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Άρθρο πρώτο
Κύρωση Σύµβασης Συµβουλίου της Ευρώπης

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του
άρθρου 28 του Συντάγµατος, η Σύµβαση του Συµβουλίου
της Ευρώπης για τις Κινηµατογραφικές Συµπαραγωγές
(Αναθεωρηµένη), που υπεγράφη στο Ρότερνταµ, στις 30
Ιανουαρίου 2017, το πρωτότυπο κείµενο της οποίας στην
αγγλική και γαλλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελ-
ληνική έχει ως εξής:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΓ ΄, 13 Ιανουαρίου 2022
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης 
για τις Κινηµατογραφικές Συµπαραγωγές (Αναθεωρηµένη)
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Προοίμιο 

 

Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα άλλα Κράτη Μέρη της 

Ευρωπαϊκής Μορφωτικής Σύμβασης (ETS No.18), τα οποία υπογράφουν 

την παρούσα, 

Εκτιμώντας ότι σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη 

μεγαλύτερης ενότητας των μελών του προκειμένου, κυρίως, να 

διαφυλαχθούν και να προωθηθούν τα ιδεώδη και οι αρχές που αποτελούν 

την κοινή τους κληρονομιά, 

Εκτιμώντας ότι η ελευθερία δημιουργίας και η ελευθερία έκφρασης 

συνιστούν θεμελιώδη στοιχεία αυτών των αρχών, 

Εκτιμώντας ότι η υπεράσπιση της πολιτιστικής πολυμορφίας των διαφόρων 

ευρωπαϊκών χωρών αποτελεί έναν από τους στόχους της Ευρωπαϊκής 

Μορφωτικής Σύμβασης, 

Έχοντας υπόψη την Σύμβαση της UNESCO για την Προστασία και την 

Προώθηση της Πολυμορφίας των Πολιτιστικών Εκφράσεων (Παρίσι, 20 

Οκτωβρίου 2005), με την οποία αναγνωρίζεται η πολιτιστική πολυμορφία 

ως καθοριστικό χαρακτηριστικό της ανθρωπότητας και στοχεύει στην 

ενίσχυση της δημιουργίας, της παραγωγής, της διάδοσης, της διανομής και 

της απόλαυσης των πολιτιστικών εκφράσεων, 

Θεωρώντας ότι οι κινηματογραφικές συμπαραγωγές, μέσον δημιουργίας και 

έκφρασης πολιτιστικής πολυμορφίας σε παγκόσμια κλίμακα, πρέπει να 

ενισχυθεί, 

Γνωρίζοντας ότι οι ταινίες αποτελούν σημαντικό μέσο πολιτιστικής και 

καλλιτεχνικής έκφρασης με ουσιώδη ρόλο στην διαφύλαξη της ελευθερίας 

της έκφρασης, την πολυμορφίας και της δημιουργικότητας, καθώς και της 

δημοκρατικής αγωγής του πολίτη, 

Έχοντας αποφασίσει να αναπτύξουν αυτές τις αρχές και υπενθυμίζοντας τις 

συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών στα Κράτη Μέλη στον τομέα του  
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κινηματογράφου και τον οπτικοακουστικό τομέα, και ιδίως την Σύσταση 

Rec (86)3 για την προώθηση της οπτικοακουστικής παραγωγής στην 

Ευρώπη και την Σύσταση CM/Rec(2009)7 για τις εθνικές πολιτικές ως προς 

τον κινηματογράφο και την πολυμορφία των πολιτιστικών εκφράσεων, 

Αναγνωρίζοντας ότι η Απόφαση Res(88)15 που συστήνει ένα Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Ενίσχυσης για τη Συμπαραγωγή και τη Διανομή  

Κινηματογραφικών και Οπτικοακουστικών Έργων Δημιουργίας 

«Eurimages» έχει τροποποιηθεί προκειμένου να επιτραπεί η προσχώρηση 

μη Κρατών Μελών, 

Έχοντας αποφασίσει να επιτύχουν αυτούς τους σκοπούς χάρη σε μια κοινή 

προσπάθεια για την ενίσχυση της συνεργασίας και να καθορίσουν κανόνες 

που να προσαρμόζονται στο σύνολο των κινηματογραφικών 

συμπαραγωγών, 

Εκτιμώντας ότι η υιοθέτηση κοινών κανόνων συμβάλλει στον περιορισμό 

των εμποδίων και στην ενθάρρυνση την συνεργασίας στον τομέα των 

κινηματογραφικών συμπαραγωγών, 

Λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική, οικονομική και χρηματοοικονομική 

εξέλιξη της βιομηχανίας του κινηματογράφου από το άνοιγμα προς 

υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τις Κινηματογραφικές 

Συμπαραγωγές (ETS No. 147) το 1992, 

Πιστεύοντας ότι αυτή η εξέλιξη καθιστά αναγκαία την αναθεώρηση της 

Σύμβασης του 1992 προκειμένου να διασφαλισθεί ότι αυτό το πλαίσιο για 

τις κινηματογραφικές συμπαραγωγές θα παραμείνει επίκαιρο και 

αποτελεσματικό, 

Αναγνωρίζοντας ότι η παρούσα Σύμβαση θα αντικαταστήσει την 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τις Κινηματογραφικές Συμπαραγωγές, 

Συμφώνησαν στα εξής: 
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Κεφάλαιο Ι –Γενικές διατάξεις 

 

Άρθρο 1-Σκοπός της Σύμβασης 

Τα Μέρη της παρούσας Σύμβασης δεσμεύονται να προωθήσουν την 

ανάπτυξη διεθνούς κινηματογραφικής συμπαραγωγής σύμφωνα με τις 

ακόλουθες διατάξεις. 

