
ΒΑΣ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 15/17 ΜΑΪΟΥ 1956 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 123) 

Περί κανονισμού Θεάτρων - Κινηματογράφων κ.λπ. 

Εν όψει της παρ. 6 του άρθρου 3 Α.Ν. 445/1937 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και 
κωδικοποιήσεως των περί κινηματογράφων διατάξεων», της παρ. 3 του άρθρ. 1 του Α.Ν. 446/1937 
«περί θεάτρων», του άρθρ. 9 του Ν.Δ. από 17.7.1923 «περί σχεδίου των πόλεων, κωμών και 
συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών», ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη 
μεταγενεστέρως, της παρ. 2 του άρθρ. 7 του Νομ. 5367/1932 «περί εκτελέσεως των δημοσίων 
έργων», του άρθρ. 8 του Νομ. 3076/1954 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 
1671/51 «περί Υπουργικού Συμβουλίου» και την υπ' αριθμ. 244/1956 Γνωμοδότησιν του 
Συμβουλίου της Επικρατείας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1 

Γενικά 

Άρθρον 1 

1. Δια των εν τω παρόντι διατυπουμένων διατάξεων επιδιώκεται η ασφάλεια του κοινού, των 
ηθοποιών και του προσωπικού εν γένει των δημοσίων θεαμάτων από κινδύνων υγιεινής, 
κυκλοφορίας εντός και εκτός των χώρων συγκεντρώσεως του κοινού από πυρός, ως και πανικού εξ 
οιασδήποτε αιτίας. Επιδιώκεται, επίσης, η αρτία διαμόρφωσις και η διάταξις αυτών από απόψεως 
αρχιτεκτονικής και αισθητικής ασκουμένης κατ' ελευθέραν κρίσιν, ως και τουριστικής τοιαύτης. 

2. Αι εν τω παρόντι διατάξεις δέον να τηρώνται εις πάσαν περίπτωσιν εξ αρχής κατασκευής, 
διαμορφώσεως ή μεταρρυθμίσεως τόπων ανοικτών ή εστεγασμένων οπωσδήποτε εις θέατρα, 
κινηματογράφους, αιθούσας διαλέξεων, συναυλιών κ.λπ. και εν γένει εις χώρους συγκεντρώσεως 
του κοινού. 

3. Αι υπό των διατάξεων του παρόντος επιβαλλόμεναι υποχρεώσεις ισχύουν επί πλέον των δι' άλλων 
γενικών ή ειδικών διατάξεων επιβαλλομένων τοιούτων. 

4. Μετατροπή του θερινού θεάματος εις χειμερινόν εμπίπτει εις την πλήρη εφαρμογήν των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού κατά πάντα τα σημεία αυτού, θεωρουμένης ως εξ υπαρχής 
εγκαταστάσεως, πλην των διατάξεων περί αποστάσεων από ναών και κλινικών, νοσοκομείων  κ.λπ., 
των προβλεπομένων υπό του άρθρ. 9 του παρόντος κανονισμού. 

5. Προσωρινή μεταλλαγή χρήσεως λειτουργούντος κινηματογράφου εις θέατρον (μουσικού ή 
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πρόζας) και τανάπαλιν, επιτρέπεται μόνον μετά προηγουμένην γνώμην του οικείου Συμβουλίου ότι 
πληρούνται οι όροι ασφαλείας των θεατών. 

«Η διάρκεια της τοιαύτης μεταλλαγής δεν δύναται να είναι μεγαλυτέρα της θερινής ή χειμερινής 
περιόδου». 

Το ως άνω εντός « » εδάφιον τίθεται ως αντικατεστάθη διά του άρθρ. 1. Β.Δ. 774 της 14/25 
Νοεμ. 1960 (ΦΕΚ Α΄ 186). 

Γενικοί ορισμοί 

Άρθρον 2 

1. Θέατρον είναι κεκαλυμμένος ή ακάλυπτος τόπος συγκεντρώσεως του κοινού, προς 
παρακολούθησιν παραστάσεως έργων θεατρικών ή μουσικών ή καλλιτεχνικής εν γένει θεατρικής ή 
μουσικής αποδόσεως ενός ή πλειοτέρων καλλιτεχνών. 

