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Παράρτηµα 

Ερωτηµατολόγιο σχετικά µε την εφαρµογή της σύστασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2005, σχετικά µε την 
κινηµατογραφική κληρονοµιά και την ανταγωνιστικότητα των συναφών 
δραστηριοτήτων της κινηµατογραφικής βιοµηχανίας1 (εφεξής «η σύσταση») 

Παρατηρήσεις: 

1. Το ερωτηµατολόγιο αφορά όλα τα δηµόσια ιδρύµατα κινηµατογραφικής κληρονοµιάς 
στα κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα.  

2. Έπειτα από κάθε ερώτηση αναφέρεται σε παρένθεση η αντιστοιχία µε τις πληροφορίες 
που έχουν ήδη υποβληθεί µε την πρώτη έκθεση εφαρµογής. Σκοπός είναι να 
διευκολυνθεί η αναφορά σας, σε περίπτωση που η κατάσταση δεν έχει µεταβληθεί. 

 

Ερωτήσεις: 

 

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 
ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ 8) 

Ποια νοµοθετικά, διοικητικά ή άλλα κατάλληλα µέτρα έχετε θεσπίσει για να 
εξασφαλιστεί ότι τα κινηµατογραφικά έργα που αποτελούν µέρος της 
οπτικοακουστικής κληρονοµιάς της χώρας σας αποτελούν αντικείµενο συστηµατικής 
συλλογής, καταλογογράφησης, διαφύλαξης, αποκατάστασης και πρόσβασης για 
παιδαγωγικές, πολιτιστικές, ερευνητικές ή άλλες µη εµπορικές χρήσεις παρόµοιου 
χαρακτήρα, πάντοτε σε συµµόρφωση µε τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και 
τα συγγενικά δικαιώµατα; 
 

• Ως γνωστό, η Κύπρος δεν διαθέτει καµιά νοµοθεσία που να ρυθµίζει τη 
λειτουργία ενός Κινηµατογραφικού Αρχείου και να διευκολύνει τη 
συστηµατική συλλογή, αρχειοθέτηση, διαφύλαξη και αποκατάσταση της 
οπτικοακουστικής κληρονοµιάς της. Ωστόσο η αρµόδια αρχή, εν αναµονή της 
θέσπισης µιας τέτοιας νοµοθεσίας, περιέλαβε στα συµβόλαια που υπογράφει 
µε τους παραγωγούς κινηµατογραφικών ταινιών και οπτικοακουστικών 
προγραµµάτων, όρο για κατάθεση ενός αντίγραφου της συγκεκριµένης 
ταινίας στο Κυπριακό Κινηµατογραφικό Αρχείο (Κ.Κ.Α.), που ιδρύθηκε το 
1989. 

 

                                                 
1 ΕΕ L 323 της 09.12.2005 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_323/l_32320051209en00570061.pdf 
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2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 8) 

Πώς ορίζετε την έννοια των κινηµατογραφικών έργων που αποτελούν µέρος της 
οπτικοακουστικής κληρονοµιάς της χώρας σας; 

• Το κάθε κινηµατογραφικό έργο όπως και γενικά το κάθε καλλιτεχνικό έργο, 
τοποθετείται στο χρόνο και στο χώρο που το δηµιουργεί και ως εκ τούτου 
καταγράφει την εποχή εκείνη και αποτελεί ντοκουµέντο για την εποχή, την  
κοινωνία και γενικά τη χώρα που µε το πέρασµα του χρόνου θα πάψει να 
είναι εκείνη που απεικονίζεται από τη συγκεκριµένη καταγραφή. Στη 
συλλογή του Κυπριακού Κινηµατογραφικού Αρχείου υπάρχουν τουλάχιστον 
τρεις ταινίες  µε µεγάλη ιστορική αξία οι οποίες χρονολογούνται από το 1927, 
1929 και 1947. Η κάθε µια αποτελεί εικόνα µιας Κύπρου που δεν υπάρχει 
πια. 

 

3. Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) 

Σε ποιους αρµόδιους φορείς έχετε αναθέσει τη διεξαγωγή καθηκόντων δηµόσιου 
συµφέροντος που περιγράφονται στο σηµείο 2, µε ανεξαρτησία και επαγγελµατισµό, 
εξασφαλίζοντας ότι τους παρέχονται οι βέλτιστοι διαθέσιµοι οικονοµικοί και 
τεχνικοί πόροι; Ποιος είναι ο προϋπολογισµός τους για το 2009; Ποιο είναι το 
προσωπικό τους για το 2009; (προσωπικό άµεσα σχετιζόµενο µε την 
κινηµατογραφική κληρονοµιά);  
 
Παρακαλούµε να απαριθµήσετε όλα τα ιδρύµατα κινηµατογραφικής κληρονοµιάς, 
συµπεριλαµβανοµένων όσων έχουν περιφερειακό ή τοπικό χαρακτήρα, καθώς και 
τους ιστότοπούς τους. 
 