 

Άρθρο 2-Πεδίο εφαρμογής 

1.Η παρούσα Σύμβαση διέπει τις σχέσεις μεταξύ των Μερών στον τομέα 

των πολυμερών συμπαραγωγών που προέρχονται από την επικράτεια των 

Μερών. 

2.Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται: 

α. σε συμπαραγωγές τριών τουλάχιστον συμπαραγωγών, εγκατεστημένων 

σε τρία διαφορετικά Μέρη στη Σύμβαση, και 

β. σε συμπαραγωγές τριών τουλάχιστον συμπαραγωγών, εγκατεστημένων 

σε τρία διαφορετικά Μέρη στη Σύμβαση και ενός ή περισσότερων 

συμπαραγωγών μη εγκατεστημένων σε αυτά τα Μέρη. Η συνολική 

συμμετοχή των μη εγκατεστημένων στα Μέρη συμπαραγωγών δεν μπορεί, 

πάντως, να υπερβαίνει το 30% του συνολικού κόστους της παραγωγής. 

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα Σύμβαση θα εφαρμόζεται μόνο με την 

προϋπόθεση ότι το έργο ανταποκρίνεται στον ορισμό της επίσημης 

συμπαραγωγής κινηματογραφικού έργου, όπως ορίζεται στο Άρθρο 3, 

υποπαράγραφος γ), κατωτέρω. 

3.Οι διατάξεις διμερών συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ των Μερών 

της παρούσας Σύμβασης συνεχίζουν να εφαρμόζονται στις διμερείς 

συμπαραγωγές. 

Στην περίπτωση πολυμερών συμπαραγωγών, οι διατάξεις της παρούσας 

Σύμβασης υπερισχύουν των διατάξεων των διμερών συμφωνιών μεταξύ 

Μερών στη Σύμβαση. Οι διατάξεις που αφορούν διμερείς συμπαραγωγές 

παραμένουν σε ισχύ εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας 

Σύμβασης. 
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4.Εάν δεν υπάρχει συμφωνία που να διέπει τις διμερείς σχέσεις  

συμπαραγωγής μεταξύ δύο Μερών της παρούσας Σύμβασης, η Σύμβαση θα 

εφαρμόζεται και σε διμερείς συμπαραγωγές, εκτός εάν ένα από τα 

ενδιαφερόμενα Μέρη έχει διατυπώσει επιφύλαξη βάσει του Άρθρου 22. 

 

Άρθρο 3-Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης: 

α. ο όρος «κινηματογραφικό έργο» δηλώνει έργα οποιασδήποτε διάρκειας ή 

υλικού φορέα, ειδικότερα κινηματογραφικά έργα μυθοπλασίας, κινουμένων 

σχεδίων και ντοκιμαντέρ, που είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες σε κάθε ένα 

από τα ενδιαφερόμενα Μέρη διατάξεις περί κινηματογραφικής βιομηχανίας 

και που προορίζονται για προβολή στις κινηματογραφικές αίθουσες. 

β.ο όρος «συμπαραγωγοί» δηλώνει εταιρείες κινηματογραφικής παραγωγής 

ή παραγωγούς εγκατεστημένους στα Μέρη της παρούσας Σύμβασης που 

δεσμεύονται από συμβόλαιο συμπαραγωγής. 

γ.ο όρος «επίσημη συμπαραγωγή κινηματογραφικού έργου» (εφεξής, «η 

ταινία») δηλώνει ένα κινηματογραφικό έργο που πληροί τους όρους του 

Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

Σύμβασης. 

δ.ο όρος «πολυμερής συμπαραγωγή» δηλώνει ένα κινηματογραφικό έργο 

που παράγεται από τουλάχιστον τρεις συμπαραγωγούς όπως ορίζεται στο 

Άρθρο 2, παράγραφος 2, ανωτέρω. 

 

Κεφάλαιο 2-Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμπαραγωγές 

Άρθρο 4-Εξομοίωση με εθνικές κινηματογραφικές ταινίες 

1.Κινηματογραφικά έργα που παράγονται ως πολυμερείς συμπαραγωγές και 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής της Σύμβασης απολαμβάνουν τα 

πλεονεκτήματα που παρέχονται στις εθνικές ταινίες δυνάμει των 

νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν σε κάθε ένα από τα  
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Μέρη στην παρούσα Σύμβαση που συμμετέχουν στην συγκεκριμένη 

συμπαραγωγή.  

2.Τα πλεονεκτήματα παρέχονται σε κάθε συμπαραγωγό από το Μέρος στο 

οποίο είναι εγκατεστημένος, με τις προϋποθέσεις και εντός των ορίων που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σε 

αυτό το Μέρος και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. 

 

Άρθρο 5-Προϋποθέσεις για την ένταξη στο καθεστώς συμπαραγωγής 

1. Οποιαδήποτε συμπαραγωγή κινηματογραφικών έργων υπόκειται στην 

έγκριση των αρμόδιων αρχών των Μερών στα οποία είναι εγκατεστημένοι 

οι συμπαραγωγοί, κατόπιν συνεννόησης των αρμόδιων αρχών και σύμφωνα 

με τις διαδικασίες του Παραρτήματος Ι. Αυτό το παράρτημα αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. 

