
 
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; 
 

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; 
 

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. 

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; 

                                                 
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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∆υνάµει του ν. 1597/1986, ιδρύεται Εθνικό Κινηµατογραφικό Αρχείο µε σκοπό τη 
συγκέντρωση, τη διαφύλαξη, την αρχειοθέτηση και τη συντήρηση 
κινηµατογραφικών ταινιών καθώς και εντύπων κάθε είδους, φωτογραφιών και 
αντικειµένων που αναφέρονται στη τέχνη και στην ιστορία του κινηµατογράφου, 
καθώς και την ενίσχυση της µελέτης και της έρευνας πάνω στον ελληνικό 
κινηµατογράφο. 

∆εδοµένου ότι δεν έχει ιδρυθεί Εθνικό Κινηµατογραφικό Αρχείο µέγα µέρος των 
συλλογών του παλιού Ελληνικού Κινηµατογράφου έχει παραχωρηθεί ή και 
αγοραστεί από παραγωγούς και δικαιούχους και φυλάσσεται στην Ταινιοθήκη της 
Ελλάδος. Η πρόσφατη παραγωγή παραδίδεται στο ΕΚΚ βάσει συµβολαίου το οποίο 
µε τη σειρά του φυλάσσει το µεγαλύτερο µέρος των αρνητικών και των αντιτύπων 
του στους χώρους της Ταινιοθήκης της Ελλάδος. 

Ο παραγωγός ελληνικών κινηµατογραφικών ταινιών και κάθε άλλος κάτοχος του 
αρνητικού ελληνικής ταινίας υποχρεούνται να παραδώσουν ένα αντίτυπο στο 
Αρχείο εφόσον ζητηθεί και καταβάλεται το κόστος παραγωγής αντιτύπου.  

Το Εθνικό Κινηµατογραφικό Αρχείο υποχρεούται να διαθέτει τ’ανωτέρω αντίτυπα 
και για το αρχείο της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, εφόσον σ’αυτό συµφωνεί ο 
πνευµατικός δηµιουργός του κινηµατογραφικού έργου ή ο νόµιµος εκδοχέας των 
δικαιωµάτων του και η ταινιοθήκη καταβάλει τα έξοδα αναπαραγωγής του 
αντιτύπου.  

Αναγνωρισµένη από το Υπουργείο Πολιτισµού κατά την έννοια του νόµου είναι η 
Ταινιοθήκη της Ελλάδος.  

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  

Όσον αφορά την Τ.Ε είναι µέλος της FIAF και έχει µεγάλη συλλογή αντίτυπων και 
νεγκατιφ. Στόχος είναι να υπογράψει η Τ. Ε µε όλους όσους  έχουν καταθέσει 
υλικό σύµβαση στα πρότυπα που έχει κυρωθεί από FIAPF  και ACE. 

iv. Άλλο (να προσδιοριστεί) Κατά την ισχύουσα νοµοθεσία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
εφόσον ζητηθεί από το Εθνικό Κινηµατογραφικό Αρχείο. Εν τοις πράγµασι γίνεται 
υποχρεωτική κατάθεση στο ΕΚΚ για τις χρηµατοδοτούµενες από αυτό ταινίες.  

3) Τι υλικό πρέπει να κατατίθεται;  

Στην ισχύουσα νοµοθεσία δεν γίνεται συγκεκριµένη αναφορά ως προς το υλικό. 
Στο ΕΚΚ παραδίδεται θετικό αντίτυπο φιλµ 35mm.  

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;  

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, η κατάθεση στο Εθνικό Κινηµατογραφικό 
Αρχείο γίνεται µε την ζήτηση χωρίς ν’αναφέρονται χρονική περιορισµοί, ωστόσο 
τίθεται κύρωση σε περίπτωση µη κατάθεσης περί µη επιστροφής φόρους στον 
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Παραγωγό από την προβολή της ταινίας στις κινηµατογραφικές αίθουσες. Οσον 
αφορά την κατάθεση αντιτύπου στο ΕΚΚ, αυτή συνδέεται άµεσα µε την 
προτελευταία δόση καταβολής της χρηµατοδότησης.   

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) 

Για το Εθνικό Κινηµατογραφικό Αρχείο δεν τίθενται κριτήρια τεχνικού ελέγχου ή 
προβλέπονται µέτρα για την εξασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας του 
κατατεθειµένου αντιτύπου. Για τις χρηµατοδοτούµενες από το ΕΚΚ ταινίες 
προβλέπεται στις συµβάσεις χρηµατοδότησης ότι το αντίτυπο θα είναι τεχνικά 
άρτιο (αχρησιµοποίητο) και θα συνοδεύεται από βεβαίωση καταλληλότητας του 
υλικού αυτού, η οποία θα εκδίδεται από το εργαστήριο όπου έχει τυπωθεί, καθώς 
και πλήρη ∆ιεθνή µπάντα, προκειµένου να καταβληθεί η δόση της 
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; 

Κατά την ισχύουσα νοµοθεσία µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, ύστερα από 
αίτηση του ιδιοκτήτη και γνώµη του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Κινηµατογραφίας, 
συλλογή κινηµατογραφικών ταινιών µπορεί ν’αναγνωριστεί ως ταινιοθήκη. Για την 
αναγνώριση αυτή απαιτείται να υπάρχει σηµαντικός αριθµός ταινιών, να 
εφαρµόζονται καλλιτεχνικά κριτήρια για τη συγκέντρωσή τους και να 
εξασφαλίζονται οι όροι για την κανονική φύλαξη και συντήρησή τους, καθώς και η 
συστηµατική ενασχόληση µε την προβολή της κινηµατογραφικής τέχνης και την 
προαγωγή της κινηµατογραφικής παιδείας.  

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

Εντάσσεται στην απάντηση 4.2. 1) 
 

4.3. Συλλογή µη ταινιακού υλικού (Πίνακας 9) 