• Ο πρώτος οργανισµός που µε βάση την σχετική απόφαση του Υπουργικού 
Συµβουλίου του 1989 ασχολείται µε τη συλλογή, αρχειοθέτηση, διαφύλαξη 
και αποκατάσταση της κινηµατογραφικής και οπτικοακουστικής κληρονοµιάς 
της Κύπρου είναι το Κυπριακό Κινηµατογραφικό Αρχείο, το οποίο υπάγεται 
διοικητικά στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (www.moi.gov.cy/pio) και 
λειτουργεί µε ένα ανεπαρκή προϋπολογισµό και µε ελάχιστο προσωπικό. 
Πέραν τούτου, διάφορα κυβερνητικά τµήµατα έχουν δηµιουργήσει µικρές 
συλλογές µε έργα που καταγράφουν τις αρµοδιότητές τους, όπως το Τµήµα 
∆ασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού µέσω της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας, 
κλπ. Το Κυπριακό Κινηµατογραφικό Αρχείο καταβάλλει προσπάθειες για 
µεταφορά αυτού του υλικού στις εγκαταστάσεις του. Μια παρόµοια 
προσπάθεια καταβάλλεται για την απόκτηση σηµαντικών ιδιωτικών 
συλλογών που ανήκουν, στην πλειοψηφία τους, σε δηµοσιογράφους που 
µέσα στα χρόνια κάλυπταν τα διάφορα γεγονότα που σηµάδεψαν την ιστορία 
της Κύπρου.  

4. ΣΥΛΛΟΓΗ 

4.1. Κατάθεση των κινηµατογραφικών έργων που αποτελούν µέρος της 
εθνικής οπτικοακουστικής κληρονοµιάς (Πίνακας 2) 

1) Ποια µέτρα έχουν ληφθεί για τη συστηµατική συλλογή των κινηµατογραφικών 
έργων που αποτελούν µέρος της οπτικοακουστικής κληρονοµιάς της χώρας σας; 
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• Βλέπετε απάντηση στο πρώτο θέµα (Νοµοθετικά και διοικητικά µέτρα) 

2) Πώς θα περιγράφατε το είδος της κατάθεσης στη χώρα σας; Ως 

i. Νόµιµη κατάθεση 

ii. Υποχρεωτική κατάθεση όλων των χρηµατοδοτούµενων 
ταινιών 

iii. Εθελοντική κατάθεση 

iv. Άλλο (να προσδιοριστεί) 

3) Τι υλικό πρέπει να κατατίθεται; 

• Μέχρι τώρα το υλικό που κατατίθεται είναι µια θετική κόπια της κάθε 
ταινίας. Το Αρχείο βρίσκεται σε µια διαδικασία αναζήτησης 
καταλληλότερου χώρου για καλύτερη λειτουργία, καλύτερη οργάνωση 
και καλύτερες συνθήκες για την εφαρµογή άλλων προγραµµάτων όπως 
είναι ο επαναπατρισµός των διαφόρων αρνητικών που βρίσκονται, στην 
πλειοψηφία τους, στην Αθήνα. 

4) Ποια είναι η χρονική προθεσµία για την κατάθεση; Εξασφαλίζετε ότι η κατάθεση 
γίνεται όταν η ταινία διατίθεται στο κοινό και ότι σε καµία περίπτωση δεν 
καθυστερεί πάνω από δύο χρόνια; 

• Αµέσως µε την αποπεράτωση της ταινίας ο συγκεκριµένος παραγωγός 
υποχρεούται να παραδώσει ένα αντίγραφο της ταινίας του στο Κυπριακό 
Κινηµατογραφικό Αρχείο. 

5) Υπάρχει έλεγχος συµµόρφωσης για την υποχρέωση κατάθεσης και για την 
ποιότητα του υλικού; Ποια µέτρα έχουν ληφθεί για την εξασφάλιση καλής 
τεχνικής ποιότητας των κατατιθέµενων κινηµατογραφικών έργων (µε τα σχετικά 
µεταδεδοµένα, κατά περίπτωση) 

• Η κόπια που κατατίθεται στο Αρχείο πρέπει να είναι καινούργια, άρα να 
ανταποκρίνεται σε επίπεδα ποιότητας που να εγγυούνται τη µακροβιότητα 
της ταινίας. Αν αυτές οι προϋποθέσεις δεν καλύπτονται τότε η 
Κυβέρνηση, που χρηµατοδότησε την παραγωγή της συγκεκριµένης 
ταινίας, δεν θα καταβάλει την τελευταία δόση της εγκριθείσας 
χρηµατοδότησης.   