2.Οι αιτήσεις για την ένταξη στο καθεστώς συμπαραγωγής υποβάλλονται 

για έγκριση στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την διαδικασία αίτησης του 

Παραρτήματος Ι. Αυτή η έγκριση είναι οριστική, εκτός από την περίπτωση 

αδυναμίας τήρησης των αρχικών δεσμεύσεων που αφορούν καλλιτεχνικά, 

οικονομικά ή τεχνικά ζητήματα. 

3.Έργα έκδηλης πορνογραφικής φύσεως ή υπέρ των διακρίσεων, του μίσους 

ή της βίας, ή που προσβάλλουν απροκάλυπτα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 

δεν μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς συμπαραγωγής. 

4.Τα πλεονεκτήματα που προβλέπονται για το καθεστώς συμπαραγωγής 

παρέχονται σε συμπαραγωγούς που θεωρείται ότι κατέχουν κατάλληλα 

τεχνικά και οικονομικά μέσα και επαρκή επαγγελματικά προσόντα. 

5.Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος υποδεικνύει τις αρμόδιες αρχές που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2, ανωτέρω, με δήλωση που γίνεται κατά την 

υπογραφή ή κατά την κατάθεση του οργάνου επικύρωσης, αποδοχής, 

έγκρισης ή προσχώρησης. Η δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί 

οποτεδήποτε στη συνέχεια.  
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Άρθρο 6-Αναλογίες των συμμετοχών των συμπαραγωγών 

1.Σε περίπτωση πολυμερούς συμπαραγωγής, η μικρότερη συμμετοχή δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από 5% και η μεγαλύτερη συμμετοχή δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το 80% του συνολικού κόστους παραγωγής του 

κινηματογραφικού έργου. Όταν η μικρότερη συμμετοχή είναι μικρότερη 

από 20% ή η συμπαραγωγή είναι μόνο οικονομική, το ενδιαφερόμενο 

Μέρος μπορεί να λαμβάνει μέτρα για τη μείωση ή την απαγόρευση 

πρόσβασης στους εθνικούς μηχανισμούς ενίσχυσης των παραγωγών. 

2.Όταν η παρούσα Σύμβαση επέχει θέση διμερούς συμφωνίας μεταξύ δύο 

Μερών δυνάμει του Άρθρου 2, παράγραφος 4, η μικρότερη συμμετοχή δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από 10% και η μεγαλύτερη δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 90% του συνολικού κόστους παραγωγής του 

κινηματογραφικού έργου. Όταν η μικρότερη συμμετοχή είναι μικρότερη 

από 20% ή η συμπαραγωγή είναι μόνο χρηματοοικονομική, το 

ενδιαφερόμενο Μέρος μπορεί να λαμβάνει μέτρα για τη μείωση ή την 

απαγόρευση πρόσβασης στους εθνικούς μηχανισμούς ενίσχυσης των 

παραγωγών . 

 

Άρθρο 7-Δικαιώματα των συμπαραγωγών στο κινηματογραφικό έργο 

1.Το συμβόλαιο συμπαραγωγής πρέπει να εγγυάται σε κάθε συμπαραγωγό 

συγκυριότητα στα δικαιώματα ιδιοκτησίας, ενσώματης και άυλης, επί της 

κινηματογραφικής ταινίας. To συμβόλαιο πρέπει να περιλαμβάνει διάταξη 

που ορίζει ότι η αρχική μορφή (master) της κινηματογραφικής ταινίας 

(πρώτη ολοκληρωμένη έκδοση) θα διατηρείται σε από κοινού συμφωνηθέν 

από τους συμπαραγωγούς μέρος και τους εγγυάται ελεύθερη πρόσβαση σε 

αυτό. 

2. Το συμβόλαιο συμπαραγωγής πρέπει επίσης, να εγγυάται σε κάθε 

συμπαραγωγό το δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό και την αρχική μορφή της 

κινηματογραφικής ταινίας (master) ως μέσου για τη δημιουργία 

αντιγράφου. 
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Άρθρο 8-Τεχνική και καλλιτεχνική συμμετοχή 

1.Η συμμετοχή καθενός συμπαραγωγού περιλαμβάνει ουσιαστική τεχνική 

και καλλιτεχνική συμμετοχή. Κατ’αρχήν, και σύμφωνα με τις διεθνείς 

υποχρεώσεις που δεσμεύουν τα Μέρη, η συμμετοχή των συμπαραγωγών για 

το δημιουργικό, τεχνικό και καλλιτεχνικό προσωπικό, τους ερμηνευτές και 

τις εγκαταστάσεις πρέπει να είναι ανάλογη της επένδυσής τους. 

2.Με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων που δεσμεύουν τα Μέρη 

και των απαιτήσεων του σεναρίου, οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με τα 

γυρίσματα του έργου πρέπει να είναι υπήκοοι των Κρατών που 

συμμετέχουν στην συμπαραγωγή, και η μεταπαραγωγή γίνεται, κανονικά, 

στα εν λόγω Κράτη. 