Υπάρχει πρόβλεψη/πρακτική στο κράτος σας, όσον αφορά τη συλλογή µη ταινιακού 
υλικού; 
Σύµφωνα µε το ν. 2557/1997, ιδρύεται «Μουσείο Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης» 
µε σκοπό τη συγκέντρωση, διάσωση και µουσειολογική προβολή των στοιχείων της 
κινηµατογραφικής ζωής της χώρας. Ως στοιχεία νοούνται κατά σχετική διάταξη του 
νόµου, συλλογές κινηµατογραφικών ειδών, κινηµατογραφικών µηχανών και 
κινηµατογραφικών εξαρτηµάτων, προθηκών βιτρινών, εντύπων, βιβλίων, αφισών, 
γιγαντοαφισών, κινηµατογραφικού διαφηµιστικού υλικού, φωτογραφιών, 
κινηµατογραφικών ταινιών, κινηµατογραφικών ντοκυµαντέρ, βιντεοκασετών, 
δίσκων και CD µουσικής κινηµατογράφου, µαγνητοταινιών.  
Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος λειτουργεί Μουσείο από την δεκαετία του 70 το οποίο 
και αποτελεί ένα µικρό κόσµηµα της κινηµατογραφικής µας Ιστορίας και 
προβλέπεται να µεταφερθεί και να λειτουργήσει στην έδρα της στην Λαίδα. Το 
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µουσείο ∆ιαθέτει πλούσια συλλογή από «προ-κινηµατογραφικά» µηχανήµατα 
προβολής εικόνων, όπως ζωοτρόπια, κινητοσκόπια, µαγικούς φανούς, πρώτες 
κάµερες λήψης και προβολής, καθώς και σειρά µηχανών και αντικειµένων τεχνικής 
επεξεργασίας ήχου και εικόνας. Οι κατηγορίες των εκθεµάτων του αναφέρονται 
στις εξής περιόδους:  

• α) Προϊστορία του Κινηµατογράφου 
• β) Γνήσιες µηχανικές κατασκευές που χρησιµοποιήθηκαν από τον 17ο  έως το 

τέλος του 18ου αιώνα  για την αναπαραγωγή της κίνησης 
• γ) Το µετείκασµα (φωτογραφία) και οι εφαρµογές του 
• δ) Μηχανές κινηµατογράφου-λήψης και προβολής- από το 1910 ως το 1970 και 

αντικείµενα τεχνικής επεξεργασίας ήχου και εικόνας.  
Τέλος υπάρχει η δυνατότητα για ψηφιακή περιήγηση στο Μουσείο αφού µέσω του 
DVD που εκδόθηκε από το ίδρυµα της Ταινιοθήκης της Ελλάδος στο πλαίσιο του 
προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας αλλά µέσω της ιστοσελίδας της 
Ταινιοθήκης, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να περιηγηθούν τους χώρους 
του µουσείου και να µελετήσουν τρισδιάστατα µοντέλα των εκθεµάτων.  
 
  

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; 

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος ήδη από το 2007 υπήρξε ο πρώτος φορέας στον χώρο 
της διατήρησης και προώθησης της κινηµατογραφικής πολιτιστικής κληρονοµιάς 
που παρουσίασε ολοκληρωµένο το έργο καταλογογράφησης και ευρετηρίασης των 
εν λόγω έργων µε τη δηµιουργία εκτεταµένης ψηφιακής βάσης δεδοµένων και 
αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο (site: www.tainiothiki.gr) καθιστώντας προσβάσιµες 
τις πληροφορίες τόσο για το ψηφιοποιηµένο οπτικοακουστικό υλικό που διαθέτει 
όσο και για το λοιπό ψηφιοποιηµένο αρχειακό υλικό και τις σχετικές συλλογές 
(προγράµµατα, αφίσες, περιοδικά, έντυπα και φωτογραφίες). Το έργο 
πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος της Κοινωνίας της Πληροφορίας 
και η βάση δεδοµένων έχει ήδη αναθεωρηθεί και βελτιωθεί µία φορά. Για την 
τεκµηρίωση και καταλογογράφηση του υλικού λήφθηκαν υπόψη τόσο τα 
αντίστοιχα κριτήρια της FIAF (∆ιεθνής Οµοσπονδία Κινηµατογραφικών Αρχείων) οι 
συγκεκριµένες ανάγκες του ιδρύµατος και των χρηστών που εξυπηρετεί, καθώς και 
οι ιδιαιτερότητες του υλικού που διατίθεται και φυλάσσεται σε αυτό. 

 

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; 

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος µε τη συµµετοχή της στα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 
MIDAS II & MIDAS III, European Film Gateway αλλά και µε τη συνεργασία της µε 
το Υπουργείο Πολιτισµού στο πλαίσιο των προγραµµάτων Michael &  Michael Plus 
έχει εκτενώς συνεργαστεί και συνεχίζει να συνεργάζεται µε ευρωπαϊκά 
κινηµατογραφικά και οπτικοακουστικά αρχεία προς την κατεύθυνση της 
δηµιουργίας ψηφιακών βάσεων δεδοµένων που θα επιτρέπουν ακριβώς στο 
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ευρύτερο ευρωπαϊκό κοινό να έχει εύκολη πρόσβαση στο σύνολο των συλλογών 
που αποτελούν το ψηφιακό ή ψηφιοποιηµένο πολιτιστικό απόθεµα της ευρωπαϊκής 
κινηµατογραφικής κληρονοµιάς. Η επαφή µε τους φορείς αυτούς και η εµπειρία 
των συγκεκριµένων προγραµµάτων και δράσεων έχει οδηγήσει σε σηµαντικές 
βελτιώσεις και προσαρµογές των συλλογών και των βάσεων δεδοµένων του 
αρχείου προκειµένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες διάχυσης και διάθεσης του 
υλικού και των σχετικών πληροφοριών που το συνοδεύουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

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); 

                Όπως ήδη αναφέρθηκε η Ταινιοθήκη έχει συµµετάσχει σε µια σειρά 
ευρωπαϊκών προγραµµάτων που στοχεύουν ακριβώς στη δηµιουργία τέτοιων 
βάσεων δεδοµένων. Ειδικά µε το πρόγραµµα European Film Gateway η Ταινιοθήκη 
στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού συνεργάζεται και µε την πλατφόρµα 
Europeana που στοχεύει ακριβώς στη δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής ψηφιακής 
πλατφόρµας που θα επιτρέπει την πρόσβαση στο σύνολο της ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

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

             Ήδη από τα προγράµµατα Midas II & III η Ταινιοθήκη της Ελλάδος ξεκίνησε και 
συνεχίζει να συνεργάζεται στενά µε ευρωπαϊκά αρχεία όπως η Ταινιοθήκη της 
Φρανκφούρτης, η Γαλλική Ταινιοθήκη και άλλοι αντίστοιχοι φορείς, προκειµένου να 
βελτιωθούν οι συλλογές της  και να καταστούν συµβατές µε τις σχεδιαζόµενες 
βάσεις δεδοµένων που έχουν προκύψει και συνεχίζουν να σχεδιάζονται ή να 
αναβαθµίζονται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραµµάτων που έχουµε ήδη 
αναφέρει. 

