκνδηφηεηεο, ηελ εζσηεξηθή 

δηάξζξσζε, ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ 

θαη ην πξνζσπηθφ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ Γηεπζχλζεσλ, ξπζκίδνληαη απφ ηνλ 

εζσηεξηθφ θαλνληζκφ. Με ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ είλαη δπλαηφλ λα 

πξνβιεθζεί ε δεκηνπξγία θαη άιισλ Γηεπζχλζεσλ. 

 

Άπθπο 29 

Διεύθςνζη Διεθνούρ Φεζηιβάλ Κινημαηογπάθος 

 

1. Αληηθείκελν ηεο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ είλαη:  

α.  Ζ δηνξγάλσζε ηνπ Γηεζλνχο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ ζηε Θεζζαινλίθε 

κε θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο Διιήλσλ θαη μέλσλ δεκηνπξγψλ απφ φινλ ηνλ 

θφζκν. 

β. Ζ νξγάλσζε παξάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εθδειψζεσλ. 

 

2. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ 

Γηεπζπληή, δηνξίδεηαη ν Γηεπζπληήο Γηεζλνχο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ κε 

ηξηεηή ζεηεία πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη, θαηά παξέθθιηζε θάζε ηζρχνπζαο 

δηάηαμεο. Ο Γηεπζπληήο Γηεζλνχο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ πξέπεη λα είλαη 
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πξφζσπν αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο κε ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηνλ ειιεληθφ ή 

παγθφζκην θηλεκαηνγξάθν. 

 

3. Ο  Γηεπζπληήο Γηεζλνχο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

α. Πξνΐζηαηαη ηεο Γηεχζπλζήο ηνπ, επνπηεχεη θαη ζπληνλίδεη ηελ νξγάλσζε 

θαη ιεηηνπξγία ηεο. 

β.  ρεδηάδεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο 

Τπνζηήξημεο, ηνλ νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο Γηεχζπλζεο, ηνλ νπνίν 

ππνβάιιεη ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ. 

γ.  Δπηιέγεη ηηο ηαηλίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Γηεζλέο Φεζηηβάι 

Κηλεκαηνγξάθνπ θαη θαζνξίδεη ηελ εκέξα θαη ηε ζεηξά πξνβνιήο ηνπο.  

δ.  Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία, νξγάλσζε θαη εθηέιεζε φισλ ησλ 

εθδειψζεσλ ηνπ Γηεζλνχο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ. 

ε.  Πξνζθαιεί ζθελνζέηεο, θαιιηηέρλεο, δεκνζηνγξάθνπο, ζπληειεζηέο 

ηαηληψλ θαη γεληθφηεξα πξφζσπα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν 

θαη ηνλ πνιηηηζκφ απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

ζη. Έρεη θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ ηνπ κεηαβηβάδεη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο. 

 

4. Ζ ζέζε ηνπ Γηεπζπληή Γηεζλνχο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ είλαη πιήξνπο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. 

 

5. Οη πεξηνξηζκνί ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχνπλ θαη 

γηα ηνλ Γηεπζπληή Γηεζλνχο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ. 

 

Άπθπο 30 

Διεύθςνζη Φεζηιβάλ Νηοκιμανηέπ 

 

1. Αληηθείκελν ηεο Γηεχζπλζεο Φεζηηβάι Νηνθηκαληέξ  είλαη: 

α. Ζ δηνξγάλσζε Φεζηηβάι Νηνθηκαληέξ ζηε Θεζζαινλίθε κε ηαηλίεο 

ηεθκεξίσζεο (ληνθηκαληέξ) Διιήλσλ θαη μέλσλ δεκηνπξγψλ απφ φινλ ηνλ 

θφζκν. 

β. Ζ εθδήισζε παξάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εθδειψζεσλ. 

 

2. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ 

Γηεπζπληή, δηνξίδεηαη ν Γηεπζπληήο Φεζηηβάι Νηνθηκαληέξ κε ηξηεηή ζεηεία 

πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη, θαηά παξέθθιηζε θάζε ηζρχνπζαο δηάηαμεο. Ο 
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Γηεπζπληήο ηνπ Φεζηηβάι Νηνθηκαληέξ πξέπεη λα είλαη πξφζσπν 

αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο κε ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηνλ ειιεληθφ ή παγθφζκην 

θηλεκαηνγξάθν.  

 

3. Ο Γηεπζπληήο Φεζηηβάι Νηνθηκαληέξ έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο :  

α. Πξνΐζηαηαη ηεο Γηεχζπλζεο Φεζηηβάι Νηνθηκαληέξ, επνπηεχεη θαη 

ζπληνλίδεη ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο. 