 

Άρθρο 9-Χρηματοοικονομικές συμπαραγωγές 

1.Κατά παρέκκλιση από το Άρθρο 8 και με την επιφύλαξη των ειδικών 

προϋποθέσεων και περιορισμών των νομοθετικών και των κανονιστικών 

διατάξεων που ισχύουν στα Μέρη, μπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς 

συμπαραγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης οι 

συμπαραγωγές που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α.Περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες μειοψηφικές συμμετοχές που μπορεί 

να είναι χρηματοοικονομικές μόνο, σύμφωνα με την συμβόλαιο 

συμπαραγωγής, υπό τον όρο ότι κάθε εθνικό μερίδιο δεν είναι ούτε 

μικρότερο του 10% ούτε περισσότερο από το 25% του κόστους παραγωγής 

β.περιλαμβάνουν έναν πλειοψηφικό συμπαραγωγό που έχει πραγματική 

τεχνική και καλλιτεχνική συμμετοχή και πληροί τις προϋποθέσεις για την 

αναγνώριση του κινηματογραφικού έργου ως εθνικού έργου στην χώρα του 

γ.βοηθούν στην προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και του 

διαπολιτισμικού διαλόγου  και 

δ.αποτελούν αντικείμενο συμβολαίων συμπαραγωγής που περιλαμβάνουν 

διατάξεις για την κατανομή των εισπράξεων. 

 

34



ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE ΟFFICIAL TRANSLATION 
 

Φ09222/2891 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

REPUBLIQUE HELLENIQUE, MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES  
SERVICE DE TRADUCTION 

HELLENIC REPUBLIC, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS  
TRANSLATION SERVICE 

(σελίδα 9) 

 

2.Οι χρηματοοικονομικές συμπαραγωγές εντάσσονται στο καθεστώς 

συμπαραγωγής μόνο μετά την σε κάθε περίπτωση έγκριση των αρμόδιων 

αρχών, λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις διατάξεις του Άρθρου 10 παρακάτω. 

 

Άρθρο 10-Γενική ισορροπία 

1.Στις κινηματογραφικές σχέσεις των Μερών πρέπει να διατηρείται μία 

γενική ισορροπία, τόσο ως προς το συνολικό ποσό της επένδυσης όσο και 

ως προς την καλλιτεχνική και τεχνική συμμετοχή στα κινηματογραφικά 

έργα συμπαραγωγής. 

2.Ένα Μέρος που, για εύλογο χρονικό διάστημα, διαπιστώνει έλλειμμα στις 

σχέσεις συμπαραγωγής με έναν ή περισσότερα άλλα Μέρη μπορεί να μην 

εγκρίνει επόμενες συμπαραγωγές έως ότου αποκατασταθεί η ισορροπία των 

κινηματογραφικών του σχέσεων με εκείνο το Μέρος ή Μέρη. 

 

Άρθρο 11-Είσοδος και παραμονή 

Σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς και τις ισχύουσες διεθνείς 

υποχρεώσεις, κάθε Μέρος διευκολύνει την είσοδο και την παραμονή, καθώς 

και την χορήγηση αδειών εργασίας στην επικράτειά του, για το τεχνικό και 

καλλιτεχνικό προσωπικό των άλλων Μερών που συμμετέχουν σε μια 

συμπαραγωγή. Ομοίως, κάθε Μέρος επιτρέπει την προσωρινή εισαγωγή και 

επανεξαγωγή εξοπλισμού απαραίτητου για την παραγωγή και την διανομή 

κινηματογραφικών έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής της 

Σύμβασης. 

 

Άρθρο 12-Αναφορά στις χώρες συμπαραγωγής 

1.Οι χώρες συμπαραγωγής θα αναφέρονται στα κινηματογραφικά έργα που 

γίνονται με συμπαραγωγή. 

2.Τα ονόματα αυτών των χωρών θα αναφέρονται ευκρινώς στους τίτλους, 

σε όλο το διαφημιστικό προωθητικό υλικό και κατά την προβολή των 

κινηματογραφικών έργων. 
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Άρθρο 13-Εξαγωγή 

Όταν ένα κινηματογραφικό έργο που έχει γίνει με συμπαραγωγή εξάγεται 

σε χώρα όπου οι εισαγωγές κινηματογραφικών έργων υπόκεινται σε 

ποσοστώσεις και ένα από τα Μέρη της συμπαραγωγής δεν έχει δικαίωμα 

ελεύθερης εισόδου για τα κινηματογραφικά του έργα στη χώρα εισαγωγής: 

α.το κινηματογραφικό έργο προστίθεται, κατ’αρχήν, στο ποσοστό της 

χώρας που έχει την πλειοψηφική συμμετοχή 

β.στην περίπτωση κινηματογραφικού έργου στο οποίο συμμετέχουν 

διάφορες χώρες εξίσου, το κινηματογραφικό έργο προστίθεται στο ποσοστό 

της χώρας που έχει τις καλύτερες δυνατότητες εξαγωγής στη χώρα 

εισαγωγής 

γ.όταν οι διατάξεις των υποπαραγράφων α και β παραπάνω δεν μπορούν να 

εφαρμοσθούν, το κινηματογραφικό έργο θα εισάγεται στο ποσοστό του 

Μέρους που παρέχει τον σκηνοθέτη. 

 

Άρθρο 14-Γλώσσες 

 

Η αρμόδια αρχή ενός Μέρους μπορεί, κατά την χορήγηση του καθεστώτος 

συμπαραγωγής, να απαιτήσει από τον συμπαραγωγό που είναι 

εγκατεστημένος στο έδαφός του μία τελική εκδοχή του κινηματογραφικού 

έργου σε μία από τις γλώσσες αυτού του Μέρους.  