 

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

Η ψηφιακή βάση δεδοµένων της Ταινιοθήκης της Ελλάδος περιλαµβάνει έναν 
κατάλογο της Ελληνικής φιλµογραφίας καλύπτοντας το σύνολο των 
κινηµατογραφικών έργων µεγάλου µήκους µυθοπλασίας από τη δεκαετία του 1920 
µέχρι και το 2005. Επίσης διατίθενται οι συλλογές του ψηφιοποιηµένου αρχειακού 
υλικού, οι συλλογές µε έντυπο και φωτογραφικό ψηφιοποιηµένο υλικό (5000 
φωτογραφίες, 100 αφίσες, 1800 προγράµµατα προβολών, 750 έντυπα και 
περιοδικά). Το αναφερθέν υλικό είναι διαθέσιµο προς αναζήτηση και µελέτη µέσα 
από το ιστότοπο του ιδρύµατος στη διεύθυνση: www.tainiothiki.gr 
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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, 

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

Η ταινιοθήκη της Ελλάδος διαθέτει τον µοναδικό στην Ελλάδα ειδικό χώρο 
φύλαξης και αποθήκευσης κινηµατογραφικού υλικού στον οποίο ισχύουν οι 
διεθνείς προδιαγραφές ασφαλούς συντήρησής του ( θερµοκρασίας- υγρασίας) .Η 
ψηφιοποίηση των 55 ωρών της ταινιοθήκης της Ελλάδος έγινε µε την τήρηση των 
ακόλουθων τεχνικών προδιαγραφών : Η ψηφιοποίηση του κινηµατογραφικού 
υλικού πραγµατοποιήθηκε έπειτα από τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης οι οποίες 
ολοκληρώθηκαν από το εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό του ιδρύµατος . Η 
ψηφιοποίηση του υλικού έγινε σε 4 κατηγορίες ψηφιακής ανάλυσης ( definition ). 
H επιλογή της ψηφιακής ανάλυσης έγινε µε βάση την ανάλυση του πρωτότυπου 
υλικού προς ψηφιοποίηση. Με τον τρόπο αυτό έγινε εφικτή η µεγαλύτερη δυνατή 
διατήρηση της  πληροφορίας που φέρουν τα κινηµατογραφικά υλικά. 

Η ψηφιοποίηση λοιπόν της εικόνας έγινε στις εξής κατηγορίες ψηφιακής 
ανάλυσης: 

•  Κανονική ανάλυση standard definition ( SD) ,  
• Υψηλή ανάλυση High definition (HD)  
• Πολύ υψηλή ανάλυση 2 K  
• Υπερυψηλή ανάλυση 4Κ 
Όλο το προς ψηφιοποίηση υλικό των 55 ωρών έγινε σε κανονική ανάλυση 

(SD) και αποθηκεύτηκε σε µαγνητικές ταινίες τύπου  digital beta .Οι εφτά ώρες 
από το υλικό ψηφιοποιήθηκε και σε υψηλή ανάλυση (ΗD) και  αποθηκεύτηκε σε 
µαγνητικές ταινίες τύπου  HDCAM .Οι 3 ώρες  ψηφιοποιήθηκαν και σε πολύ υψηλή 
ανάλυση 2Κ και  αποθηκεύτηκαν σε µαγνητικές ταινίες τύπου  C7973A 800GB 
RW.Οι 2 ώρες  ψηφιοποιήθηκαν και σε υπερυψηλή ανάλυση  4Κ και  
αποθηκεύτηκαν σε µαγνητικές ταινίες τύπου  ULTRIUM 3  800GB DATA 
CARTRIDGE. Η ψηφιοποίηση του ήχου των κινηµατογραφικών υλικών έγινε από το 
αρνητικό του ήχου ( tone film ) και αποθηκεύτηκε σε µαγνητικές ταινίες τύπου 
DPD. Το υλικό αποθηκεύτηκε σε µαγνητικές ταινίες γιατί το συγκεκριµένο υλικό 
αποθήκευσης έχει µεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο.  Κατά συνέπεια εξυπηρετεί το 
σκοπό του ιδρύµατος της ταινιοθήκης της Ελλάδος που είναι  η διατήρηση της 
κινηµατογραφικής µας κληρονοµιάς. Πριν από την ψηφιοποίηση του 
κινηµατογραφικού υλικού πραγµατοποιήθηκε η διαδικασία της χρωµατικής 
διόρθωσης ( color correction ) . Οι χρωµατικές διορθώσεις στο υλικό που 
ψηφιοποιήθηκε σε ανάλυση SD & HD  έγιναν µε σκοπό τη δηµόσια θέαση του 
υλικού αυτού σε αίθουσες ψηφιακής προβολής .Στο υλικό που ψηφιοποιήθηκε σε 
ανάλυση 2K & 4K  οι χρωµατικές διορθώσεις έγιναν µε σκοπό τη διευκόλυνση της 
περαιτέρω επεξεργασίας της εικόνας.  Με τον τρόπο αυτό γίνεται η αναπαραγωγή 
ψηφιακών αντιγράφων ή ακόµα και παραγωγή νέου αρνητικού φιλµ.Όλο το υλικό 
που ψηφιοποιήθηκε υπάρχει στο αρχείο της ταινιοθήκης της Ελλάδος  και σε 
format  mpeg2 – dvd , mpeg1 – sif, mpeg1 – qsif. Τα  Format αυτά είναι χρήσιµα 
για την εύκολη πρόσβαση του κοινού, τόσο στο βιντεο-αναγνωστηριο του 
ιδρύµατος όσο και διαµέσου του διαδικτύου .  
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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. 

 

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

 

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. 

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. 

 

9. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΠΙΝΑΚΑΣ 5) 

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

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; 

                                                 
2  ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10. 
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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. 

 Η Ταινιοθήκη σε συνεργασία µε άλλες ευρωπαϊκές ταινιοθήκες έχει αναπτύξει 
εκπαιδευτικά προγράµµατα για την πρωτοβάθµια και την δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση. Στα προγράµµατα αυτά δίνεται έµφαση στην γνωριµία µε την 
Ευρωπαϊκή κινηµατογραφική κληρονοµιά. Η Ταινιοθήκη είχε συµµετάσχει σε 
συνεργασία µε την  ΑCE στο πρόγραµµα Archimedia για την κατάρτιση στελεχών 
στην διάσωση και διαχείριση της κινηµατογραφικής πολιτιστικής κληρονοµιάς. 
Επίσης συνεργάζεται µε το µεταπτυχιακό πρόγραµµα του Τµήµατος Επικοινωνίας 
και ΜΜΕ του Πανεπιστηµίου Αθηνών στην οργάνωση και διδασκαλία του 
µαθήµατος Οργάνωση και διαχείριση των κινηµατογραφικών και οπτικοακουστικών 
αρχείων στο αναλογικό και ψηφιακό περιβάλλον. Έχει επίσης οργανώσει σε 
συνεργασία µε το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, την ΑCE την FIAF και το Media desk και 
το ΙΟΜ ηµερίδες που απευθύνονταν σε ακαδηµαϊκούς και επαγγελµατίες του 
οπτικοακουστικού χώρου για τη ρόλο των κινηµατογραφικών αρχείων στο 
ψηφιακό περιβάλλον. 

