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ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛίΓΝΙΚΟΓ ΚΙΝΗΜΛΤϋΓΡΛΦΟΓ

ΑΡΘΡΟΝ Ιον
1.

ΙΙρός προαγωγήν τής κινηματογραφίας έν Έλλάδι καί πρός διάδοσιν των έλληνικών ταινιών,
τόσον εις τό έσωτερικόν, δσον καί είς τό έξοπερικόν, δργανοϋται, κατά Σεπτέμβριον μήνα έκάστου ¿τους. *ίς Θεσσαλονίκην, έπίδειξις τών
καλλιτέρων έλληνικών ταινιών, μεγάλου καί
μικρού μήκους, υπό τήν έπωνυμίαν «ΦΕΣΤΙ
ΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ*».
2. — Ή όργάνωσις τής έπιδείξεως άνατίθεται είς τήν
Λιοίκησιν τής Διεθνούς Έκθέσεως Θεσσαλονί
κης καί διέπεται ύπό τών διατάξεων τής παρούσης άποφάσεως.
ΔΡΘΡΟΝ 2ον
Τό «Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου» τε
λείται έν Θεσσαλονίκη, έπί μίαν έβδομάδα, κατά τά
είδικώτερον ύπό τής ’Οργανωτικής Επιτροπής βρι
ζόμενα, όριζομένου συγχρόνως ύπό ταύτης καί τού
κινηματοθεάτρου είς δ θέλουσι προβληθή άπασαι αί
προκριθεϊσαι ταινίαι. Έν περιπτώσει άνεπαρκείας
τού χρόνου τούτου, λόγψ εύρυτέρας συμμετοχής ται
νιών, δύναται οΰτος, κατόπιν άποφάσεως τής ’Οργα
νωτικής Επιτροπής, νά παραταθή.
ΑΡΘΡΟΝ 3ον
Αί μετέχουσαι τού «Φεστιβάλ Ελληνικού Κινη
ματογράφου» ταινίαι πρέπει νά πληρούν τάς κάτωθι
προϋποθέσεις:
α. Νά έχουν παραχθή κατά τό πρό τής ένάρξεως τού «Φεστιβάλ» 12μηνον καί νά μή έ
χουν προβληθή έν Έλλάδι.
β. Νά έχουν πλάτος 35 ΜΜ ή 16 ΜΜ.
γ. Νά έχουν χαρακτηρισθή ώς έλληνικαί συμφώνως τψ άρθρψ 13 τού Ν.Δ. 4208/1961,
ώς τούτο έτροποποιήθη καί Ισχύει νΰν.
δ. Ή συμμετοχή Κρατικών Υπηρεσιών ή Νο
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου είς τάς
δαπάνας παραγωγής νά μή ύπερβαίνη τό
50% αυτών, άλλως δύνανται νά μετέχουν
έκτός συναγωνισμού.
ΑΡΘΡΟΝ 4ον
1. — Διά τήν συμμετοχήν ταινίας είς τό «Φεστιβάλ
Ελληνικού Κινηματογράφου» άπαιτεϊται έγ
γραφος δήλωσις τού παραγωγού καί τού σκηνο
θέτου αύτής, οΐτινες καί δηλοΰν τά τεχνικά καί
λοιπά στοιχεία τής ταινίας, ώς καί έάν αδτη εί
ναι τό πρώτον έργον νέου σκηνοθέτου.
2. — Ή δήλωσις συμμετοχής ύποβάλλεται πρός τήν
Γραμματείαν τού Φεστιβάλ 'Ελληνικού Κινη
ματογράφου, κατά τά ύπό τής ’Οργανωτικής
’Επιτροπής είδικώτερον καθοριζόμενα.
ΑΡΘΡΟΝ δον
Κατά τήν διάρκειαν τού «Φεστιβάλ Ελληνικού
Κινηματογράφου» άπαγορεύεται ή προβολή προκριθείσης ταινίας είς έτερον κινηματοθέατρον τής χώρας.
ΑΡΘΡΟΝ 6ον
1.— Διά τήν όργάνωσιν καί λειτουργίαν τού «Φε