 

Άρθρο 15-Φεστιβάλ 

Τα κινηματογραφικά έργα που γίνονται με συμπαραγωγή προβάλλονται σε 

διεθνή φεστιβάλ από το Μέρος όπου είναι εγκατεστημένος ο μεγαλύτερος 

συμπαραγωγός ή, σε περίπτωση ίσης οικονομικής συμμετοχής, από το 

Μέρος που παρέχει τον σκηνοθέτη, εκτός εάν οι συμπαραγωγοί έχουν 

αποφασίσει διαφορετικά. 

 

Κεφάλαιο ΙΙΙ – Τελικές διατάξεις 
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Άρθρο 16-Αποτελέσματα της Σύμβασης 

1.Η παρούσα Σύμβαση αντικαθιστά, όσον αφορά τα Κράτη Μέρη της, την 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τις Κινηματογραφικές Συμπαραγωγές, η οποία 

άνοιξε προς υπογραφή στις 2 Οκτωβρίου 1992. 

2.Στις σχέσεις ενός Μέρους στην παρούσα Σύμβαση με ένα Μέρος στη 

Σύμβαση του 1992, το οποίο δεν έχει επικυρώσει την παρούσα Σύμβαση, 

εξακολουθεί να εφαρμόζεται η Σύμβαση του 1992. 

 

Άρθρο 17-Παρακολούθηση της Σύμβασης και τροποποιήσεις των 

Παραρτημάτων Ι και ΙΙ 

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ενίσχυσης για τη 

Συμπαραγωγή και τη Διανομή Κινηματογραφικών και Οπτικοακουστικών 

Έργων Δημιουργίας «Eurimages» είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση 

αυτής της Σύμβασης. 

2.Οποιοδήποτε Μέρος στην παρούσα Σύμβαση δεν είναι μέλος του 

«Eurimages» μπορεί να εκπροσωπείται και να έχει μία ψήφο στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του «Eurimages», όταν το Συμβούλιο διεξάγει τις εργασίες που 

του έχουν ανατεθεί με την παρούσα Σύμβαση. 

3.Προκειμένου να προάγει την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης, 

το Διοικητικό Συμβούλιο του «Eurimages» μπορεί: 

α.να κάνει προτάσεις για την διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών και 

καλής πρακτικής μεταξύ των Μερών  

β.να διατυπώνει άποψη επί οποιουδήποτε θέματος αφορά την εφαρμογή και 

την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης και να κάνει ειδικές συστάσεις στα 

Μέρη σχετικά. 

4.Προκειμένου να επικαιροποιούνται οι διατάξεις των Παραρτημάτων Ι και 

ΙΙ της παρούσας Σύμβασης για να διασφαλίζεται η διαρκής τους συνάφεια 

με τις κοινές πρακτικές στην βιομηχανία του κινηματογράφου, κάθε Μέρος, 

η Επιτροπή Υπουργών ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Ενίσχυσης για τη Συμπαραγωγή και την Διανομή   
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Κινηματογραφικών και Οπτικοακουστικών Έργων Δημιουργίας 

«Eurimages» μπορούν να προτείνουν τροποποιήσεις. Αυτές θα 

κοινοποιούνται από τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης 

στα Μέρη. 

5.Μετά από διαβούλευση με τα Μέρη, η Επιτροπή Υπουργών μπορεί, με 

την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 20.δ του Καταστατικού του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, να υιοθετήσει μία τροποποίηση που προτείνεται 

σύμφωνα με την παράγραφο 4. Η τροποποίηση τίθεται σε ισχύ μετά τη λήξη 

μιας περιόδου ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία διαβιβάστηκε 

στα Μέρη. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, οποιοδήποτε Μέρος μπορεί να 

δηλώσει προς τον Γενικό Γραμματέα την αντίρρησή του για τη θέση σε 

ισχύ της τροποποίησης ως προς αυτό.  

6.Εάν το ένα τρίτο των Μερών δηλώσει προς τον Γενικό Γραμματέα 

αντίρρηση για τη θέση σε ισχύ της τροποποίησης, η τροποποίηση δεν 

τίθεται σε ισχύ.  

7.Εάν λιγότερο από το ένα τρίτο των Μερών δηλώσει αντίρρηση, η 

τροποποίηση τίθεται σε ισχύ για εκείνα τα Μέρη που δεν δήλωσαν 

αντίρρηση. 

8.Αφού μια τροποποίηση τεθεί σε ισχύ κατά τις παραγράφους 5 και 7 αυτού 

του άρθρου και ένα Μέρος έχει δηλώσει αντίρρηση σε αυτή, αυτή η 

τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ ως προς το εν λόγω Μέρος την πρώτη ημέρα 

του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία το Μέρος 

ειδοποιεί τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης ότι 

αποδέχεται την τροποποίηση. Ένα Μέρος που έχει δηλώσει αντίρρηση 

μπορεί να την αποσύρει οποτεδήποτε ενημερώνοντας τον Γενικό 

Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

9.Εάν η Επιτροπή Υπουργών εγκρίνει μια τροποποίηση, ένα Κράτος ή η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να εκφράσει την συγκατάθεσή του να 

δεσμευθεί από τη Σύμβαση χωρίς να αποδεχθεί ταυτόχρονα και την 

τροποποίηση. 
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Άρθρο 18-Υπογραφή, επικύρωση, αποδοχή, έγκριση 

1.Η παρούσα Σύμβαση είναι ανοικτή προς υπογραφή από τα Κράτη Μέλη 

του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα άλλα Κράτη Μέρη της Ευρωπαϊκής 

Μορφωτικής Σύμβασης, τα οποία μπορούν να εκφράσουν την συγκατάθεσή 

τους να δεσμευθούν από αυτή μέσω: 

α.υπογραφής χωρίς επιφύλαξη επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, ή 

β.υπογραφής με επιφύλαξη επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, που 

ακολουθείται από επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. 