 
4.2. Συλλογή των κινηµατογραφικών έργων που δεν αποτελούν µέρος της 

εθνικής οπτικοακουστικής κληρονοµιάς (Πίνακας 9) 

1) Υπάρχει πρόβλεψη/πρακτική στο κράτος σας όσον αφορά τη συλλογή 
των κινηµατογραφικών έργων που δεν αποτελούν µέρος της εθνικής 
οπτικοακουστικής κληρονοµιάς; 

Όχι 

2) Υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη/πρακτική σχετικά µε υλικό κινούµενης 
εικόνας εκτός των κινηµατογραφικών έργων; 
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Όχι 

 
4.3. Συλλογή µη ταινιακού υλικού (Πίνακας 9) 

Υπάρχει πρόβλεψη/πρακτική στο κράτος σας, όσον αφορά τη συλλογή µη ταινιακού 
υλικού; 
 

• Για τα ζητήµατα που αφορούν τον εντοπισµό, την απόκτηση, τη διαφύλαξη, 
την αρχειοθέτηση και αποκατάσταση οποιουδήποτε υλικού πέραν του 
οπτικοακουστικού, αρµόδια αρχή είναι το Κρατικό Αρχείο. 

  

5. ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ 3) 

1)  Ποια µέτρα έχουν ληφθεί για την προώθηση της καταλογογράφησης και 
της ευρετηρίασης των κατατιθέµενων κινηµατογραφικών έργων, καθώς 
και για την ενθάρρυνση της δηµιουργίας βάσεων δεδοµένων µε 
πληροφορίες για τις ταινίες, χρησιµοποιώντας ευρωπαϊκά και διεθνή 
πρότυπα; 

• Το Κυπριακό Κινηµατογραφικό Αρχείο προωθεί διάφορα µέτρα για την 
ετοιµασία ολοκληρωµένου καταλόγου µε όλες τις ταινίες που αποτελούν 
µέρος της συλλογής του. Έχει ήδη τροχοδροµηθεί  η εγκατάσταση ενός 
λογισµικού προγράµµατος που θα επιτρέπει στο Αρχείο να προχωρήσει στην 
ετοιµασία του καταλόγου καθώς και στη δηµιουργία ιστοσελίδας που θα 
τροφοδοτηθεί µε αποσπάσµατα των ταινιών που φυλάγονται στις 
εγκαταστάσεις του. Για το σκοπό αυτό εφαρµόζει από το 2004 ειδικό 
πρόγραµµα ψηφιοποίησης των ταινιών. Μέχρι σήµερα γύρω στο 60% των 
ταινιών έχουν ψηφιοποιηθεί µε δαπάνες που κάλυψε αποκλειστικά η 
Κυβέρνηση της Κύπρου. 

2) Ποια µέτρα έχετε λάβει για την προώθηση της ευρωπαϊκής τυποποίησης 
και της διαλειτουργικότητας των ταινιακών βάσεων δεδοµένων και για τη 
διάθεσή τους στο κοινό, για παράδειγµα µέσω του ∆ιαδικτύου; 

• Πρόκειται για ένα από τα προγράµµατα που το Κυπριακό Κινηµατογραφικό 
Αρχείο σκοπεύει να εφαρµόσει στο εγγύς µέλλον. Η εφαρµογή του εξαρτάται 
από διάφορες προϋποθέσεις όπως είναι η απόκτηση ενός καταλληλότερου 
χώρου, µε καταλληλότερες συνθήκες διαφύλαξης και µε ικανοποιητικούς 
χώρους εργασίας για τους ερευνητές/ενδιαφεροµένους.  

3) Έχετε συµβάλει στη δηµιουργία ενός δικτύου βάσεων δεδοµένων που 
καλύπτει την ευρωπαϊκή οπτικοακουστική κληρονοµιά, µαζί µε τους 
σχετικούς οργανισµούς, ιδίως µε το Συµβούλιο της Ευρώπης (Eurimages 
και το ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό παρατηρητήριο); 

• Μέσα στα προγράµµατα του Κ.Κ.Α. υπάρχει πρόθεση για συνεργασία µε την 
ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana.  