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

 

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.)· 

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

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· 

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

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· 

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 
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σύµβασης µε τους κατόχους δικαιωµάτων, τους όρους υπό τους οποίους τα κατατιθέµενα 
κινηµατογραφικά έργα είναι δυνατόν να τίθενται στη διάθεση του κοινού; 

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

8) µεγαλύτερη προτεραιότητα και προβολή σε εκπαιδευτικά προγράµµατα και 
δραστηριότητες. 

 

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)·  

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

3) εφαρµογή ψηφιακών τεχνολογιών αποκατάστασης· 

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

5) ένταξη στην ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη3. 

Με την ένταξη του φορέα στο πρόγραµµα European Film Gateway έχει 
εξασφαλιστεί στο πλαίσιο του προγράµµατος η συνεργασία µε το ειδικό 
επιστηµονικό προσωπικό του Europeana προκειµένου να σχεδιαστεί και να 
ολοκληρωθεί επιτυχώς ακριβώς η ένταξη του EFG και των προϊόντων του στην 
Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. 

 

 

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 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· 

                                                 
3  www.europeana.eu 

 

http://www.europeana.eu/
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- γίνεται εκπαιδευτική χρήση των ταινιών τους (προβολές στα σχολεία, διάθεση 
αποσπασµάτων για εκπαιδευτικούς σκοπούς)· 
- αποσπάσµατα των ταινιών τους διατίθενται µέσω της Europeana.  

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; 

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   

Ως προς τις δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις οποίες συµµετέχει η Ταινιοθήκη 
αναφέρουµε ενδεικτικά το πρόγραµµα EFG αλλά και τα προγράµµατα MIDAS II και 
ΙΙΙ τα οποία ακριβώς στοχεύουν, πέραν των άλλων δραστηριοτήτων, στην 
ανάπτυξη πρωτοβουλιών αλλά και µοντέλων συνεργασίας ανάµεσα σε 
οπτικοακουστικά αρχεία µε στόχο την καταλογογράφηση και ένταξη των 
µεταδεδοµένων των συνεργαζόµενων ευρωπαϊκών φορέων σε νέες διαδικτυακές 
πλατφόρµες που θα επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητά τους και τελικά την 
ευκολότερη και αµεσότερη πρόσβαση για το µέσο χρήστη είτε πρόκειται για το 
µαθητή-φοιτητή είτε για τον ερευνητή ή επαγγελµατία. 

(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. 

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; 

16. BΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

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

17.  ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ∆ΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ;  

Υπάρχει ανάγκη περαιτέρω δράσης της ΕΕ σε οποιαδήποτε από τις περιοχές που άπτονται 
της κινηµατογραφικής κληρονοµιάς; 
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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 βιοµηχανίας4 (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. 

Μουσείο Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης  
 
Ερωτήσεις: 

 

18. 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; 
 
ΦΕΚ ΜΟΥΣΕΙΟΥ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ( π.χ. συλλογή HELLAFFI) – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ. 
 

19. 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;  
Εθνική οπτικοακουστική κληρονοµιά αποτελεί οποιοδήποτε ανάλογο υλικό προβάλλει 
στοιχεία εθνικής ταυτότητας είτε αφορά στο θέµα του, είτε στη διαχείριση του, είτε στη 
γλώσσα του, είτε στον τρόπο κατασκευής του, είτε στη αποθησαύριση εικόνων µε κοινωνικό ή 
τοπογραφικό ενδιαφέρον.      
 
 

20. 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);  ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Ο προϋπολογισµός του Μ.Κ.Θ. ανέρχεται στο ποσό των 290.000 ευρώ και 
υπάρχει ένας υπάλληλος που ασχολήται µε την πολιτιστική κληρονοµιά . 

                                                 
4 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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Παρακαλούµε να απαριθµήσετε όλα τα ιδρύµατα κινηµατογραφικής κληρονοµιάς, 
συµπεριλαµβανοµένων όσων έχουν περιφερειακό ή τοπικό χαρακτήρα, καθώς και τους 
ιστότοπούς τους. ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

21. ΣΥΛΛΟΓΗ 

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

6) Ποια µέτρα έχουν ληφθεί για τη συστηµατική συλλογή των κινηµατογραφικών έργων που 
αποτελούν µέρος της οπτικοακουστικής κληρονοµιάς της χώρας σας;  

Έχει πραγµατοποιηθεί ανάπτυξη ολοκληρωµένης ψηφιακής υποδοµής για τον ελληνικό 
κινηµατογράφο και τους Έλληνες δηµιουργούς επίσης ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση υλικού 
για τον ελληνικό πολιτισµό και την ελληνική ιστορία όπως αυτό έχει καταγραφεί από τον 
Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης «ΑΘΗΝΑ».   

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

i. Νόµιµη κατάθεση 

ii. Υποχρεωτική κατάθεση όλων των χρηµατοδοτούµενων ταινιών 

iii. Εθελοντική κατάθεση 

iv. Άλλο (να προσδιοριστεί) 

8) Τι υλικό πρέπει να κατατίθεται; 

 Με τα εκάστοτε FORMAT της εποχής δηµιουργίας τους .  

9) 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;  

Μετά τη διάθεση τους στο κοινό . 

10) 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) 

 
21.2. Συλλογή των κινηµατογραφικών έργων που δεν αποτελούν µέρος της εθνικής 

οπτικοακουστικής κληρονοµιάς (Πίνακας 9) 

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

4) Υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη/πρακτική σχετικά µε υλικό κινούµενης εικόνας 
εκτός των κινηµατογραφικών έργων;  ΝΑΙ  
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21.3. Συλλογή µη ταινιακού υλικού (Πίνακας 9) 

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

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

6)  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;  

ΟΘΟΝΕΣ  ΑΦΗΣ –ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ                                                                                                              

7) 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;  

8) 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); ΟΧΙ 

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

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

 

23. ∆ΙΑΦΥΛΑΞΗ (ΠΙΝΑΚΑΣ 4) 

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

- Η αναπαραγωγή των ταινιών µε σύγχρονα  µέσα αποθήκευσης καθώς και οι 
ιδιαίτερες συνθήκες περιβάλλοντος που απαιτούνται.( θερµοκρασία – υγρασία)  

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

4) 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 πληροφορίας5; Η 
εξαίρεση αυτή επιτρέπει στα κράτη µέλη να εγκρίνουν πράξεις αναπαραγωγής που 

                                                 
5  ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10. 
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πραγµατοποιούνται από προσβάσιµες στο κοινό βιβλιοθήκες ή από αρχεία που δεν 
αποβλέπουν σε άµεσο ή έµµεσο οικονοµικό εµπορικό πλεονέκτηµα. 