2.Τα όργανα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης κατατίθεται στον Γενικό 

Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

 

Άρθρο 19-Θέση σε ισχύ 

1.Η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί 

την εκπνοή περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία τρία 

Κράτη, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο είναι Κράτη Μέλη του Συμβουλίου 

της Ευρώπης, εξέφρασαν την συγκατάθεσή τους να δεσμευτούν από την 

Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 18. 

2.Ως προς τα Κράτη που θα εκφράσουν μεταγενέστερα τη συγκατάθεσή 

τους να δεσμευθούν από αυτή, η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα 

του μήνα που ακολουθεί την εκπνοή περιόδου τριών μηνών μετά την 

ημερομηνία υπογραφής ή κατάθεσης του οργάνου επικύρωσης, αποδοχής ή 

έγκρισης.  

 

Άρθρο 20-Προσχώρηση μη Κρατών Μελών 

1.Μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης, η Επιτροπή Υπουργών 

του Συμβουλίου της Ευρώπης μπορούν, μετά από διαβούλευση με τα Μέρη, 

να προσκαλούν οποιοδήποτε Κράτος που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου 

της Ευρώπης, καθώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να προσχωρήσει στη 

Σύμβαση, με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του Άρθρου 20.δ 

του Καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης, και με την ομόφωνη  
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ψήφο των εκπροσώπων των Συμβαλλομένων Κρατών που δικαιούνται να 

συμμετέχουν στην Επιτροπή Υπουργών. 

2. Ως προς τα Κράτη που προσχωρούν ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε 

περίπτωση προσχώρησης, η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του 

μήνα που ακολουθεί την εκπνοή μιας περιόδου τριών μηνών από την 

ημερομηνία της κατάθεσης του οργάνου προσχώρησης στον Γενικό 

Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

 

Άρθρο 21-Εδαφική ρήτρα  

1.Οποιοδήποτε Κράτος μπορεί, κατά την υπογραφή ή την κατάθεση του 

οργάνου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησής του, να ορίσει το 

έδαφος ή τα εδάφη στα οποία θα εφαρμόζεται αυτή η Σύμβαση. 

2.Οποιοδήποτε Μέρος μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή αργότερα, με δήλωση 

που απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να 

επεκτείνει την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης σε οποιοδήποτε άλλο 

έδαφος ορίζεται στην δήλωση. Η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ ως προς αυτό το 

έδαφος την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την εκπνοή τριών μηνών 

από την ημερομηνία λήψης της δήλωσης από τον Γενικό Γραμματέα. 

3.Μια δήλωση που έγινε δυνάμει των δύο προηγούμενων παραγράφων 

μπορεί, ως προς το έδαφος που ορίζεται σε αυτή τη δήλωση, να αποσυρθεί 

με γνωστοποίηση στον Γενικό Γραμματέα. Η απόσυρση θα αρχίσει να 

ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την εκπνοή τριών μηνών 

από την ημερομηνία λήψης της κοινοποίησης από τον Γενικό Γραμματέα. 

 

Άρθρο 22-Επιφυλάξεις 

1.Οποιοδήποτε Κράτος μπορεί, κατά την υπογραφή ή την κατάθεση του 

οργάνου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησής του, να δηλώσει 

ότι το Άρθρο 2, παράγραφος 4, δεν εφαρμόζεται στις διμερείς σχέσεις 

συμπαραγωγής μεταξύ αυτού και ενός ή περισσοτέρων Μερών. Επιπλέον, 

μπορεί να επιφυλαχθεί του δικαιώματος να ορίσει ανώτατο όριο  
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συμμετοχής διαφορετικό από αυτό που ορίζεται στο άρθρο 9, παράγραφος 

1α. Καμία άλλη επιφύλαξη δεν μπορεί να διατυπωθεί.  

2.Οποιοδήποτε Μέρος έχει διατυπώσει επιφύλαξη δυνάμει της 

προηγούμενης παραγράφου μπορεί να την αποσύρει συνολικά ή εν μέρει με 

γνωστοποίηση στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η 

απόσυρση θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης από 

τον Γενικό Γραμματέα. 

 

Άρθρο 23-Καταγγελία 

1.Οποιοδήποτε Μέρος μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή, να καταγγείλει την 

παρούσα Σύμβαση με γνωστοποίηση στον Γενικό Γραμματέα του 

Συμβουλίου της Ευρώπης. 

2.Η καταγγελία θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη μέρα του μήνα που 

ακολουθεί την εκπνοή περιόδου έξι μηνών από την ημερομηνία λήψης της 

γνωστοποίησης από τον Γενικό Γραμματέα. 