β.  ρεδηάδεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο 

Τπνζηήξημεο, ηνλ νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο Γηεχζπλζήο ηνπ, 

ηνλ νπνίν ππνβάιιεη ζην Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ.  

γ. Δπηιέγεη ηηο ηαηλίεο ηνπ Φεζηηβάι Νηνθηκαληέξ θαη θαζνξίδεη ηελ εκέξα 

θαη ηε ζεηξά πξνβνιήο ηνπο.  

δ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία, νξγάλσζε θαη εθηέιεζε φισλ 

ησλ εθδειψζεσλ ηνπ Φεζηηβάι Νηνθηκαληέξ. 

ε. Πξνζθαιεί ζθελνζέηεο, θαιιηηέρλεο, δεκνζηνγξάθνπο, ζπληειεζηέο 

ησλ ηαηληψλ ηεθκεξίσζεο θαη γεληθφηεξα πξφζσπα πνπ έρνπλ ζρέζε 

κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ηνλ πνιηηηζκφ απφ ηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ.  

ζη. Έρεη θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ ηνπ κεηαβηβάδεη ν Γεληθφο 

Γηεπζπληήο. 

 

4. Ζ ζέζε ηνπ Γηεπζπληή Φεζηηβάι Νηνθηκαληέξ είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο 

απαζρφιεζεο. 

 

5. Οη πεξηνξηζκνί ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχνπλ θαη 

γηα ηνλ Γηεπζπληή Φεζηηβάι Νηνθηκαληέξ. 

 

Άπθπο 31 

Διεύθςνζη Διεθνών Οπηικοακοςζηικών Παπαγωγών  

(Thessaloniki Film Commission) 

 

1. Ζ Γηεχζπλζε Γηεζλψλ Οπηηθναθνπζηηθψλ Παξαγσγψλ : 

α. Πξνβάιιεη ηε Θεζζαινλίθε θαη γεληθφηεξα ηε Βφξεηα Διιάδα ζην 

εμσηεξηθφ σο ηφπν θαηάιιειν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πάζεο θχζεσο 

νπηηθναθνπζηηθψλ παξαγσγψλ. 
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β. Δληζρχεη δηεζλείο νπηηθναθνπζηηθέο παξαγσγέο πάζεο θχζεσο, ηα 

γπξίζκαηα ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηε 

Βφξηα  Διιάδα θαη κεζνιαβεί γηα ηελ παξνρή ελεκέξσζεο, ππεξεζηψλ θαη 

δηεπθνιχλζεσλ. 

γ. Πξνσζεί ηα ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Γηεχζπλζεο ζε αιινδαπνχο 

δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε δηεζλψλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ παξαγσγψλ ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηε Βφξεηα Διιάδα. 

δ. πλεξγάδεηαη κε εκεδαπνχο δεκφζηνπο θνξείο θαη θνξείο ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο. 

 

2. Ο Γηεπζπληήο Γηεζλψλ Οπηηθναθνπζηηθψλ Παξαγσγψλ θαηαξηίδεη ηα 

πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο ηεο Γηεχζπλζήο ηνπ. Σα ελ ιφγσ 

πξνγξάκκαηα ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Δ.Κ.Κ. 

ν νπνίνο, αθνχ ηα εγθξίλεη, ηα πξνσζεί πξνο νξηζηηθή έγθξηζε ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηνπ Δ.Κ.Κ.  

 

3. Γηθαηνχρνη ηεο ελίζρπζεο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο 

Γηεχζπλζεο είλαη Έιιελεο ή αιινδαπνί παξαγσγνί νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ 

ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. 

 

4. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ 

Γηεπζπληή, δηνξίδεηαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο κε ηξηεηή ζεηεία πνπ 

κπνξεί λα αλαλεψλεηαη, θαηά παξέθθιηζε θάζε ηζρχνπζαο δηάηαμεο. Ο 

Γηεπζπληήο Γηεζλψλ Οπηηθναθνπζηηθψλ Παξαγσγψλ πξέπεη λα είλαη 

πξφζσπν αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο κε ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηνλ ειιεληθφ ή 

παγθφζκην θηλεκαηνγξάθν. 

  

5. Ζ ζέζε ηνπ Γηεπζπληή Γηεζλψλ Οπηηθναθνπζηηθψλ Παξαγσγψλ είλαη πιήξνπο 

θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. 