Ναι έχει εφαρµοσθεί. Ειδικότερα στην Ελλάδα εφαρµόζονται δυο εξαιρέσεις. Η 28/Β του 
νόµου 121 /1993 (εξαίρεση από το δικαίωµα αναπαραγωγής  οι προσωρινές πράξεις 
αναπαραγωγής οι οποίες είναι µεταβατικές ή παρεπόµενες και οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο και ουσιώδες τµήµα µιας τεχνολογικής µεθόδου, έχουν δε ως αποκλειστικό 
σκοπό να επιτρέψουν α) την εντός δικτύου µετάδοση µεταξύ τρίτων µέσω διαµεσολαβητή  
ή β) την νόµιµη χρήση ενός έργου ή άλλου προστατευµένου αντικειµένου και οι οποίες δεν 
έχουν καµιά ανεξάρτητη οικονοµική σηµασία (άρθρο 5 παρ. 1 οδηγίας 2001 /29 αρθρ. 23 
αναπαραγωγή κινηµατογραφικών έργων) .Επιτρέπεται χωρίς την άδεια του δηµιουργού και 
χωρίς αµοιβή µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από σύµφωνη γνώµη του 
γνωµοδοτικού συµβουλίου κινηµατογραφίας η αναπαραγωγή κινηµατογραφικής ταινίας µε 
το σκοπό της διατήρησής της στο εθνικό κινηµατογραφικό αρχείο όταν ο δικαιούχος της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας αρνήται καταχρηστικά να τη επιτρέψει και εφόσον πρόκειται για 
έργο ιδιαίτερης καλλιτεχνικής αξίας. 

 

24. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΠΙΝΑΚΑΣ 4) 

3) 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;   

ΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. 

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

 

25. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ 5)  

3) 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.  
ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

4) 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. ΝΑΙ  

 

26. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΠΙΝΑΚΑΣ 5) 

Τι µέτρα έχουν ληφθεί για την προώθηση της επαγγελµατικής κατάρτισης σε όλους τους 
τοµείς που άπτονται της κινηµατογραφικής κληρονοµιάς;  
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Συνεργασία µε αντίστοιχους φορεις : Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο -   
 

27. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆EΙΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 6) 

4) 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;  

Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και συµµετοχή στη FIAF  

5) 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; 

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

 Το µουσείο παραχώρησε ντοκιµαντέρ παραγωγής του σε  κρατικό κανάλι. 

 

28. 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: 
 

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

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

11) 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· 

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

13) 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· 

14) 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 
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οποίους τα κατατιθέµενα κινηµατογραφικά έργα είναι δυνατόν να τίθενται στη 
διάθεση του κοινού; 

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

16) µεγαλύτερη προτεραιότητα και προβολή σε εκπαιδευτικά προγράµµατα και 
δραστηριότητες. 

 

29. 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: 
 

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

 

7) εφαρµογή ψηφιακών τεχνολογιών αποκατάστασης· 

 

30. 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 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)· 
  
 

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

2) Τα ιδρύµατα κινηµατογραφικής κληρονοµιάς της χώρας σας συµµετέχουν σε 
διµερή συνεργασία µε τα αντίστοιχα ιδρύµατα άλλων κρατών µελών; 
∆ραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο;  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   
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32. 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; 

33. BΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

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

34.  ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ∆ΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ;  

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

Κινηµατογραφική κληρονοµιά δεν θεωρείται µόνο το άµεσο οπτικοακουστικό υλικό αλλά και οι 
µέθοδοι προβολής και διαφήµισης τούτου. Έτσι, για παράδειγµα, η συλλογή HELLAFFI η οποία 
ανήκει στο Μουσείο µας (µια συλλογή 170 γιγαντοαφισών, ζωγραφισµένων µε ιδιαίτερο τρόπο 
από γνωστούς εικαστικούς, µε σκοπό να διαφηµίσουν µια ταινία στις προθήκες των 
κινηµατογράφων την εποχή ‘ 60 και 70 ) αποτελεί µια σηµαντική εθνική , κινηµατογραφική και 
εικαστική κληρονοµιά , η οποία σίγουρα θα µπορούσε να συνδεθεί µα αντίστοιχες περιπτώσεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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Aθήνα, 2 Νοεµβρίου 2009  

Α.Π.  

 

 

Προς: 

Υπουργείο Πολιτισµού 

∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ερµού 17 

Αθήνα 105 63 

Υπ’ όψιν Προϊσταµένου 

κ.  ∆ηµητρίου Αντωνόπουλου 

 

 

Θέµα: Ερωτηµατολόγιο Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τη Σύσταση για τη 

κινηµατογραφική κληρονοµιά. 

 

Σε απάντηση του υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟ/∆ΕΕ/Φ13/42454/243 εγγράφου σας που αφορά στο 

ερωτηµατολόγιο, σχετικά µε τη Σύσταση για την κινηµατογραφική κληρονοµιά, σας 

αποστέλλουµε τις σχετικές απαντήσεις. Οι απαντήσεις έχουν προκύψει από τις 

πρωτοβουλίες που έχει λάβει το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου καθώς και στις δράσεις 

που προβλέπονται από το Καταστατικό του (Π∆ 113/1998)  το προηγούµενο διάστηµα, 

προκειµένου να ενηµερώσετε την Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Θα θέλαµε να διευκρινίσουµε ότι για όσα ερωτήµατα ή ειδικότερα θέµατα δεν έχει 

δοθεί  απάντηση, σηµαίνει ότι δεν υπάγονται στις αρµοδιότητες ή δραστηριότητες του 

Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου και ότι οι σχετικές απαντήσεις θα δοθούν  από  

άλλους αρµόδιους φορείς. 

 

 

Για το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου 

 

Κασιµάτη Άννα 

Τµήµα Μελετών και Προγραµµάτων 

 

Ερώτηµα 1: Ποια νοµοθετικά ή άλλα κατάλληλα µέτρα έχετε θεσπίσει για να εξασφαλιστεί 

ότι τα κινηµατογραφικά έργα που αποτελούν µέρος της οπτικοαουστικής κληρονοµιάς της 

χώρας σας αποτελούν αντικείµενο συστηµατικής συλλογής, καταλογράφησης, 

διαφύλαξης, αποκατάστασης και πρόσβασης για παιδαγωγικές, πολιτιστικές, ερευνητικές 
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ή άλλες µη εµπορικές χρήσεις παρόµοιου χαρακτήρα, πάντοτε σε συµµόρφωση µε τα 

δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώµατα; 

 

Απάντηση 1: α) Κατ’ αρχάς σύµφωνα µε το Π∆ 113/1998, «Καταστατικό του Ελληνικού 

Κέντρου Κινηµατογράφου», άρθρο 9, παρ. 5 ιδρύεται ∆ιεύθυνση Αρχείου µε την επωνυµία 

«Κινηµατογραφικό Αρχείο του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου µε σκοπό α) τη 

συγκέντρωση, διαφύλαξη, αρχειοθέτηση, συντήρηση και αξιοποίηση των ταινιών του ΕΚΚ 

του Αρχείου και των ταινιών του ΥΠ.ΠΟ. καθώς και όσων άλλων ταινιών περιέλθουν 

νόµιµα στην ιδιοκτησία ή την κατοχή του για φύλαξη και συντήρηση. Το ίδιο ισχύει και για 

κάθε είδους έντυπα και φωτογραφίες που αναφέρονται στην τέχνη και στην ιστορία του 

ελληνικού κινηµατογράφου.  