στιβάλ 'Ελληνικού Κινηματογράφου» συνιστώνται, δι’ άποφάσεως τού Υπουργού Βιομηχανί
ας, αί κάτωθι Έπιτροπαί:
α. ’Οργανωτική ’Επιτροπή, έκ πέντε μελών,
ώς κάτωθι:
1) Τριών μελών μέ είδικάς γνώσεις κινη
ματογραφίας, όριζομένων μετά τών άναπληρωτών των έκ καταλόγου διπλάσιου
άριθμοΰ ύποψηφίων, προτεινομένων ύπό
τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Διε
θνούς Έκθέσεως Θεσσαλονίκης. Τό έν
έκ τών προτεινομένων, μετά τού άναπληρωτού του, δύναται νά είναι μέλος τού
Δ. Σ. τής ΔΕΘ καί νά όρίζηται ώς Πρό
εδρος τής Επιτροπής. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην άρκεΐ ή ίδιότης τού μέλους
τού Δ. Σ. τής ΔΕΘ.
2) Ενός παραγωγού ταινιών, όριζομένου
μετά τού άναπληρωτοΰ του έκ καταλό
γου τριών ύποψηφίων, προτεινομένων
ύπό τού Διοικητικού Συμβουλίου τού
Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών Κινη
ματογράφου καί Τηλεοράσεως.
3) Ενός σκηνοθέτου κινηματογράφου, όρι
ζομένου μετά τού άναπληρωτοΰ του έκ
καταλόγου τριών ύποψηφίων, προτεινομένων ύπό τού Διοικητικού Συμβουλίου
τής Εταιρίας Σκηνοθετών Ελληνικού
Κινηματογράφου καί Τηλεοράσεως.
Γραμματεύς τής Επιτροπής βρίζεται ό
έκάστοτε Προϊστάμενος τής Γραμματεί
ας Φεστιβάλ Κινηματογράφου, δστις έκτελεϊ καί χρέη είσηγητοΰ.
β. Κριτική Επιτροπή, έξ έννέα μελών, ώς κά
τωθι:
1) Ενός παραγωγού ταινιών, όριζομένου
μετά τού άναπληρωτοΰ του έκ καταλό
γου τριών ύποψηφίων προτεινομένων ύπό
τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Συνδέ
σμου Ελλήνων Παραγωγών Κινηματο
γράφου καί Τηλεοράσεως.
2) Ενός σκηνοθέτου κινηματογράφου, όρι
ζομένου μετά τού άναπληρωτοΰ του έκ
καταλόγου τριών ύποψηφίων προτεινομένων ύπό τού Διοικητικού Συμβουλίου
τής Εταιρίας Σκηνοθετών Ελληνικού
Κινηματογράφου καί Τηλεοράσεως.
3) Ενός κινηματογραφικού κριτικού, δριζομένου μετά τού άναπληρωτοΰ του έκ κα
ταλόγου τριών ύποψηφίων προτεινομένων ύπό τού Διοικητικού Συμβουλίου
τής Ένώσεως Κριτικών Κινηματογρά
φου ’Αθηνών.
4) Ενός τεχνικού κινηματογράφου, όριζο
μένου μετά τού άναπληρωτοΰ του έκ κα
ταλόγου τριών ύποψηφίων προτεινομένων ύπό τού Διοικητικού Συμβουλίου
τής Ένώσεως Τεχνικών Ελληνικού Κι
νηματογράφου (Ε.Τ.Ε.Κ.).
5) Ενός ήθοποιοΰ, όριζομένου μετά τού ά
ναπληρωτοΰ του έκ καταλόγου τριών