4) Έχετε προσκαλέσει φορείς αρχειοθέτησης να προσθέσουν αξία σε 
αποθέµατα οργανώνοντάς τα σε συλλογές σε κλίµακα ΕΕ, για παράδειγµα 
κατά θέµα, δηµιουργό και περίοδο; 
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      Όχι 

5) Θα µπορούσατε να περιγράψετε τις βάσεις δεδοµένων που 
χρησιµοποιούνται από τα δικά σας ιδρύµατα κινηµατογραφικής 
κληρονοµιάς; Είναι δυνατή η αναζήτησή τους µέσω ∆ιαδικτύου; 

• Όπως αναφέρουµε πιο πάνω όλα αυτά τα στοιχεία βρίσκονται σε φάση 
οργάνωσης και εν αναµονή της εφαρµογής τους, µόλις βρεθούν οι χώροι και 
οι πόροι που είναι αναγκαίοι για την εφαρµογή τους. 

6. ∆ΙΑΦΥΛΑΞΗ (ΠΙΝΑΚΑΣ 4) 

1) Ποια µέτρα/προγράµµατα εφαρµόζονται ώστε να εξασφαλιστεί η 
διαφύλαξη των κατατιθέµενων κινηµατογραφικών έργων; Στα µέτρα 
διαφύλαξης πρέπει να περιλαµβάνονται ιδίως:  

- Η αναπαραγωγή των ταινιών σε νέα µέσα αποθήκευσης, 

• Όπως εξηγούµε πιο πάνω (5.1) το Κ.Κ.Α. εφαρµόζει από το 2004 
ειδικό πρόγραµµα ψηφιοποίησης της συλλογής του και µέχρι 
σήµερα έχει ήδη ψηφιοποιηθεί περίπου το 60% της συλλογής. 

- Η διαφύλαξη εξοπλισµού για προβολή κινηµατογραφικών έργων σε 
παραδοσιακά µέσα αποθήκευσης. 

2) Έχει εφαρµοστεί στο εθνικό δίκαιο πνευµατικής ιδιοκτησίας η εξαίρεση 
της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρµόνιση ορισµένων 
πτυχών του δικαιώµατος του δηµιουργού και συγγενικών δικαιωµάτων 
στην κοινωνία της πληροφορίας2; Η εξαίρεση αυτή επιτρέπει στα κράτη 
µέλη να εγκρίνουν πράξεις αναπαραγωγής που πραγµατοποιούνται από 
προσβάσιµες στο κοινό βιβλιοθήκες ή από αρχεία που δεν αποβλέπουν σε 
άµεσο ή έµµεσο οικονοµικό εµπορικό πλεονέκτηµα. 

• Όλες οι διαδικασίες για την ευθυγράµµιση της υπάρχουσας 
εθνικής νοµοθεσίας µε εκείνες της Ε.Ε. έχουν ξεκινήσει εδώ και 
καιρό και θα ολοκληρωθούν µέσα στο καθορισµένο πλαίσιο. 

 

7. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΠΙΝΑΚΑΣ 4) 

1) Ποια µέτρα έχουν θεσπιστεί ώστε να επιτρέπουν, στο πλαίσιο της 
νοµοθεσίας σας, την αναπαραγωγή των κατατιθέµενων 
κινηµατογραφικών έργων για σκοπούς αποκατάστασης, ενώ επιτρέπουν 
στους κατόχους δικαιωµάτων να επωφεληθούν από το βελτιωµένο 
βιοµηχανικό δυναµικό των έργων τους που προκύπτει από την εν λόγω 
αποκατάσταση, βάσει συµφωνίας µεταξύ όλων των ενδιαφερόµενων 
µερών;  

                                                 
2  ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10. 



6 

• Το Κυπριακό Κινηµατογραφικό Αρχείο είναι ένας οργανισµός που 
λειτουργεί µε ανεπαρκείς οικονοµικούς πόρους. Αυτή η έλλειψη 
δεν του επιτρέπει την άµεση εφαρµογή τέτοιων προγραµµάτων. 
Από την άλλη πλευρά µια τέτοια εφαρµογή προϋποθέτει για την 
Κύπρο τη µετακίνηση των συγκεκριµένων ταινιών που πρέπει να 
αποκατασταθούν. Ως λύση υπάρχει µόνο η δηµιουργία στην 
Κύπρο µέσα στα πλαίσια του Αρχείου τεχνικής µονάδας που να 
είναι σε θέση να αναλάβει µια τέτοια ευθύνη. Το ενδεχόµενο 
µελετάται, καθώς και η υπογραφή συλλογικής συµφωνίας που να 
ρυθµίσει το θέµα των δικαιωµάτων που προκύπτουν. 