β) Επίσης η Hellas Film, τµήµα του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου, έχει την ευθύνη της 

καλλιτεχνικής και εµπορικής προώθησης των κινηµατογραφικών έργων της χώρας και ως 

εκ τούτου: 1. επιµελείται την κατασκευή όλων των απαραίτητων υλικών προώθησης που 

συνοδεύουν κάθε κινηµατογραφικό έργο και διατηρεί οργανωµένο αρχείο όλων των 

υλικών 2. αναλαµβάνει την οργάνωση προγραµµάτων και εκδηλώσεων για την 

καλλιτεχνική και εµπορική προώθηση των ελληνικών κινηµατογραφικών έργων 3. 

συνεργάζεται µε υπουργεία, πρεσβείες, πανεπιστήµια για τη διάδοση του ελληνικού 

κινηµατογράφου 4. λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία, τη διάδοση και την 

αναβάθµιση του αρχείου της και διατηρεί video-θήκη στην οποία έχει πρόσβαση κάθε 

ενδιαφερόµενος. 

γ) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΚΚ στην υπ’ αριθµ. 1260/17.6.2009 συνεδρίαση του 

αποφάσισε την κατάθεση αίτησης για τη χρηµατοδότηση πράξης µε τίτλο «Η Ελληνική 

Ματιά: Ψηφιακή Ιστορία του ελληνικού κινηµατογράφου»  στο πλαίσιο του Ε.Π. Ψηφιακή 

Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013. Το προτεινόµενο έργο προβλέπει, µέσω της αξιοποίησης των 

πιο σύγχρονων τεχνολογιών την συντήρηση, ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση  της ιστορίας 

του ελληνικού κινηµατογράφου και αποβλέπει στην γνωριµία του κοινού µε τα έργα και 

τους δηµιουργούς της ελληνικής έβδοµης τέχνης.  

δ) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΚΚ στην υπ’ αριθµ. 1259/10.6.2009 συνεδρίαση του 

αποφάσισε την κατάθεση αίτησης για χρηµατοδότηση πράξης µε τίτλο «Λογοτεχνία και 

Κινηµατογράφος» σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/ Ε.Κ. Αθηνά 

στο πλαίσιο του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση – ΕΣΠΑ 2007-2013. Η προτεινόµενη Πράξη επιχειρεί 

να προσφέρει στους φίλους της λογοτεχνίας και του κινηµατογράφου τη δυνατότητα να 

ανακαλύψουν την ιδιότυπη σχέση µεταξύ των δύο τεχνών παρέχοντας τους πλούσιο, 

λογοτεχνικό και κινηµατογραφικό. Ως παράδειγµα, σε σχέση µε το ερώτηµα 1, σας 

αναφέρουµε  ότι 30 ελληνικές ταινίες µε λογοτεχνικό θέµα από το ήδη υπάρχον 

ψηφιοποιηµένο αρχείο του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου (www.gfcdigital.gr) θα 

http://www.gfcdigital.gr/
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υποβληθούν σε ειδική επεξεργασία σε εξελιγµένα τεχνολογικά µέσα ώστε να κατατµηθούν 

αυτόµατα σε πλάνα και σκηνές και να τεκµηριωθούν σε βάθος προκειµένου να 

συναντηθούν µε τα αντίστοιχα λογοτεχνικά έργα του «Πολιτιστικού Θησαυρού της 

Ελληνικής Γλώσσας» που διατηρεί το ΙΕΛ (www.potheg.gr) και αφορά στην ψηφιακή 

συλλογή του εθνικού γλωσσικού πολιτιστικού αποθέµατος, δηλ. της ελληνικής λογοτεχνίας 

και γραµµατείας που αρχίζει από τον Νεοελληνικό ∆ιαφωτισµό και φθάνει µέχρι τις µέρες 

µας. 

ε) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΚΚ στην υπ’ αριθµ. 1242/7.11.2008 συνεδρίαση του 

αποφάσισε ότι η ολοκλήρωση του έργου «Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικού Κινηµατογράφου» 

σηµατοδοτεί την αφετηρία µιας νέας προσπάθειας για την περαιτέρω αξιοποίηση του. Ως 

εκ τούτου, αποφασίστηκε ο εµπλουτισµός του κόµβου πληροφόρησης µε την επιπλέον 

καταχώρηση των στοιχείων, την καταλογράφηση και την τεκµηρίωση 250 ακόµη 

κινηµατογραφικών έργων µεγάλου µήκους. 

 

Ερώτηµα 2: Πως ορίζετε την έννοια των κινηµατογραφικών έργων που αποτελούν µέρος 

της οπτικοακουστικής κληρονοµιάς της χώρας σας; 

 

Απάντηση 2: Το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου ορίζει την έννοια των 

κινηµατογραφικών έργων σύµφωνα µε τον νόµο υπ’ αριθµ. 1597 «Προστασία και 

ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηµατογραφίας και 

άλλες διατάξεις», άρθρο 4.1: κινηµατογραφικό έργο είναι εκείνο που αποτυπώνεται σε 

υλικό φορέα εικόνας ή εικόνας και ήχου και προορίζεται για κινηµατογραφική ή τηλεοπτική 

ή οποιαδήποτε άλλη οπτικοακουστική µετάδοση, όποιο κι αν είναι το περιεχόµενο και η 

διάρκεια του και όποιες κι αν είναι οι µέθοδοι, τα µέσα και τα υλικά που χρησιµοποιούνται 

για την παραγωγή, την αναπαραγωγή ή την προβολή του, είτε είναι ήδη γνωστά είτε θα 

εφευρεθούν στο µέλλον.  Και άρθρο 4.2: κινηµατογραφική ταινία είναι κάθε αντίτυπο ενός 

ολοκληρωµένου κινηµατογραφικού έργου, που είναι όµοιο µε το πρωτότυπο και 

προορίζεται για δηµόσια ή ιδιωτική προβολή. Σε κάθε αντίτυπο διατηρούνται όλα τα 

δικαιώµατα, σχετικά µε την οικονοµική εκµετάλλευση του. 