 

Άρθρο 24-Γνωστοποιήσεις 

Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης γνωστοποιεί στα 

Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και σε οποιοδήποτε Κράτος έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση ή έχει 

προσκληθεί να το πράξει: 

α.  οποιαδήποτε υπογραφή 

β. την κατάθεση οποιουδήποτε οργάνου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή 

προσχώρησης 

γ. την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης σύμφωνα με τα Άρθρα 19, 

20 και 21 

δ. οποιαδήποτε επιφύλαξη και απόσυρση επιφύλαξης που έγινε βάσει του 

Άρθρου 22 

ε. οποιαδήποτε δήλωση που έγινε βάσει του Άρθρου 5, παράγραφος 5 

στ. οποιαδήποτε καταγγελία γνωστοποιήθηκε βάσει του Άρθρου 23 
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ζ.  οποιαδήποτε άλλη πράξη, γνωστοποίηση ή ανακοίνωση που αφορά αυτή 

την Σύμβαση. 

 

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι, 

υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση. 

Έγινε στο Ρότερνταμ, την 30η Ιανουαρίου 2017, στην Αγγλική και την 

Γαλλική γλώσσα, αμφοτέρων των κειμένων όντων εξίσου αυθεντικών, σε 

ένα πρωτότυπο, το οποίο θα κατατεθεί στα Αρχεία του Συμβουλίου της 

Ευρώπης. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα 

διαβιβάσει επικυρωμένα αντίγραφα στα Κράτη που αναφέρονται στο 

Άρθρο 18, παράγραφος 1, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάθε 

Κράτος που έχει προσκληθεί να προσχωρήσει σε αυτήν την Σύμβαση. 

 

Επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο του μοναδικού πρωτοτύπου στα αγγλικά 

και γαλλικά που έχει κατατεθεί στα αρχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Στρασβούργο, 7 Μαρτίου 2017 

Ο Διευθυντής του Νομικού Τμήματος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου 

(Jurisconsult) του Συμβουλίου της Ευρώπης 

Γιοργκ Πολακιεβιτς 

Διευθυντής  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Διαδικασία υποβολής αιτήσεων 

Προκειμένου να επωφεληθούν από τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, 

οι συμπαραγωγοί που είναι εγκατεστημένοι στα Μέρη πρέπει, εν ευθέτω 

χρόνω πριν από την έναρξη της κύριας φωτογράφισης ή της κύριας 

δημιουργίας κινουμένων εικόνων, να υποβάλλουν αίτηση για προσωρινό 

καθεστώς συμπαραγωγής και να επισυνάπτουν τα έγγραφα που 

αναφέρονται παρακάτω. Αυτά τα έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται στις 

αρμόδιες αρχές σε ικανό αριθμό για να κοινοποιηθούν στις αρχές των 

άλλων Μερών το αργότερο ένα μήνα πριν από την έναρξη των γυρισμάτων: 

-δήλωση σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων του δημιουργού 
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-σύνοψη της ταινίας 

-προσωρινό κατάλογο των τεχνικών και καλλιτεχνικών συνεισφορών της 

κάθε εμπλεκόμενης χώρας 

-προϋπολογισμό και προσωρινό πρόγραμμα χρηματοδότησης 

-προσωρινό χρονοδιάγραμμα παραγωγής 

-το συμβόλαιο συμπαραγωγής ή μία συνοπτική συμφωνία («υπόμνημα 

συμφωνίας») των συμπαραγωγών. Αυτό το έγγραφο πρέπει να 

περιλαμβάνει ρήτρες που να ρυθμίζουν την κατανομή των εισπράξεων ή  

ή των αγορών μεταξύ των συμπαραγωγών. 

Το καθεστώς συμπαραγωγής χορηγείται οριστικά με την ολοκλήρωση της 

ταινίας και αφού οι αρμόδιες αρχές εξετάσουν τα παρακάτω έγγραφα 

οριστικής παραγωγής: 

-την πλήρη αλληλουχία των δικαιωμάτων 

-το τελικό σενάριο 

-τον οριστικό κατάλογο των τεχνικών και καλλιτεχνικών συνεισφορών από 

κάθε εμπλεκόμενη χώρα 

-την αναφορά οριστικού κόστους 

-το οριστικό πρόγραμμα χρηματοδότησης 

-το συμβόλαιο συμπαραγωγής που συνήψαν οι συμπαραγωγοί. Το 

συμβόλαιο αυτό πρέπει να συμπεριλαμβάνει ρήτρες που να ρυθμίζουν την 

κατανομή των εισπράξεων ή των αγορών μεταξύ των συμπαραγωγών. 

Οι εθνικές αρχές μπορούν να ζητούν οποιοδήποτε άλλο έγγραφο είναι 

απαραίτητο για την αξιολόγηση της αίτησης σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία. 

Η αίτηση και τα άλλα έγγραφα θα είναι, ει δυνατόν, στη γλώσσα των 

αρμόδιων αρχών στις οποίες υποβάλλονται. 