2) Πώς έχετε ενθαρρύνει έργα για την αποκατάσταση των 
κινηµατογραφικών έργων µεγάλης πολιτιστικής ή ιστορικής αξίας; 

• Σε τέτοιες περιπτώσεις το κράτος έχει αναλάβει την απόλυτη 
κάλυψη των δαπανών που προέκυψαν, όπως έγινε στην περίπτωση 
της αποκατάστασης του αρχείου του δηµοσιογράφου και 
κινηµατογραφιστή Γιώργου Φιλή.  

 

8. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ 5)  

1) Έχετε εγκρίνει νοµοθετικά ή διοικητικά µέτρα που παρέχουν τη 
δυνατότητα σε αρµόδιους φορείς να καθιστούν τα κατατιθέµενα 
κινηµατογραφικά έργα προσιτά για παιδαγωγική, πολιτιστική, ερευνητική 
ή άλλες µη εµπορικές παρεµφερείς χρήσεις, σύµφωνα µε το δικαίωµα του 
δηµιουργού και τα συγγενικά δικαιώµατα; Παρακαλούµε να αναφέρετε 
λεπτοµέρειες σχετικά µε τα µέτρα που έχουν ληφθεί. 

• Παρόλο που δεν υπάρχουν νοµοθετικές ρυθµίσεις για τα θέµατα 
που αναφέρονται, το Κ.Κ.Α. παρέχει διευκολύνσεις στις 
περιπτώσεις που κρίνονται ως «πολιτιστικές δραστηριότητες» από 
τις οποίες δεν θα προκύψει οικονοµικό κέρδος αφού δεν 
συνιστούν εµπορική εκµετάλλευση. 

2) Έχετε λάβει µέτρα για την εξασφάλιση πρόσβασης ατόµων µε αναπηρία 
σε κατατεθειµένα κινηµατογραφικά έργα, σε συµµόρφωση µε τα 
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώµατα; 
Παρακαλούµε να αναφέρετε λεπτοµέρειες σχετικά µε τα µέτρα που έχουν 
ληφθεί. 

• Το Κ.Κ.Α. το έχει υπόψη του. Στις σηµερινές εγκαταστάσεις τα 
άτοµα µε αναπηρία έχουν πρόσβαση κάνοντας χρήση ειδικής 
ράµπας που διαθέτει το κτήριο. 

9. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΠΙΝΑΚΑΣ 5) 

Τι µέτρα έχουν ληφθεί για την προώθηση της επαγγελµατικής κατάρτισης σε 
όλους τους τοµείς που άπτονται της κινηµατογραφικής κληρονοµιάς; 
 

• Μέχρι σήµερα δεν έχουν ληφθεί τέτοια µέτρα 
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10. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆EΙΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 6) 

1) Τι µέτρα έχουν ληφθεί για την προώθηση της χρήσης της 
κινηµατογραφικής κληρονοµιάς ως µέσου για την ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση και για την προαγωγή της 
πολιτιστικής πολυφωνίας; 

• Το Κ.Κ.Α. φιλοδοξεί να αποτελέσει µέρος του υπό δηµιουργία 
ερευνητικού κέντρου στο οποίο ο ερευνητής θα έχει τη 
δυνατότητα πρόσβασης στο ψηφιοποιηµένο κινηµατογραφικό 
υλικό. Μέχρι την επίτευξη του στόχου αυτού και εκεί που κάτι 
τέτοιο είναι εφικτό το Κ.Κ.Α. προσπαθεί να προσφέρει τη στήριξή 
του όταν και εφόσον του ζητηθεί.  

2) Τι µέτρα έχουν ληφθεί για την υποστήριξη και την προώθηση της 
οπτικής εκπαίδευσης, των κινηµατογραφικών σπουδών και του 
γραµµατισµού στα µέσα επικοινωνίας (παιδεία για τα Μέσα) σε όλα τα 
επίπεδα της εκπαίδευσης, ιδίως σε προγράµµατα επαγγελµατικής 
κατάρτισης ή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα; 

• Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, 
στο οποίο υπάγεται διοικητικά το Κυπριακό Κινηµατογραφικό 
Αρχείο, σε συνεργασία µε το Γραφείο Media Κύπρου διοργανώνει 
σεµινάρια µε τη συµµετοχή αναγνωρισµένων εµπειρογνωµόνων στα 
προαναφερόµενα θέµατα, και προσφέρει στους επαγγελµατίες του 
χώρου τη δυνατότητα µετεκπαίδευσης σ΄αυτά.   