 

6. Οη πεξηνξηζκνί ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχνπλ θαη 

γηα ηνλ Γηεπζπληή Γηεζλψλ Οπηηθναθνπζηηθψλ Παξαγσγψλ. 
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Άπθπο 32 

Διεύθςνζη Μοςζείος Κινημαηογπάθος Θεζζαλονίκηρ 

 

1. θνπφο ηνπ Μνπζείνπ Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο (εθεμήο: «Μνπζείνπ») 

είλαη ε ζπγθέληξσζε, δηάζσζε, κνπζεηνινγηθή θαη κνπζεηνγξαθηθή πξνβνιή, 

κειέηε θαη ηεθκεξίσζε θάζε είδνπο πιηθνχ ζρεηηθνχ κε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή 

ηέρλε. 

 

2. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ Μνπζείνπ, ε Γηεχζπλζε δχλαηαη λα 

δηνξγαλψλεη εξεπλεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε ζπλεξγαζία κε 

άιινπο θνξείο. 

 

3. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ 

Γηεπζπληή, δηνξίδεηαη ν Γηεπζπληήο ηνπ Μνπζείνπ κε ηξηεηή ζεηεία πνπ κπνξεί 

λα αλαλεψλεηαη, θαηά παξέθθιηζε θάζε ηζρχνπζαο δηάηαμεο. Ο Γηεπζπληήο 

ηνπ Μνπζείνπ πξέπεη λα είλαη πξφζσπν αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο απφ ηνλ 

ρψξν ηνπ ειιεληθνχ ή παγθφζκηνπ θηλεκαηνγξάθνπ.  

 

4. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Μνπζείνπ έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:  

α. Πξνΐζηαηαη ηνπ Μνπζείνπ, επνπηεχεη θαη ζπληνλίδεη ηελ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ. 

β.  ρεδηάδεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο 

Τπνζηήξημεο, ηνλ νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Μνπζείνπ, ζχκθσλα 

κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ, ηνλ νπνίν ππνβάιιεη ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ 

ΦΔΣΗΒΑΛ. 

γ.  Δηζεγείηαη ην πξφγξακκα δξάζεο ηνπ Μνπζείνπ, ην νπνίν ππνβάιιεη ζηνλ 

Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ. 

δ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία, νξγάλσζε θαη εθηέιεζε φισλ ησλ 

εθδειψζεσλ ηνπ Μνπζείνπ. 

ε. Δηζεγείηαη ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ ζρεηηθά κε αγνξέο πνπ 

γίλνληαη γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ζπιινγψλ ηνπ Μνπζείνπ, γηα 

αληαιιαγέο ή παξαρσξήζεηο ησλ ζπιιεθηηθήο αμίαο αληηθεηκέλσλ ηνπ θαη 

γηα δαλεηζκφ ή πσιήζεηο αληηθεηκέλσλ ησλ ζπιινγψλ ηνπ. 

ζη. Δηζεγείηαη ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ γηα θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε 

ηελ πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ Μνπζείνπ. 

δ. Έρεη θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ ηνπ κεηαβηβάδεη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο.  
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5. Ζ ζέζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Μνπζείνπ είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο 

απαζρφιεζεο. 

 

6. Οη πεξηνξηζκνί ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχνπλ θαη 

γηα ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Μνπζείνπ. 

 

Άπθπο 33 

Διεύθςνζη Οικονομικήρ και Διοικηηικήρ Τποζηήπιξηρ 

 

1. Ζ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο έρεη ηδίσο ηηο 

παξαθάησ αξκνδηφηεηεο:   

 α. Δληζρχεη θαη ππνζηεξίδεη ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ζρεηηθά κε νηθνλνκηθά θαη δηνηθεηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

ΦΔΣΗΒΑΛ. 

 β. Αλαιακβάλεη ηηο πιεξσκέο ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ πξνο ηνπο νθείιεηεο ηνπ, θαζψο 

θαη ηελ κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. 

 γ. Δπηκειείηαη ηεο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ επηρνξεγήζεσλ θαη ελ 

γέλεη ησλ εζφδσλ ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ θαη δηελεξγεί ηνπο εθάζηνηε αλαγθαίνπο 

δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ. 

 δ. Δίλαη αξκφδηα γηα ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 

ζηειερψλ ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο κηζζνινγηθήο ηνπο 

εμέιημεο, ηελ εθαξκνγή ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ. 

 ε. Αλαιακβάλεη ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηελ 

ηήξεζε ηνπ γεληθνχ πξσηνθφιινπ θαη ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ 

ΦΔΣΗΒΑΛ. 

 ζη. Μεξηκλά γηα ηε θχιαμε, ζπληήξεζε θαη θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ, θαζψο 

θαη γηα θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ. 

 δ. πληάζζεη ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ θαη ηνλ απνινγηζκφ ησλ εζφδσλ-

εμφδσλ ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ θαζψο θαη ηνλ ηζνινγηζκφ θάζε ρξήζεο. 