 

Ερώτηµα 4: Κατάθεση των κινηµατογραφικών έργων που αποτελούν µέρος την εθνικής 

οπτικοακουστικής κληρονοµιάς 

 

Απάντηση 4: Από τη στιγµή που κάποιο κινηµατογραφικό έργο έχει εγκριθεί σε κάποιο από 

τα Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου σύµφωνα µε 

τον Κανονισµό του τα παραδοτέα υλικά του έργου είναι τα παρακάτω: α) Ένα τεχνικά άρτιο 

αντίτυπο προβολής 35mm β) ένα αντίγραφο πλήρους και διεθνούς µπάντας γ) ψηφιακό 

http://www.potheg.gr/
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βίντεο ΒΕΤΑ του έργου και δ) φωτογραφικό υλικό. Η παραπάνω κατάθεση θεωρείται 

υποχρεωτική για όλες τις χρηµατοδοτούµενες ταινίες και προβλέπεται στα σχετικά 

συµφωνητικά που υπογράφονται µεταξύ των παραγωγών και του Ελληνικού Κέντρου 

Κινηµατογράφου. 

 

Ερώτηµα 5.1: Ποια µέτρα έχουν ληφθεί για την προώθηση της καταλογράφησης και της 

ευρετηρίασης των κατατιθέµενων κινηµατογραφικών έργων, καθώς και για την 

ενθάρρυνση της δηµιουργίας βάσης δεδοµένων µε πληροφορίες για τις ταινίες, 

χρησιµοποιώντας ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα; 

 

Απάντηση 5.1: Το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου έχει στη διάθεση του ένα πλούσιο 

υλικό από ταινίες του ελληνικού κινηµατογράφου, µεγάλο µέρος των οποίων έχει 

ψηφιοποιηθεί και κωδικοποιηθεί σε διάφορους µορφοτύπους στο πλαίσιο του έργου 

«Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικού Κινηµατογράφου». Το υλικό αυτό έχει τεκµηριωθεί και διατίθεται 

στο κοινό και τους ερευνητές από διαδικτυακό τόπο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτού 

του έργου. Επιπλέον, άλλοι φορείς από την Ελλάδα (Ταινιοθήκη της Ελλάδας, ΕΡΤ, ΓΓΕ-ΓΓΕ, 

Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο, Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης) έχουν προχωρήσει στην 

υλοποίηση αντίστοιχων έργων µε αποτέλεσµα να διατίθεται προς το παρόν ένας µεγάλος 

όγκος οπτικοακουστικού υλικού τεκµηριωµένος µε βάση συγκεκριµένες προδιαγραφές οι 

οποίες θεµελιώνουν µια βάση για διαλειτουργικότητα.  

 

Ερώτηµα 5.5: Θα µπορούσατε να περιγράψετε τις βάσεις δεδοµένων που 

χρησιµοποιούνται από τα δικά σας ιδρύµατα κινηµατογραφικής κληρονοµιάς; Είναι 

δυνατή η αναζήτηση τους µέσω ∆ιαδικτύου; 

 

Απάντηση 5.5: Το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου διαθέτει δύο ιστοτόπους οι οποίοι 

λειτουργούν και ως βάσεις δεδοµένων, το www.gfc.gr και το www.gfcdigital.gr.  Ειδικά για 

το δεύτερο, προκειµένου να δηµιουργηθεί η βάση δεδοµένων πέρα από τις απαραίτητες 

τεχνικές προδιαγραφές ακολουθήθηκε η παρακάτω µεθοδολογία: Κατά τη διαδικασία της 

τεκµηρίωσης του περιεχοµένου των ταινιών που περιλαµβάνονται στο Ψηφιακό Αρχείο 

Ελληνικού Κινηµατογράφου, αποφεύχθηκε - πέρα από την αναγκαία σύνοψη - 

οποιαδήποτε άλλη «διηγηµατική» αναφορά στο περιεχόµενο των έργων, καθώς είναι 

σχεδόν αδύνατο η κινηµατογραφική αφήγηση να µεταφραστεί σε λέξεις χωρίς σηµαντικές 

νοηµατικές ή αισθητικές απώλειες. Αντίθετα, έγινε αποδελτίωση, καταγραφή και εισαγωγή 

στη βάση δεδοµένων του έργου των πραγµατολογικών στοιχείων της παραγωγής τους 

(καλλιτεχνικοί και τεχνικοί συντελεστές, τεχνικά στοιχεία, κλπ) και επισηµάνθηκαν τα ιστορικά 

στοιχεία τα οποία περιέχει κάθε κινηµατογραφικό έργο, που από τη φύση του - και 
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ανεξάρτητα από τις αισθητικές αξίες που ενσωµατώνει - αποτελεί ένα πολύτιµο «θησαυρό 

πληροφοριών» σε σχέση µε την εποχή της δηµιουργίας του.  

Με τον τρόπο αυτό καταγράφηκαν πληροφορίες που εµπεριέχονται, κατά περίπτωση, στα 

έργα που ψηφιοποιήθηκαν και οι οποίες αναφέρονται στο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο 

στο οποίο θεµατολογικά εντάσσονται, αλλά και σε άλλες σηµαντικές λεπτοµέρειες που 

αποκαλύπτουν οι εικόνες τους και οι οποίες σχετίζονται µε το φυσικό περιβάλλον, τους 

τόπους γυρίσµατος, τα µεταφορικά µέσα, την ενδυµασία και τη µόδα, την αρχιτεκτονική, τα 

µουσικά ακούσµατα και, τέλος, στα ήθη και τα έθιµα της εποχής στην οποία εντάσσεται η 

δράση της κάθε ταινίας. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες παρουσιάζονται στον κόµβο 

πληροφόρησης σε αντιστοιχία µε τις συγκεκριµένες εικόνες από τις οποίες απορρέουν, 

είναι καταχωρηµένες στη βάση δεδοµένων του συστήµατος σε τρόπο που να γίνεται 

εφικτή η αναζήτηση ανάλογων στοιχείων στο σύνολο των ταινιών του Αρχείου.  

 

Ερώτηµα 6.1: Ποια µέτρα / προγράµµατα εφαρµόζονται ώστε να εξασφαλιστεί η 

διαφύλαξη των κατατιθέµενων κινηµατογραφικών έργων; Στα µέτρα διαφύλαξης πρέπει να 

περιλαµβάνονται ιδίως:   

- Η αναπαραγωγή ταινιών σε νέα µέσα αποθήκευσης.  

- Η διαφύλαξη εξοπλισµού για προβολή κινηµατογραφικών έργων σε παραδοσιακά µέσα 

αποθήκευσης. 

 

Απάντηση 6.1: α) Το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου διαθέτει ειδικό χώρο φύλαξης και 

αποθήκευσης των αρνητικών, και των θετικών αντιτύπων στον οποίο ισχύουν οι 

προδιαγραφές ασφαλούς συντήρησης τους.  Ο σχετικός χώρος περίπου 600 τ.µ. 