3) Τι µέτρα έχουν ληφθεί για την προώθηση στενής συνεργασίας µεταξύ 
παραγωγών, διανοµέων, ραδιοτηλεοπτικών φορέων και 
κινηµατογραφικών ιδρυµάτων για εκπαιδευτικούς σκοπούς; 

• Το Γραφείο Media Κύπρου έχει αναλάβει το ρόλο του συντονιστή 
στις προσπάθειες δηµιουργίας συνεργασίας µεταξύ παραγωγών και 
διανοµέων. Τα θέµατα των τηλεοπτικών φορέων και των 
κινηµατογραφικών ιδρυµάτων δεν εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του 
Κ.Κ.Α. 

 

11. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Τι έχει γίνει στο κράτος σας για να αντιµετωπιστούν οι ακόλουθες 
προτεραιότητες, που προσδιορίζονται στο σηµείο 24 της πρώτης έκθεσης σχετικά 
µε την υλοποίηση: 
 

1) θέσπιση µακροπρόθεσµης στρατηγικής για την εθνική κινηµατογραφική 
κληρονοµιά και ετήσια προγράµµατα για συγκεκριµένα θέµατα 
(ψηφιοποίηση, αποκατάσταση, εκπαίδευση, κλπ.)· 

• Το Κ.Κ.Α. εφαρµόζει από το 2004, όπως ήδη αναφέραµε, 
πρόγραµµα κινηµατογραφικής καταγραφής ολόκληρης της 
επικράτειας της ∆ηµοκρατίας, πράγµα αρκετά δύσκολο αν λάβει 



8 

κανείς υπόψη την κατάσταση που έχει δηµιουργήσει στην Κύπρο 
η παρουσία στρατού κατοχής σ΄ένα µέρος (το βόρειο µέρος) της 
∆ηµοκρατίας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού το Κ.Κ.Α. έχει 
συνεργαστεί και µε Τουρκοκύπριους παραγωγούς. 

2) παρακολούθηση της συµµόρφωσης µε τις υποχρεωτικές µορφές 
κατάθεσης (τόσο µε την υποχρέωση κατάθεσης όσο και την τεχνική 
ποιότητα του υλικού)· 

• ∆εν υπάρχει τίποτε το συγκεκριµένο παρά µόνο η υποχρέωση που 
αναλαµβάνει ο παραγωγός, η οποία καταγράφεται στο συµβόλαιο 
συνεργασίας που υπογράφει µε το Κράτος, ότι µε την αποπεράτωση  
της ταινίας θα παραδώσει κόπια προβολής στον Χρηµατοδότη.   

3) προώθηση της εθελοντικής κατάθεσης συµπληρωµατικώς προς τη νόµιµη 
κατάθεση. Τα κράτη µέλη πρέπει να ενθαρρύνουν µε κάθε τρόπο 
συµφωνίες µεταξύ ιδρυµάτων κινηµατογραφικής κληρονοµιάς, θεσµών 
και ενώσεων δικαιούχων, οι οποίες να καλύπτουν τις πιθανές πολιτιστικές 
χρήσεις του κατατιθέµενου υλικού από το αρχείο· 

• Μέχρι σήµερα δεν έχει ληφθεί καµιά απόφαση προς αυτή την 
κατεύθυνση. 

4) συνέχιση των προσπαθειών για την επίτευξη διαλειτουργικότητας των 
βάσεων δεδοµένων για ταινίες, και να καθιστούν αυτές τις βάσεις 
δεδοµένων προσβάσιµες µέσω ∆ιαδικτύου· 

• Βλέπετε απάντηση στο ερώτηµα 10.1. 

5) θέσπιση εταιρικών συνεργασιών µε τον εµπορικό τοµέα και µε άλλα 
κινηµατογραφικά αρχεία για την αποκατάσταση των κινηµατογραφικών 
έργων, µε στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την αύξηση των 
διαθέσιµων πόρων· 

• Όχι. 

6) επιδίωξη σύναψης συµφωνιών µε κατόχους δικαιωµάτων, µε σκοπό την 
προώθηση της ευρύτερης δυνατής πολιτιστικής πρόσβασης σε 
κινηµατογραφική κληρονοµιά. Έχετε ενθαρρύνει τους αρµόδιους φορείς 
να προσδιορίσουν, κατόπιν συµφωνίας ή στο πλαίσιο σύµβασης µε τους 
κατόχους δικαιωµάτων, τους όρους υπό τους οποίους τα κατατιθέµενα 
κινηµατογραφικά έργα είναι δυνατόν να τίθενται στη διάθεση του κοινού; 

• Είναι από τα θέµατα που βρίσκεται ανάµεσα στις προτεραιότητες του 
προγράµµατος που εφαρµόζει το Κ.Κ.Α. 

7) δηµιουργία εξειδικευµένων µαθηµάτων σε πανεπιστηµιακό επίπεδο για 
όλους τους τοµείς που συνδέονται µε κινηµατογραφικά αρχεία· 

• Το θέµα αυτό εµπίπτει στις αρµοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισµού. 