υποψηφίων προτεινομένων ύπό τού Δι
οικητικού Συμβουλίου του Σωματείου
Ε λλήνων ’Ηθοποιών.
6) Ενός συνθέτου ή μουσικού ή μουσικοκριτικοϋ καί ένδς λογοτέχνου ή σεναριο
γράφου, βριζομένων μετά τών άναπληρωτών των έκ καταλόγου τριών υποψη
φίων άντιστοίχως προτεινομένων ύπό
τής ’Οργανωτικής Επιτροπής.
7) Δύο προσώπων κύρους μέ ειδικά; περί
τήν κινηματογραφίαν γνώσεις όριζομέ
νων ύπό τοϋ Τπουργοΰ Βιομηχανίας.
Ή Επιτροπή συνέρχεται είς πρώτην
συνεδρίαν έντός δέκα ήμερών τό άργότερον άπό τής συστάσεώς της, κατόπιν
προσκλήσεως του έν άρθρψ 8 τής παρούσης έκπροσώπου καί έκλέγει τόν Πρό
εδρον καί ’Αντιπρόεδρον αυτής έκ τών
μελών της.
γ. Επιτροπή Προκρίσεως, έξ έννέα μελών, ώς
άνωτέρω, έχόντων τάς αύτάς ειδικότητας
τάς άναφερομένας είς τά μέλη τής Κριτικής
’Επιτροπής καί συγκροτουμένη κατά τάς
διατάξεις τής παρούσης τάς άφορώσας είς
τήν συγκρότησιν τής Κριτικής Επιτροπής,
δ. Χρέη Γραμματέως τών Επιτροπών Προκρί
σεως καί Κριτικής άσκεΐ ύπάλληλος τοϋ Υ 
πουργείου Βιομηχανίας.
2. — Ή ’Οργανωτική Επιτροπή άποφαίνεται έπί
παντός θέματος άναφερομένου είς τά τής
όργανώσεως έν γένει καί διεξαγωγής τού
«Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου». 'Η
Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον άπαξ τού
μηνός. 'II ’Οργανωτική Επιτροπή έπιλέγει τάς έκτός συναγωνισμού ταινίας, ακτί
νες θά προβληθούν είς τά πλαίσια τού «Φεστι
βάλ» καί καταρτίζει τάς παραλλήλους έκδηλώσεις καί λοιπά προγράμματα προβολών.
3. — Ή Κριτική Επιτροπή έχει ώς έργον τήν απο
νομήν τών ύπό τής παρούσης προβλεπομένων
βραβείων καί διακρίσεων.
4. — Ή Επιτροπή Προκρίσεως έχει ώς έργον τήν
έπιλογήν τών ταινιών αΐτινες θά λάβουν μέρος
είς τό «Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογρά
φου», τής τοιαύτης έπιλογής πραγματοποιουμένης έν Ά θήναις.
"Απασαι αί έπιλεγείσαι ταινίαι λαμβάνουν μέ
ρος είς τήν έπίδειξιν, άπχγορευομένης τής είς
ταύτην συμμετοχής άλλων ταινιών. Ή σειρά
τών προκριθησομένων πρός προβολήν είς τό
Φεστιβάλ ταινιών καθορίζεται διά κληρώσεως
πραγματοποιουμένης ύπό τής Επιτροπής Προ
κρίσεως. Μετά τήν κρίσιν τής Επιτροπής Προ
κρίσεως ούδεμία αίτησις συμμετοχής δύναται
νά άνακληθή, τής προβολής τής έπιλεγείσης
ταινίας ούσης ύποχρεωτικής.
ΛΡΘΡΟΝ 7ον
1.— Έκάστη τών ύπό τού άρθρου 6 τής παρούσης
προβλεπομένων Επιτροπών συνεδριάζει κατό
πιν προσκλήσεως τού Προέδρου αυτής ή τού
νομίμου άναπληρωτοΰ του. Κατ’ έξαίρεσιν δύναται έκάστη τών ’Επιτροπών Προκρίσεως καί
Κριτικής νά συνεδριάζη κατόπιν προφορικής
προσκλήσεως τοϋ Προέδρου αυτής.
Αί έπιτροπαί συνεδριάζουν νομίμως έφ’ ίσον
τά παρόντα μέλη είναι πλείονα τών άπόντων
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καί άποφασίζουν κατ’ άπόλυτον πλειοψηφίαν
τών παρόντων, έπικρατούσης έν ίσοψηφίφ τής
ψήφου τού Προέδρου, αί δέ άποφάσεις των δέον
νά είναι ήτιολογημέναι. Είδικώς, προκειμένου
περί τής άπονομής τών βραβείων ύπό τής Κρι
τικής Επιτροπής έχουν έφαρμογήν τά έν άρ
θρψ 9 τής παρούσης άποφάσεως οριζόμενα.
Τόν Πρόεδρον τών Επιτροπών Προκρίσεως καί
Κριτικής έλλείποντα, άπόντα ή κωλυόμενον
άναπληροΐ έν τή προεδρίφ δ ’Αντιπρόεδρος τού
των.
— Αί πράξεις τών Επιτροπών διατυποϋνται είς
Πρακτικά, είς τά όποια άναγράφονται τά δνόματα τών συμμετεχόντων μελών, γινομένης ρη
τής μνείας περί τής άπουσίας ή κωλύματος οίουδήποτε. Κεκυρωμένα άντίγραφα τών Πρακτι
κών άποστέλλονται είς τήν άρμοδίαν ύπηρεσίαν
τού Υπουργείου Βιομηχανίας, τά δέ πρωτότυπα
τούτων κρατούνται είς τά ’Αρχεία τής Γραμ
ματείας Φεστιβάλ Κινηματογράφου.
— ’Απαγορεύεται είς τά μέλη τών έν άρθρψ 6
Επιτροπών νά άνακοινώνουν είς τόν Τύπον,
τούς Σταθμούς Ραδιοφωνίας καί Τηλεοράσεως,
είς ένδιαφερόμενα πρόσωπα ή γενικώτερον, τάς
γινομένας συζητήσεις καί λαμβανομένας άποφάσεις ύπό τών ’Επιτροπών. Επίσης άπαγορεύεται είς τά μέλη τών άνωτέρω Επιτροπών
νά διατυπώνουν κρίσεις έπί τών δηλωθεισών
πρός συμμετοχήν είς τό Φεστιβάλ ταινιών, πρό
τής έπισήμου άναγγελίας τής τελικής άποφά
σεως τής Κριτικής ’Επιτροπής.
— Ή θητεία τών μελών τής ’Οργανωτικής ’Επι
τροπής βρίζεται διετής, ή δέ θητεία τών μελών
τών Επιτροπών Προκρίσεως καί Κριτικής λή
γει ένα μήνα μετά τό τέλος έκάστης περιόδου
τού «Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου»,
άνεξαρτήτως χρόνου συστάσεώς τών ’Επιτρο
πών τούτων.
— Ούδείς διορίζεται ώς μέλος τών Επιτροπών
Προκρίσεως καί Κριτικής διά τό έπόμενον έτος
ή μετέχει ώς μέλος είς πλείονας τής μιας τών
έν άρθρο) 6 τής παρούσης ’Επιτροπών.
Τών Επιτροπών Προκρίσεως καί Κριτικής δέν
δύναται νά μετάσχη οίοσβήποτε έχων σχέσιν μέ
τήν παραγωγήν ή τήν έμπορικήν έκμετάλλευσιν τών κρινομένων ταινιών.