2. Κινηματογράφος είναι τόπος συγκεντρώσεως του κοινού προς παρακολούθησιν έργων 
προβαλλομένων υπό ειδικών μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών εικόνων μετά 
συγχρόνου αναπαραγωγής της φωνοληψίας και της μουσικής των κινηματογραφηθεισών σκηνών ή 
άνευ αναπαραγωγής φωνοληψίας. 

3. Ο συνδυασμός ακροαμάτων ή θεαμάτων μετά παροχής φαγητών ή ποτών εις τας θέσεις των 
θεατών δεν στερεί τους τοιούτους τόπους της ιδιότητος του θεάτρου ή του κινηματογράφου, έστω 
και αν πρόκειται περί καλλιτεχνικής εν γένει θεατρικής ή μουσικής αποδόσεως ενός ή πλειόνων 
καλλιτεχνών. 

4. Αίθουσα συγκεντρώσεως θεατών καλείται ο κλειστός χώρος, εις ον συγκεντρούται το κοινόν: α) 
Προς αναψυχήν διά της παρακολουθήσεως καλλιτεχνικής θεατρικής ή μουσικής αποδό- 

σεως ενός ή πλειοτέρων καλλιτεχνών, μη έχων σκηνήν ή θάλαμον προβολής κινηματογραφικών 
ταινιών και β) προς παρακολούθησιν διαλέξεως μετά ή άνευ προβολής εικόνων. 

«5. Ως θέατρον ή ως αίθουσα συγκεντρώσεως θεατών, κατά την έννοια των διατάξεων των 
παραγράφων 1,3 και 4 του παρόντος άρθρου, νοείται, και κάθε μετασκευασμένος προς τούτο, χώρος 
πλωτού, χερσαίου ή σταθερής τροχιάς μεταφορικού μέσου. 

Η χορήγηση άδειας λειτουργίας θεάτρου, εντός των παραπάνω χώρων, γίνεται, κατά παρέκκλιση 
των διατάξεων των άρθρων 9 έως 18, 20 έως 65 και 94 έως 162 του παρόντος, από το κατά τόπο 
αρμόδιο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, το οποίο έχει τις εξουσίες και αρμοδιότητες που 
ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 7 του Ν. 2307/1995(ΦΕΚ 113 Α’). Για τη χορήγηση της 
σχετικής άδειας, το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του την ιδιαιτερότητα του 
εκάστοτε συγκεκριμένου χώρου, καθώς και την τήρηση, σύμφωνα με τις κείμενες κάθε φορά 
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διατάξεις, των όρων πυρασφάλειας, υγιεινής και αερισμού.» 

Η παραπάνω μέσα σε «» παρ. 5 προστίθενται με την παρ. 1, άρθρου 16 του Ν. 3390/23/27.9.2005 
(ΦΕΚ 233 Α’). 

Άρθρον 3 

1. Προθάλαμος αιθούσης ή προθάλαμος ταμείων είναι ο προ της αιθούσης των θεάτρων θάλαμος, 
ένθα συνήθως εγκαθίστανται τα ταμεία του θεάτρου ή κινηματογράφου κ.λπ. 

2. Πλατεία του θεάτρου ή κινηματογράφου είναι ο προ της σκηνής χώρος της αιθούσης των θεατών, 
ου το δάπεδον δεν υπέρκειται του δαπέδου της σκηνής διά δημιουργίας βαθμίδων, αλλά δι' ανιούσης 
κλίσεως. 

3. Ανυψωμένη πλατεία είναι το τμήμα της πλατείας του θεάτρου κ.λπ. ούτινος το δάπεδον υψούται 
υπέρ το δάπεδον της πλατείας διά βαθμίδων. 

4. Τοίχος της σκηνής είναι ο εκατέρωθεν του προσώπου της σκηνής τοίχος. 

5. Πλάγιοι τοίχοι της αιθούσης θεατών είναι οι εγκάρσιοι προς τον τοίχον της σκηνής τοίχοι. 

6. Οπίσθιος τοίχος της αιθούσης θεατών είναι ο έναντι της σκηνής τοίχος της αιθούσης ταύτης. 

7. Σκηνή είναι χώρος κεκαλυμμένος ή ακάλυπτος, όπου παίζουν οι ηθοποιοί, διατάσσονται αι 
σκηνογραφίαι του έργου και υπάρχουσιν αι μηχανικαί εγκαταστάσεις, αι δια την παράστασιν αυτού 
απαιτούμεναι, τοποθετούνται τα μηχανήματα αναπαραγωγής των ήχων ή η οθόνη προβολής 
κινηματογραφικών ταινιών. 