8) µεγαλύτερη προτεραιότητα και προβολή σε εκπαιδευτικά προγράµµατα 
και δραστηριότητες. 
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• Τέτοια προγράµµατα εφαρµόζονται στον ιδιωτικό τοµέα από τα 
ιδιωτικά πανεπιστήµια. Με τα ιδρύµατα αυτά το Κ.Κ.Α. επιδιώκει µια 
πιο στενή συνεργασία. 

 

12. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΓΙΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  

Τι έχει γίνει ή προγραµµατίζεται, ώστε να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις της 
ψηφιακής εποχής που περιγράφονται στο σηµείο 25 της πρώτης έκθεσης σχετικά 
µε την υλοποίηση: 
 

1) συλλογή/απόκτηση ψηφιακού υλικού (διανοµή στις αίθουσες ή µέσω 
νέων καναλιών)·  

• Το Κ.Κ.Α  µέσα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του εντοπίζει 
ταινίες κυπριακές ή ταινίες που έγιναν στην Κύπρο, τις αγοράζει 
και προχωρεί στην ψηφιοποίηση τους. 

2) αποθήκευση/συντήρηση ψηφιακού υλικού που ενδεχοµένως θα απαιτούσε 
τακτική µετάβαση σε νέες µορφές ή υπόβαθρα· 

• Όχι. 

3) εφαρµογή ψηφιακών τεχνολογιών αποκατάστασης· 

• Όχι. 

4) παροχή διαδικτυακής πρόσβασης στις συλλογές, εξασφαλίζοντας την 
τήρηση της νοµοθεσίας περί πνευµατικής ιδιοκτησίας·  

• Όχι, αλλά βρίσκεται στις επιδιώξεις του Κ.Κ.Α. µέσα από τη 
δηµιουργία των προαναφεροµένων Κέντρων Ερευνών. 

5) ένταξη στην ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη3. 

• Ναι. 

 

13. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  

Εντάσσεται πλήρως η κινηµατογραφική κληρονοµιά στην κινηµατογραφική 
πολιτική του κράτους σας; Έχετε εξετάσει το ενδεχόµενο σύνδεσης της 
χρηµατοδότησης παραγωγής ταινιών µε την κινηµατογραφική κληρονοµιά; Για 
παράδειγµα, ταινίες που έχουν χρηµατοδοτηθεί µε δηµόσια κονδύλια θα 
µπορούσαν να κατατίθενται και να διατίθενται για εκπαιδευτικούς και 
πολιτιστικούς σκοπούς από αναγνωρισµένα ιδρύµατα κινηµατογραφικής 

                                                 
3  www.europeana.eu 

 

http://www.europeana.eu/
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κληρονοµιάς. Αυτό θα µπορούσε να εφαρµοστεί στην πράξη, π.χ. ζητώντας από 
τους παραγωγούς που έχουν λάβει χρηµατοδότηση να συµφωνήσουν ότι:  
- ιδρύµατα κινηµατογραφικής κληρονοµιάς πραγµατοποιούν πολιτιστικές 
προβολές των ταινιών αυτών, ατελώς· 
- γίνεται εκπαιδευτική χρήση των ταινιών τους (προβολές στα σχολεία, διάθεση 
αποσπασµάτων για εκπαιδευτικούς σκοπούς)· 
- αποσπάσµατα των ταινιών τους διατίθενται µέσω της Europeana.  

• Όλα όσα αναφέρονται στην ερώτηση είτε εφαρµόζονται µε ειδικές 
πρόνοιες στο συµβόλαιο για τη χρηµατοδότηση της παραγωγής, είτε, 
όπως θα διαπιστώσετε στις πιο πάνω απαντήσεις, εφαρµόζονται µέσα 
από τις δραστηριότητες του Κ.Κ.Α.  

 

14. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 6) 

1) Τα ιδρύµατα κινηµατογραφικής κληρονοµιάς της χώρας σας 
συµµετέχουν σε διµερή συνεργασία µε τα αντίστοιχα ιδρύµατα άλλων 
κρατών µελών; ∆ραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο; 

• Μόνο εν µέρει. Το Κ.Κ.Α  διατηρεί µια στενή συνεργασία µε την 
Ταινιοθήκη της Ελλάδας, η οποία προσφέρει τεχνογνωσία και 
στήριξη στα προγράµµατα αποκατάστασης των ταινιών της 
συλλογής του Κ.Κ.Α.  