ΑΡΘΡΟΝ δον
Τής ’Οργανωτικής Επιτροπής, τής Επιτρο
π ή ; Προκρίσεως καί τής Κριτικής Επιτροπής μετέ
χει, άνευ ψήφου, άνώτερος ύπάλληλος τής παρά τψ
Τπουργείψ Βιομηχανίας Δ) νσεως Βιομηχανίας Κι
νηματογράφου, δστις αρμοδιότητα έχει τήν κατά
τόν παρόντα Κανονισμόν καί τάς κειμένας διατά
ξεις έπίλυσιν παντός ζητήματος, δπερ ήθελε προκό
ψει. Ουτος βρίζεται δι’ άποφάσεως τοϋ Τπουργοΰ
Βιομηχανίας καί άναφέρεται διά πάν ζήτημα είς
αυτόν.
ΛΡΘΡΟΝ 9ον
1.— Ή ύπό τής Κριτική; Επιτροπής άπονομή έκάστου τών έν άρθρψ 10 τής παρούσης άναφερομένων βραβείων άποφασίζεται κατόπιν φα
νερά; ψηφοφορίας. Έάν κατά τήν πρώτην ψη
φοφορίαν δέν έπιτευχθή απόλυτος πλειοψηφία
τού συνόλου τών μελών, διεξάγεται δευτέρα καί
τρίτη ψηφοφορία, διά τά; βποίας ώσαύτως ά-

2.

*·
3.
4.