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα αποστέλλουν η μία στην άλλη την αίτηση και 

τα συνημμένα έγγραφα μόλις τα παραλάβουν. Η αρμόδια αρχή του Μέρους 

με τη μειοψηφική χρηματοοικονομική συμμετοχή δεν θα δίνει την έγκρισή 

της προτού λάβει τη γνώμη του Μέρους με την πλειοψηφική 

χρηματοοικονομική συμμετοχή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-Ορισμός εγκεκριμένου κινηματογραφικού έργου 

1.Ένα κινηματογραφικό έργο μυθοπλασίας θεωρείται επίσημη 

συμπαραγωγή υπό την έννοια του Άρθρου 3, υποπαράγραφος γ, εάν, ως 

προς τα στοιχεία που προέρχονται από τα Κράτη Μέρη της Σύμβασης, 

συγκεντρώνει τουλάχιστον 16 από ένα δυνητικό σύνολο 21 μονάδων, 

σύμφωνα με τον παρακάτω κατάλογο στοιχείων. 

2.Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της συμπαραγωγής, οι αρμόδιες 

αρχές μπορούν, μετά από μεταξύ τους συνεννόηση, να εντάσσουν στο 

καθεστώς συμπαραγωγής ένα έργο που συγκεντρώνει αριθμό μονάδων 

μικρότερο από τις 16 που απαιτούνται κανονικά. 

 

Στοιχεία που προέρχονται από τα Κράτη Μέρη της 

Σύμβασης 

Μονάδες 

αξιολόγησης 

Σκηνοθέτης 

Σεναριογράφος 

Συνθέτης 

Πρώτος ρόλος 

Δεύτερος ρόλος 

Τρίτος ρόλος 

Διευθυντής φωτογραφίας 

Προϊστάμενος Ήχου 

Προϊστάμενος Μοντάζ 

Προϊστάμενος σκηνικών ή κοστουμιών 

Στούντιο ή τόπος γυρισμάτων 

Τόπος οπτικών εφέ (VFX) ή εικόνων από Η/Υ (CGI)  

Τόπος μεταπαραγωγής 

 

Σημ.: 

Οι πρώτος, δεύτερος και τρίτος ρόλος καθορίζονται από 

τον αριθμό των ημερών εργασίας. 

4 

3 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

21 
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(σελίδα 19) 

3.Ένα κινηματογραφικό έργο κινουμένων σχεδίων θεωρείται επίσημη 

συμπαραγωγή με την έννοια του Άρθρου 3, υποπαράγραφος γ, εάν  

συγκεντρώνει τουλάχιστον 15 από ένα δυνητικό σύνολο 23 μονάδων, 

σύμφωνα με τον παρακάτω κατάλογο στοιχείων. 

4.Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της συμπαραγωγής, οι αρμόδιες 

αρχές μπορούν, μετά από μεταξύ τους συνεννόηση, να εντάσσουν στο 

καθεστώς συμπαραγωγής ένα έργο που συγκεντρώνει αριθμό μονάδων 

μικρότερο από τους 15 που απαιτούνται κανονικά. 

Στοιχεία που προέρχονται από τα Κράτη Μέρη της 

Σύμβασης 

Μονάδες 

αξιολόγησης 

Σύλληψη ιδέας 

Σενάριο 

Σχεδιασμός χαρακτήρων 

Μουσική σύνθεση 

Σκηνοθεσία 

Εικονογραφημένο σενάριο (“storyboard”) 

Επικεφαλής διακόσμησης 

Φόντο από Η/Υ 

Γενικό σχέδιο (δισδιάστατο) (“layout”) ή γενικό σχέδιο 

(“layout”) και τρισδιάστατη απεικόνιση (“camera blocks”) 

75% των δαπανών για κινούμενα σχέδια σε Κράτη Μέρη 

της Σύμβασης 

75% του καθαρισμού, της ενδιάμεσης παρέμβασης και του 

χρωματισμού σε Κράτη Μέρη της Σύμβασης (2D) 

ή 

75% του του χρωματισμού, του φωτισμού, του στησίματος 

(“rigging”) της μοντελοποίησης και της σύστασης 

(“texturing”) σε Κράτη Μέρη της Σύμβασης (3D) 

Σύνθεση εικόνας ή κάμερα 

Μοντάζ 

Ήχος 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

 

2 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

1 

1 

1 
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(σελίδα 20) 

5.Ένα κινηματογραφικό έργο τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) θεωρείται  

επίσημη συμπαραγωγή υπό την έννοια του Άρθρου 3, υποπαράγραφος γ, 

εάν συγκεντρώνει τουλάχιστον το 50% των συνολικών μονάδων  σύμφωνα 

με τον κατάλογο των στοιχείων παρακάτω. 

6. Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της συμπαραγωγής, οι αρμόδιες 

αρχές μπορούν, μετά από μεταξύ τους συνεννόηση, να εντάσσουν στο 

καθεστώς συμπαραγωγής ένα έργο με λιγότερο από το 50% των συνολικών 

μονάδων που απαιτούνται κανονικά. 

Στοιχεία που προέρχονται από τα Κράτη Μέρη της 

Σύμβασης 

Μονάδες 

αξιολόγησης 

Σκηνοθέτης 

Σεναριογράφος 

Κάμερα 

Μοντέρ 

Ερευνητής 

Συνθέτης 

Ηχολήπτης  

Τόπος γυρισμάτων 

Τόπος μεταπαραγωγής 

Τόπος οπτικών εφέ (VFX) ή εικόνων από Η/Υ (CGI) 

4 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

16 

 

Ακριβής μετάφραση από το συνημμένο έγγραφο στην Αγγλική 
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Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύµβασης
που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της
παρ. 2 του άρθρου 19 αυτής.
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Αθήνα,                                                                2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ


	k-kinimparag-symvasi.pdf
	M.6991 ΣΥΜΒΑΣΗ
	Μ.6991 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ




