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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3905
Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης
και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1
Γενικές αρχές
1. Η προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής
τέχνης αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Το Κράτος
οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την ηθική
και υλική ενίσχυση της παραγωγής και της προώθησης
των κινηματογραφικών έργων και για τη βελτίωση της
κινηματογραφικής παιδείας του λαού.
2. Η κινηματογραφική τέχνη είναι ελεύθερη σύμ−
φωνα με τους ορισμούς του Συντάγματος. Η λο−
γοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο απαγο−
ρεύεται.
3. Η κατάσχεση κινηματογραφικών έργων μετά την
προβολή τους επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις
και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Σύ−
νταγμα για την κατάσχεση εφημερίδων και άλλων
εντύπων.
4. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού έχει τη γε−
νική αρμοδιότητα και εποπτεία για όσα θέματα σχετικά
με την κινηματογραφική τέχνη ρυθμίζονται από τον
παρόντα νόμο.
5. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με
πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού
και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, μετα−
βιβάζονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
αρμοδιότητες άλλων Υπουργείων για θέματα κινη−
ματογράφου.
Άρθρο 2
Ορισμοί
1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν οι
ακόλουθοι ορισμοί:

(α) «Κινηματογραφικό έργο» είναι εκείνο που αποτυ−
πώνεται σε υλικό φορέα εικόνας ή εικόνας και ήχου,
οποιασδήποτε διάρκειας και προορίζεται για προβολή
στις κινηματογραφικές αίθουσες, όποιο και αν είναι το
περιεχόμενο και όποιες και 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 εφευρεθούν στο μέλλον.
(β) «Κινηματογραφικό έργο μεγάλου μήκους» είναι το κι−
νηματογραφικό έργο που είτε έχει επινοημένο μύθο είτε
είναι έργο τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) είτε είναι κινουμένων
σχεδίων και έχει διάρκεια τουλάχιστον εξήντα λεπτά.
(γ) «Κινηματογραφικό έργο μικρού μήκους» είναι το κινη−
ματογραφικό έργο που είτε έχει επινοημένο μύθο είτε εί−
ναι έργο τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) είτε είναι κινουμένων
σχεδίων και έχει διάρκεια λιγότερο από εξήντα λεπτά.
(δ) «Ειδικός Φόρος» είναι ο φόρος που σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 1731/1987 (ΦΕΚ 161
Α΄) επιβάλλεται στην τιμή των κινηματογραφικών εισι−
τηρίων και διατίθεται για την ανάπτυξη της κινηματο−
γραφικής τέχνης και βιομηχανίας.
(ε) Ως «Επιχείρηση Αιθουσών» νοείται κάθε επιχείρηση
που ασκεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο με αντικείμενο την
εκμετάλλευση κινηματογραφικής αίθουσας ή αιθουσών, σε
στεγασμένους χώρους (χειμερινός κινηματογράφος) ή σε
υπαίθριους χώρους (θερινός κινηματογράφος), οι οποίες
βρίσκονται στον ίδιο τόπο, με μία ή δύο οθόνες προβολής
κινηματογραφικών έργων, που λειτουργούν υπό την ίδια
επωνυμία ή/και το σήμα της ίδιας επιχείρησης.
(στ) Ως «Παραγωγός Κινηματογραφικού Έργου» νο−
είται ο κατά το εδάφιο β΄ της παρ. 3 του άρθρου 47
του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α΄) παραγωγός υλικού φορέα
εικόνας ή ήχου και εικόνας.
(ζ) Ως «Συντελεστής Κινηματογραφικού Έργου» νοεί−
ται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο προσφέρει
δημιουργικές, καλλιτεχνικές ή τεχνικές υπηρεσίες ή/και
εξοπλισμό στον παραγωγό για την παραγωγή κινημα−
τογραφικού έργου.
2. Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου εξαιρούνται
τα κινηματογραφικά έργα πορνογραφικού χαρακτήρα,
τα έργα που εξαίρουν τη βία και εκείνα που προσβάλ−
λουν απροκάλυπτα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Επίσης,
εξαιρούνται τα κινηματογραφικά έργα διαφημιστικού
περιεχομένου και σκοπού.

4584

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

7. Η θητεία των εν ενεργεία μελών των επιτροπών των
Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων και των Κρατικών
Βραβείων Συγγραφής Θεατρικού Έργου λήγει αυτο−
δικαίως μετά την ολοκλήρωση του έργου τους για τα
βραβεία του έτους 2010.
8. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παραγράφου 4
του άρθρου 29 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) προθεσμία
για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορή−
γηση αδειών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών
παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2011.
9. Η καταβολή της ενίσχυσης του ειδικού φόρου για
τις ελληνικές ταινίες που προβλήθηκαν στις κινηματο−
γραφικές αίθουσες το 2009, για τις οποίες εκκρεμεί η
διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών από την επι−
τροπή βεβαίωσης κόστους, μπορεί να πραγματοποιηθεί
μέχρι την 30ή Απριλίου 2011.
Άρθρο 50
Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργού−
νται:
(α) Τα άρθρα 1, 2, 4 έως 6, 8 έως 29 και 34 έως 39 του
ν. 1597/1986.
(β) Το άρθρο 4 του ν. 2557/1997, εκτός από την πα−
ράγραφο 6.
(γ) Το εδάφιο ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του
ν. 2328/1995, εκτός από την τελευταία περίοδο.
(δ) Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 10 του ν. 2328/
1995.
(ε) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 1866/
1989.
(στ) Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 8 του ν.δ.
1108/1942.
(ζ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 2557/1997.
(η) Τα άρθρα 31 έως 36 του ν. 1158/1981.
(θ) Η παράγραφος 19 του άρθρου 8 του ν. 2557/1997.
(ι) Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του ν. 1158/1981.
(ια) Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του ν. 1158/1981,
καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις ρυθ−
μίσεις του παρόντος νόμου.
2. Το άρθρο 7 του ν. 1597/1986 καταργείται την
1.10.2011.
Άρθρο 51
Ειδικές ρυθμίσεις
1. α) Η θητεία των προϊσταμένων των οργανικών μονά−
δων των περιφερειών που ιδρύθηκαν με το ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107 Α΄) και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
λήγει την 31.12.2010, με εξαίρεση τους προϊσταμένους
των Διευθύνσεων Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημόσι−
ων Έργων, Ελέγχου Κατασκευής Έργων και Ελέγχου
Συντήρησης Έργων και των υποκείμενων οργανικών
τους μονάδων των περιφερειών, των οποίων η θητεία
λήγει την 30.6.2011.
β) Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης και ο Περιφερειάρχης ορίζουν προϊσταμένους των
οικείων οργανικών μονάδων υπαλλήλους που ασκούσαν
αντίστοιχα καθήκοντα την 31.12.2010. Κριτήριο για τον
ορισμό αποτελεί ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων
αυτών και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των οι−
κείων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας. Όσοι εκ των
ανωτέρω ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένων Γενικών
Διευθύνσεων και Διευθύνσεων και δεν τους ανατεθούν

αντίστοιχα καθήκοντα, στους μεν προϊσταμένους Γενικών
Διευθύνσεων ανατίθενται καθήκοντα προϊσταμένων Διευ−
θύνσεων στους δε προϊσταμένους Διευθύνσεων καθήκο−
ντα προϊσταμένων Τμημάτων. Η άσκηση των καθηκόντων
της παρούσας δεν μπορεί να υπερβεί την 31.12.2011.
γ) Τα υπηρεσιακά συμβούλια που προβλέπονται από
την κείμενη νομοθεσία ολοκληρώνουν τις επιλογές των
προϊσταμένων των οργανικών μονάδων με τη διαδικασία
και τα κριτήρια του ν. 3839/2010 ( ΦΕΚ 51 Α΄) το αργό−
τερο μέχρι 31.12. 2011.
δ) Η διαδικασία και τα κριτήρια του ν. 3839/2010 εφαρ−
μόζονται και για την επιλογή των προϊσταμένων των
οργανικών μονάδων των δήμων.
2.α) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 18
του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄) αντικαθίσταται ως ακο−
λούθως:
«Μέχρι τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων
του προσωπικού των Δήμων παρατείνεται η λειτουργία
των υφισταμένων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
καθορίζεται ο χρόνος εκλογής των αιρετών μελών των
υπηρεσιακών συμβουλίων.»
β) Μέχρι τη συγκρότηση του ΕΙ.Σ.Ε.Π. η επιλογή του
Ελεγκτή Νομιμότητας γίνεται από πενταμελή επιτροπή
αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ και τέσσερις
συμβούλους του ΑΣΕΠ οριζόμενους από αυτόν.
3.α) Οι αρμοδιότητες υπ’ αριθμ. 10, 22 και 24 της παρ.
3Β, οι υπ’ αριθμ. 5 και 7 της παρ. 5 και υπ’ αριθμ. 37 της
παρ. 6 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 ασκούνται από
1.7.2011. Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία εξακολουθούν
να ασκούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων
περιφερειών.
β) Η υπ’ αριθμ. 40 αρμοδιότητα της παραγράφου II,
ΣΤ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) απα−
λείφεται.
4. Δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουρ−
γία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού εξακολουθούν
να λειτουργούν με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς που
τις διέπει μέχρι 30.6.2011.
5. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
142 του ν. 3852/2010 μετά τη λέξη «Αιγαίου» προστίθεται
η φράση « Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης και Θεσσαλίας».
6. Στο άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση 6.4 στοιχείο δ΄του
ν. 3852/2010 η λέξη «Λευκασίου» αντικαθίσταται από τη
λέξη «Κλείτορος».
7.α) Για τη στελέχωση των υπηρεσιών της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, οι οποίες εδρεύουν στον
Πειραιά είναι δυνατή, κατόπιν αιτήσεως, η μετάταξη ή
η μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου
και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Υπουργείων και
Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το κράτος.
Η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται με απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργού ή εποπτεύοντος οργάνου, κατά πα−
ρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας. Με την ίδια απόφαση
καταργούνται οι οργανικές θέσεις τις οποίες κατείχαν οι
υπάλληλοι που μετατάσσονται ή μεταφέρονται.
Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προ−
θεσμίας ενός μήνα από τη δημοσιοποίηση σχετικής
προκήρυξης, στην οποία καθορίζονται και τα κριτήρια
επιλογής.
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β) Μέχρι τη στελέχωση των υπηρεσιών της παραγρά−
φου 1, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ορίζονται οι αντίστοιχες
υπηρεσιακές μονάδες, όπως προβλέπονται στον οικείο
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της, προς άσκηση
των αρμοδιοτήτων αυτών.
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Άρθρο 52
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

4587

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Δ. ΔΡΟΥΤΣΑΣ

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

Δ. ΡΕΠΠΑΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

Τ. ΧΥΤΗΡΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