8. Κτίριον της σκηνής είναι το κτίσμα το περιέχον την σκηνήν, τους θαλάμους ηθοποιών και τα 
βοηθητικά παραρτήματα αυτής. 

9. Ορχήστρας θέσις είναι ο μεταξύ της σκηνής και της πλατείας χώρος, ο διατεθειμένος διά την 
ορχήστραν. 

10. Υποβολείον είναι η θέσις εγκαταστάσεως του υποβολέως του παιζομένου έργου. 

11. Δάπεδον της σκηνής είναι το δάπεδον όπου παίζουν οι ηθοποιοί ή οι οιοιδήποτε καλλιτέχναι, 
προκειμένου δε περί κινηματογράφων μόνον το οριζόντιον επίπεδον, εφ' ου κείται η κατωτέρα 
οριζοντία γραμμή της οθόνης προβολής. 

12. Σκηνογραφίαι είναι αι δια την παράστασιν του έργου απαιτούμεναι εζωγραφισμέναι εικόνες. 

13. Άνοιγμα της σκηνής είναι το επί του τοίχου της σκηνής άνοιγμα, όπερ φράσσεται διά της 
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αυλαίας και απομονούται από του χώρου της αιθούσης των θεατών. 

14. Περιφερειακός διάδρομος είναι ο περιβάλλων το δάπεδον της πλατείας διάδρομος μεταξύ των 
θέσεων των θεατών και των πλαγίων και οπισθίου τοίχου της αιθούσης των θεατών, ειδικώτερον το 
τελευταίον τούτο τμήμα του περιφερειακού τούτου διαδρόμου καλείται οπίσθιος διάδρομος της 
αιθούσης. 

15. Εξώστης (πρώτος-δεύτερος) είναι ο άνω του οπισθίου τμήματος της πλατείας εξώστης των 
θεατών. 

16. Θεωρεία πλάγια ή κεντρικά είναι τα παρά τους πλαγίους ή τους οπισθίους τοίχους της αιθούσης 
των θεατών θεωρεία. 

17. Αναψυκτήριον είναι ο χώρος όπου οι θεαταί δύνανται κατά τα διαλείμματα να λάβωσιν 
αναψυκτικόν τι ή ψυχρόν φαγητόν. 

18. Θάλαμος προβολής είναι ο θάλαμος όπου εγκαθίστανται τα μηχανήματα προβολής ταινιών, 
εικόνων ή φωτός (προκειμένου μόνον περί θεάτρων).  

19. Καπνιστήριον είναι ο ειδικός χώρος, όπου επιτρέπεται το κάπνισμα.  

20. Θάλαμος ηθοποιού είναι ο χώρος όπου ο ηθοποιός ενδύεται και καλλωπίζεται (καμαρίνι). 

21. Εγκατάστασις τεχνητού κλίματος είναι η μηχανική εγκατάστασις η παρέχουσα αέρα 
ρυθμιζομένης ποιότητος και θερμοκρασίας κ.λπ. 

Άρθρον 4. 

1. Πυρίμαχοι κατασκευαί είναι εκείναι, αίτινες άφλεκτοι ούσαι εκ πυρός, τόσον υπό την επίδρασιν 
αυτού, όσον και του προς κατάσβεσιν της πυρκαϊάς ύδατος δεν μεταβάλλουν ουσιωδώς, ούτε την 
αντοχήν των εις υποβάστασιν φορτίων, ούτε την υφήν των, παρακωλύουν δε εφ' ικανόν χρόνον την 
διέλευσιν του πυρός. 

Ιδιαιτέρως πυρίμαχοι κατασκευαί θεωρούνται: 

1) Τοίχοι εκ συμπαγούς οπτοπλινθοδομής, εξ αργιλλικών τεχνητών λίθων, πορώδους ελαφροπέτρας, 
εκ λίθων σκωρίας απηλλαγμένων άνθρακος ή εκ δομικών υλικών, ίσης πυριμάχου ικανότητος, 
τουλάχιστον ημισείας κανονικής πλίνθου (ης αι διαστάσεις δίδονται υπό του γενικού οικοδομικού 
κανονισμού του Κράτους), τοίχοι εκ σκυροδέματος πάχους τουλάχιστον 0,10 μ. μη ωπλισμένου ή 
τουλάχιστον πάχους 0,06 μ. ωπλισμένου σκυροδέματος. 