χαρακτηρίζεται από την ευκολία πρόσβασης για τη διακίνηση των ταινιών, την εύρεση 

τους και για την ασφάλεια που προσφέρει από προβλήµατα όπως υγρασία κλπ. 

β) Η ψηφιοποίηση των ταινιών του έργου «Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικού Κινηµατογράφου», 

έγινε µε την τήρηση των ακόλουθων τεχνικών προδιαγραφών:  

Η ψηφιακή αντιγραφή της εικόνας των ταινιών πραγµατοποιήθηκε από το αρνητικό τους, 

στο οποίο προηγουµένως έγιναν, από τον ανάδοχο του έργου, οι αναγκαίες εργασίες 

συντήρησης.  

Η ψηφιακή εγγραφή του ήχου έγινε από το αρνητικό του «οπτικού», προτιµήθηκε όµως - 

στις περιπτώσεις που ήταν διαθέσιµη - η τελική µίξη σε µαγνητικό film (perforée) των 17,5 

mm ή σε High - Dat, µορφές που εξασφαλίζουν καλύτερο αποτέλεσµα.  

Η ψηφιοποίηση της εικόνας έγινε σε τρεις κατηγορίες ψηφιακής ανάλυσης (definition). 

Από τις 400, συνολικά, ώρες του έργου: α) 10 ώρες (5 έγχρωµες ταινίες επελέγησαν µε 

κριτήριο µε βάση την ιστορική τους σηµασία σε συνδυασµό µε την άριστη κατάσταση του 

αρνητικού τους) ψηφιοποιήθηκαν - δειγµατοληπτικά - σε υπερυψηλή ανάλυση 4K και 
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αποθηκεύτηκαν σε ταινίες ψηφιακών δεδοµένων Jaguar οι οποίες παραδόθηκαν στο 

Ψηφιακό Αρχείο του ΕΚΚ. Ψηφιακά αντίγραφα των ταινιών αυτών παραδόθηκαν, επίσης, 

σε κανονική ανάλυση (standard definition) και σε µορφή Digital Beta. β) 290 ώρες (µεταξύ 

των οποίων όλες οι βραβευµένες - µε οποιοδήποτε βραβείο - ταινίες του καταλόγου του 

έργου) ψηφιοποιήθηκαν σε πολύ υψηλή ανάλυση 2K και αποθηκεύτηκαν σε ταινίες 

ψηφιακών δεδοµένων Jaguar οι οποίες παραδόθηκαν στο Ψηφιακό Αρχείο του ΕΚΚ. 

Ψηφιακά αντίγραφα των ταινιών αυτών παραδόθηκαν, επίσης, σε κανονική ανάλυση 

(standard definition) και σε µορφή Digital Beta. γ)100 ώρες (κυρίως ντοκιµαντέρ και ταινίες 

µικρού µήκους) ψηφιοποιήθηκαν σε κανονική ανάλυση (standard definition) και 

αποθηκεύτηκαν σε κασέτες Digital Beta οι οποίες παραδόθηκαν στο Ψηφιακό Αρχείο του 

ΕΚΚ. 

Πριν από την εγγραφή των δεδοµένων στον ειδικό υλικό φορέα ψηφιοποίησης (Jaguar), 

προηγήθηκε η πολύ σηµαντική διαδικασία της χρωµατικής διόρθωσης (color correction). 

Οι χρωµατικές διορθώσεις στις ταινίες που ψηφιοποιήθηκαν σε ανάλυση 4Κ και 2K έγιναν 

µε τρόπο που διευκολύνει τη δηµόσια ηλεκτρονική προβολή των ταινιών στο άµεσο µέλλον 

(σε ψηφιακό κινηµατογράφο και από σκληρό δίσκο), επιτρέπει όµως τροποποιήσεις ή 

περαιτέρω επεξεργασία της εικόνας στην περίπτωση που ο υλικός φορέας εγγραφής 

(Jaguar) χρησιµοποιηθεί στο µέλλον ως µήτρα παραγωγής αντιγράφων ή ακόµα και 

αναπαραγωγής αρνητικού, το οποίο θα προσεγγίζει σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό το 

πρωτότυπο.  

Τέλος, όλες οι ταινίες που ψηφιοποιήθηκαν, παραδόθηκαν στο Αρχείο του ΕΚΚ και σε 

format MPEG2 - DVD, MPEG1 - SIF και MPEG1 - QSIF, ψηφιακές µορφές χρήσιµες για την 

πολιτιστική και εµπορική προώθησης του ελληνικού κινηµατογράφου και για τη διάδοσή 

του µέσω του διαδικτύου, αντιστοίχως.  

 

Ερώτηµα 8.1: 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; 

 

Απάντηση 8.1: Το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου στον Κανονισµό Χρηµατοδοτικών 

Προγραµµάτων του και συγκεκριµένα στο κεφάλαιο που αφορά στη Οριστική Έγκριση 

αναφέρει ρητά το παρακάτω εδάφιο: «Το ΕΚΚ διατηρεί και το δικαίωµα να διαθέτει το έργο 

για προβολές πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

κατά τη κρίση του. Προς τούτο, ο παραγωγός περιλαµβάνει στο φάκελο παραγωγής και 

σχετική συµφωνία όλων των συντελεστών της παραγωγής που έχουν πνευµατικά και 

συγγενικά δικαιώµατα».  
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Ερώτηµα 8.2: 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;  

 

Απάντηση 8.2: Το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου το 2007 σε συνέχεια της 

πρωτοβουλίας να παραδώσει προς την Οµοσπονδία Κωφών αντίτυπα από 10 ελληνικές 

ταινίες σε dvd µε υποτίτλους για άτοµα µε πρόβληµα ακοής και ύστερα από άµεση 

ανταπόκριση της εταιρείας Παπανδρέου Α.Ε. µε την παραχώρηση των σχετικών 

δικαιωµάτων έγινε ο αντίστοιχος υποτιτλισµός σε ακόµη 14 ταινίες του παλιού ελληνικού 

κινηµατογράφου. Πρέπει να σηµειωθεί ότι υπήρξε µεγάλη ζήτηση των dvd τόσο από τα 

Πρωτοβάθµια Σωµατεία Κωφών – Βαρήκοων της χώρας, όσο κι από ιδρύµατα, σχολεία 

κωφών και φορείς που ασχολούνται µε κωφά και βαρήκοα άτοµα. Το Prisma Plus της ΕΡΤ 

στο πλαίσιο αυτής της κοινωνικής προσφοράς, ενέταξε στο πρόγραµµα του τις 10 πρώτες 

ταινίες που το ΕΚΚ πρόσφερε αρχικά στην Οµοσπονδία Κωφών.  
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