παιτείται έπίτευξις όμοίας πλιιοψηφίας, άκάρπου δέ άποβαινούαης χαΐ τής τρίτης ψηφοφο
ρίας διεξάγεται τετάρτη, διά τήν όποιαν άρκεί
άπόλυτος πλειοψηφία των παρόντων [αλών. *Λκάρπου άποβαινούσης καί τής τετάρτης ψηφο
φορίας, τό βραβείον δέν άπονέμεται.
— Ή Κριτική Επιτροπή δύναται είς Ιξαιρετικάς
περιπτώσεις νά άπονείμη τό ύπό στοιχείον α
τής παραγράφου 1 τού άρθρου 10 τής παρούσης προβλεπόμενον πρώτον βραβείον ταινίας με·
γάλου μήκους είς δύο ταινίας.
— Διά τήν κατά τά ανωτέρω άπονομήν απαιτεί
ται ηύξημένη πλειοψηφία, ήτοι τών δύο τρίτων
(2/3) τού συνόλου τών μελών.
— Κατά τήν ύπό τής Κριτικής ’Επιτροπής άνακοίνωσιν τών βραβείων, άνακοινούνται ύποχρεωτικώς αί ψήφοι δι’ ών άπενεμήθη Εκαστον
τούτων καί ό αριθμός τών διενεργηθεισών ψη
φοφοριών.

ΑΡΘΡΟΝ ΙΟον
1.— Τά ύπό τής Κριτικής Επιτροπής άπονεμόμενα βραβεία είναι τά κάτωθι:
α. ΙΙρώτον βραβείον ταινίας μεγάλου μήκους,
άπονεμόμενον είς τόν.παραγωγόν,
β. Δεύτερον βραβείον ταινίας μεγάλου μήκους,
άπονεμόμενον είς τόν παραγωγόν,
γ. Τρίτον βραβείον ταινίας μεγάλου μήκους,
άπονεμόμενον είς τόν παραγωγόν,
δ. Βραβείον καλλιτέρας σκηνοθεσίας ταινίας
μεγάλου μήκους, άπονεμόμενον είς τόν σκη
νοθέτην.
ε· Βραβείον καλλιτέρας σκηνοθεσίας ταινίας
μεγάλου μήκους, πρώτου Εργου νέου σκηνο
θέτου, άπονεμόμενον είς τόν σκηνοθέτην,
στ. Βραβείον καλλιτέρας έρμηνείας ανδρικού ρό
λου ταινίας μεγάλου μήκους, άπονεμόμενον
είς τόν ήθοποιόν.
ζ. Βραβείον καλλιτέρας έρμηνείας γυναικείου
ρόλου, ταινίας μεγάλου μήκους, άπονεμόμε
νον είς τήν ηθοποιόν.
η. Βραβείον καλλιτέρας φωτογραφίας ταινίας
μεγάλου μήκους, άπονεμόμενον είς τόν δι
ευθυντήν φωτογραφίας.
θ. Βραβείον καλλιτέρας μουσικής ταινίας με
γάλου μήκους, άπονεμόμενον είς τόν συνθέ
την της.
ι. Βραβείον καλλιτέρου σεναρίου ταινίας μεγά
λου μήκους, άπονεμόμενον είς τόν σεναριο
γράφον.
ια. Βραβείον καλλιτέρας σκηνογραφίας - ένδυματολογίας ταινίας μεγάλου μήκους, άπο
νεμόμενον είς τόν σκηνογράφον - ένδυματολόγον.
ιβ. ΙΙρώ'τον βραβείον ταινίας μικρού μήκους,
ιγ. Δεύτερον βραβείον ταινίας μικρού μήκους,
ιδ. Τρίτον βραβείον ταινίας μικρού μήκους,
ιε. Τέταρτον βραβείον ταινίας μικρού μήκους.
Τά ύπό στοιχεία ιβ έως ιε άναφερόμενα, ώς
άνω, βραβεία ταινιών μικρού μήκους άνήΚΟ ΙΝ Α ΙΑ Π Ο Φ ΑΣΕ ΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ:
Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Βιομηχανίας
α) 27903/191/16 8.1973 (Φ.Ε.Κ. 969/Β/18.8.73)
β) 38175/633/18 9.1974 (Φ.Ε.Κ. 932/Β/26 9.74)
γ) 20900/534/30 4.1975 (ΦΕ.Κ. 499/Β/17 5.75)
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6.

χουν 4ξ ίσου είς τούς παραγωγόν καί σκη
νοθέτην τής βραβιυομένης ταινίας.
— ΔΓ άποφάσιως τής ’Οργανωτικής Επιτροπή;
καθορίζεται έφ’ άπαξ τό περιεχόμενον καί 6
τύπος τού διτΛο'ηιατος, ώς καί τό συνοοεύον άντικείμενον (μετάλλιον, χύπελλον #ίπ!) μετά
τών συμβσλίζομίνών !π ’ αύτών παραστάσεων,
χαρασσομένων γραμμάτων κλπ., άτινα χορη
γούνται είς έκάστην τών κατά τήν προηγουμένην παράγραφον βραβευομένων ταινιών.
— ΔΓ άποφάσεως τού Διοικητικού Συμβουλίου τή;
Διεθνούς Έκθέσεως Θεσσαλονίκης καθορίζεται
χρηματικόν ποσόν, έκ τών οικείων πιστώσεων
τού προϋπολογισμού αυτής, προοριζόμενον δια
τήν άπονομήν χρηματικών βραβείων. Τό πο
σόν τούτο προστίθεται είς τό ύπό τού Κράτους
καθοριζόμενον έκάστοτε ποσόν καί κατανέμεται
είς τάς έν τή παραγράφψ 1 τού παρόντος άρ
θρου βραβευομένας ταινίας, προτάσει τής ’Ορ
γανωτικής Επιτροπής, δΓ άποφάσεως τού Τπουργού Βιομηχανίας.
— Δύνανται νά άπονεμηθούν, κατά τήν κρίσιν τής
Κριτικής Επιτροπής, μέχρι πέντε τιμητικά:
διακρίσεις.
Έκάστη τιμητική διάκρισις άπονέμεται διά
συγκεκριμένην έπίτευξιν είς έπιλεγεϊσαν καί
λαμβάνουσαν μέρος είς τό Φεστιβάλ ταινίαν.
— Είς ήν περίπτωσιν δέν προκριθή ή άπονομή
βραβείου ή βραβείων ύπό τής Κριτικής Ε π ι
τροπής, τό άντίστοιχον ποσόν κατανέμεται άναλογικώς είς άπαντα τά λοιπά βραβεία, ή διατί
θεται έν δλψ ή έν μέρει, ύπό τής Κριτικής Ε π ι
τροπής, είς τάς κατά τά άνωτέρω τιμητικάς δια
κρίσεις.
— ΔΓ άποφάσεως τού Τπουργού Βιομηχανίας ούναται νά καθορίζηται χρηματικόν ποσόν, ώς
εισφορά τού Κράτους, διά τήν καλλιτέραν όργάνωσιν τού «Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματο
γράφου».

ΑΡΘΡΟΝ 1 Ιον
Εις τά μέλη τών Επιτροπών, ’Οργανωτικής.
Κριτικής καί ΙΙροκρίσεως, τόν Γραμματέα αύτών καί
τόν έκπρόσωπον τού Υπουργείου Βιομηχανίας καθο
ρίζεται καί καταβάλλεται ύπό τής Διεθνούς Έκθέ
σεως Θεσσαλονίκης, είς βάρος τών πιστώσεων τού
προϋπολογισμού αυτής, κατ’ άποκοπήν άποζημίωσις,
ώς καί τυχόν δαπάνη ταξειδίου καί στέγης.
ΑΡΘΡΟΝ 12ον
Τά έξοδα μεταφοράς καί άσφαλίσεως τών ται
νιών, τόσον κατά τήν άποστολήν, δσον καί κατά τήν
έπιστροφήν των, βαρύνουν τούς παραγωγούς αύτών.
Τό «Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου» βαρύνεται μέ τά έξοδα άποθηκεύσεως καί άσφαλίσεως
τών ταινιών είς τήν έδραν αυτού, καθιστάμενον οΰτω ύπεύθυνον διά τήν φύλαξιν τών ταινιών καί τού
ληφθέντος λοιπού κινηματογραφικού ύλικού μέχρι
τής έπιστροφής του είς τόν δικαιούχον παραγωγόν.