ε. Καηαξηίδεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ννκηθή Τπεξεζία, ηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ησλ εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ ηνπ Δ.Κ.Κ. 

 

6. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ 

Γηεπζπληή, δηνξίδεηαη ν πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο κε ηξηεηή ζεηεία πνπ 

κπνξεί λα αλαλεψλεηαη, θαηά παξέθθιηζε θάζε ηζρχνπζαο δηάηαμεο. Ο 
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Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο πξέπεη λα είλαη 

πξφζσπν αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, πηπρηνχρνο Α.Δ.Η. νηθνλνκηθήο 

θαηεχζπλζεο, κε ζεκαληηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

επηρεηξήζεσλ, θαηά πξνηίκεζε ζηνλ ρψξν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. 

 

7. Ζ ζέζε ηνπ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο είλαη πιήξνπο 

θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. 

 

8. Οη πεξηνξηζκνί ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηζρχνπλ θαη 

γηα ηνλ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο. 

 

Άπθπο 34 

Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ 

 

1. Δληφο δχν (2) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, ν Τπνπξγφο 

Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ζπγθξνηεί κε απφθαζή ηνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ. Μέρξη ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

ΦΔΣΗΒΑΛ ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηε δηνίθεζε ηνπ 

Κέληξνπ αζθεί ην θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ ππάξρνλ Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην.  

 

2. Δληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηνλ δηνξηζκφ ηνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 

ΦΔΣΗΒΑΛ νθείιεη λα ππνβάιεη ζηνπο Τπνπξγνχο Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ 

θαη Οηθνλνκηθψλ πξνο έγθξηζε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ ΦΔΣΗΒΑΛ. 

Μέρξηο φηνπ νινθιεξσζεί ε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ λένπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ πθηζηάκελνπ θαλνληζκνχ 

ιεηηνπξγίαο θαη νη απνθάζεηο ησλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο νξγάλσλ 

ηνπ Δ.Κ.Κ., εθφζνλ δελ αληηβαίλνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ 

Κινημαηογπαθικό Απσείο  

 

Άπθπο 35 

 

1. Σν Δζληθφ Οπηηθναθνπζηηθφ Αξρείν, λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ 

επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, ηεξεί 

θηλεκαηνγξαθηθφ αξρείν κε ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε, δηαθχιαμε,  

ςεθηνπνίεζε, αξρεηνζέηεζε θαη ζπληήξεζε θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ θαζψο 

θαη εληχπσλ θάζε είδνπο, θσηνγξαθηψλ θαη αληηθεηκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ ηέρλε θαη ηελ ηζηνξία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. 

 

2.  Ζ αλαπαξαγσγή θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ θαζψο 

θαη ηνπ ινηπνχ πιηθνχ ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ αξρείνπ επηηξέπεηαη γηα ηηο 

πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψλεη ή εληζρχεη ην Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαζψο θαη γηα επηζηεκνληθνχο θαη εξεπλεηηθνχο 

ζθνπνχο, εθφζνλ δελ ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηελ θαλνληθή δηαθχιαμε θαη ηε 

ζπληήξεζε ηνπ πιηθνχ θαη εθφζνλ ζπλαηλεί ν λφκηκνο δηθαηνχρνο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ. 

 

3. Ο παξαγσγφο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ θαη θάζε άιινο θάηνρνο  

πξσηφηππνπ πιηθνχ θνξέα ηαηλίαο πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 

4 θαη 5 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζην Δζληθφ 

Οπηηθναθνπζηηθφ Αξρείν έλα (1) αληίηππν ζε ςεθηαθή κνξθή ή ζε θηικ. ηνπο 

αλσηέξσ παξαγσγνχο θαηαβάιιεηαη ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ αληηηχπνπ θαη 

ρνξεγείηαη βεβαίσζε θαηάζεζεο απηνχ. Αλ ν παξαγσγφο δελ παξαδψζεη ην 

αληίηππν ηεο ηαηλίαο, ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο έληαμεο ζηα κέηξα ελίζρπζεο 

ηνπ Γεχηεξνπ Κεθαιαίνπ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

θαηαιιειφηεηαο πξνβνιήο ηεο ηαηλίαο ζηηο θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο. Ζ 

παξάδνζε ηνπ αληηηχπνπ ηεο ηαηλίαο δελ ζπλεπάγεηαη ηε κεηαβίβαζε ησλ 

εζηθψλ θαη πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ έξγνπ.  

 

4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία, νη πξνυπνζέζεηο, νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο θαηάζεζεο θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή 

ιεπηνκέξεηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 