Πώς ενθαρρύνετε και υποστηρίζετε τους αρµόδιους φορείς για ανταλλαγή 
πληροφοριών και συντονισµό των δραστηριοτήτων τους σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο, µε σκοπό, για παράδειγµα:  

(α) εξασφάλιση της συνοχής των µεθόδων συλλογής και συντήρησης, 
καθώς και της διαλειτουργικότητας των βάσεων δεδοµένων   

(β) κυκλοφορία, π.χ. σε DVD, υποτιτλισµένου αρχειακού υλικού σε όσες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει δυνατότητα, σε συµµόρφωση 
µε τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώµατα 

 (γ) σύνταξη ευρωπαϊκής φιλµογραφίας 

(δ) εκπόνηση κοινού προτύπου για την ηλεκτρονική ανταλλαγή 
πληροφοριών 

(ε) κατάρτιση κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών έργων, µε 
παράλληλη προώθηση της ανάπτυξης ευρωπαϊκών δικτύων 
κινηµατογραφικών σχολών και µουσείων. 

Συνολική απάντηση: Όλα τα σηµεία που αναφέρονται στην ερώτηση 
αυτή αποτελούν πτυχές της πολιτικής που το Κ.Κ.Α  είτε εφαρµόζει ήδη ή 
προγραµµατίζει την εφαρµογή τους. 
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15. ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (ΠΙΝΑΚΑΣ 7) 

Τι έχει γίνει για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που ανέκυψαν ή των αδυναµιών 
που εντοπίζονται στον πίνακα 7 της πρώτης έκθεσης για την υλοποίηση, σε σχέση µε τη 
χώρα σας; 

• Τα προβλήµατα αυτά, που κατά κύριο λόγο έχουν να κάνουν µε το καθεστώς του 
Κ.Κ.Α.  συζητούνται και θεωρούµε ότι θα βρεθεί µια οριστική λύση µε τη 
δηµιουργία των Ερευνητικών Κέντρων που θα επιτρέψουν στο Κ.Κ.Α να 
διευρύνει το πλαίσιο λειτουργίας του καλύπτοντας τοµείς που µέχρι τώρα 
παρέµειναν ακάλυπτοι, όπως τα σχολεία και οι βιβλιοθήκες. 

 

16. BΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ορθή πρακτική στο πεδίο της κινηµατογραφικής κληρονοµιάς 
στο δικό σας κράτος, στην οποία θα θέλατε να αναφερθείτε; 

• Όχι. 

 

17.  ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ∆ΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ;  

Υπάρχει ανάγκη περαιτέρω δράσης της ΕΕ σε οποιαδήποτε από τις περιοχές που 
άπτονται της κινηµατογραφικής κληρονοµιάς; 

• Οπωσδήποτε. Το Κ.Κ.Α είναι ένας σχετικά νέος οργανισµός που ακόµα 
συσσωρεύει πείρα και γνώσεις. ∆εν διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για την 
ανάπτυξη των προγραµµάτων του και ως εκ τούτου δεν µπορεί να 
ανταποκρίνεται σε βασικές υποχρεώσεις του, όπως είναι η συντήρηση και 
αποκατάσταση της συλλογής του. Επιπρόσθετα, λόγω της ιστορικής ιδιοµορφίας 
της χώρας – µέχρι το 1960 υπήρξε αποικιοκρατία – η πρόσφατη ιστορία του 
τόπου που καταγράφηκε σε ταινία έχει κατατεθεί σε αρχεία στο εξωτερικό, τα 
οποία ανήκουν σε ιδιωτικές εταιρείες. Η Κύπρος δεν έχει πρόσβαση στο υλικό 
αυτό παρά µόνο ως στοιχείο για αναφορά της ιδιοκτησίας του υλικού. 

 


	1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ 8)
	2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 8)
	3. ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 1)
	4. ΣΥΛΛΟΓΗ
	4.1. Κατάθεση των κινηματογραφικών έργων που αποτελούν μέρος της εθνικής οπτικοακουστικής κληρονομιάς (Πίνακας 2)
	4.2. Συλλογή των κινηματογραφικών έργων που δεν αποτελούν μέρος της εθνικής οπτικοακουστικής κληρονομιάς (Πίνακας 9)
	4.3. Συλλογή μη ταινιακού υλικού (Πίνακας 9)

	5. ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ 3)
	6. ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ (ΠΙΝΑΚΑΣ 4)
	7. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΠΙΝΑΚΑΣ 4)
	8. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ 5)
	9. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΠΙΝΑΚΑΣ 5)
	10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔEΙΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 6)
	11. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
	12. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
	13. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
	14. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 6)
	15. ΠΡΟΟΔΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (ΠΙΝΑΚΑΣ 7)
	16. BΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
	17. ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ;