2) Οροφαί εξ οπτοπλίνθων ή εξ εν τη ανωτέρω παραγράφω τεχνητών ή δομικών υλικών, 
τηρουμένων των εν αυτή απαιτουμένων ελαχίστων διαστάσεων. 

3) Δοκοί και φορείς εκ σιδηροπαγούς σκυροδέματος σιδηροί φορείς και δοκοί θεωρούνται 
πυρίμαχοι μόνον όταν περιβάλλονται υπό πυριμάχου χιτώνος. 

4) Υποστυλώματα και στύλοι κατασκευαζόμενα εξ οπτοπλίνθων, απλού ή σιδηροπαγούς 
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σκυροδέματος ή εκ φυσικών λίθων δοκιμασθέντων επαρκώς εις το πυρ. Υποστυλώματα εκ γρανίτου 
ή μαρμάρου δεν θεωρούνται πυρίμαχα. Υποστυλώματα εκ σιδήρου δέον να περιβάλλονται 
πανταχόθεν υπό πυριμάχου χιτώνος. 

5) Κατασκευαί στεγών εκ σιδήρου, τότε θεωρούνται πυρίμαχοι, όταν οι σιδηροί ελκυστήρες 
περιβάλλονται πανταχόθεν υπό πυριμάχου χιτώνος, ή όταν ο χώρος της στέγης απομονούται 
πυριμάχως και παραμένει αχρησιμοποίητος. 

6) Κλίμακες κατασκευαζόμεναι εξ οπτοπλίνθων, σιδηροπαγούς σκυροδέματος, εκ δεδοκιμασμένων 
τεχνητών λίθων ή εκ δεδοκιμασμένου πελεκητού λίθου. Πεπακτωμέναι βαθμίδες κλιμάκων εκ 
μαρμάρου ή γρανίτου δεν θεωρούνται πυρίμαχοι. 

7) Θύραι, όταν αύται δοκιμαζόμεναι παρά της αρχής εις φλόγα πυρός 1000 οκ. περίπου, 
παρουσιάζουσιν αντίστασιν εις το πυρ επί ημίσειαν ώραν τουλάχιστον όταν κλείουν αυτομάτως και 
καπνοστεγώς επί πλαισίου εκ πυριμάχων υλικών με υποδοχήν τουλάχιστον 1 1/2 εκ. 

8) Υελώματα εις κατακορύφους τοίχους δύνανται να θεωρώνται πυρίμαχα, άτινα αντέχουν εις τας 
επιδράσεις του πυρός και του ύδατος κατασβέσεως τόσον, ώστε δεν επέρχεται θραύσις των υάλων ή 
καταστροφή της συνθέσεως αυτών εις δοκιμασίαν ενεργουμένην υπό της αρχής διά φλογός πυρός 
1000 οκ. επί ημίσειαν ώραν. 

9) Πυρίμαχοι χιτώνες φορέων και δοκών ή υποστυλωμάτων μη καθ' εαυτούς πυριμάχων νοούνται αι 
κατασκευαί εκ πυριμάχου τοιχοποιίας ή σκυροδέματος γύρω της σιδηράς διατομής, αι επιφάνειαι 
συναρμογής της οποίας πρέπει να πληρώνται εκ σκυροδέματος 0,03 μ. τουλάχιστον μετά 
παρενθέσεως συρματίνου πλέγματος ή οπτής αργίλλου ή άλλου ισοδυνάμου δομικού υλικού. 

Αι ακάλυπτοι επιφάνειαι συναρμογής φορέων εξ ελατού σιδήρου εις επικαλύψεις και εις σιδηρούς 
πλαισιωτούς τοίχους δεν έχουν γενικώς ανάγκην ιδιαιτέρας προστασίας από πυρός. 

2. Ανεξίπυροι κατασκευαί είναι εκείναι, αι οποίαι, μη αναφλεγόμεναι αμέσως αντέχουν εις το πυρ 
τουλάχιστον επί 1/4 της ώρας και εμποδίζουν την διέλευσιν αυτού. Ιδιαιτέρως τοιαύται θεωρούνται: 

1) Τοίχοι, οροφαί, υποστυλώματα, ξύλιναι στέγαι, όταν άπαντα ταύτα περιβάλλονται διά 
καταλλήλου κονιάματος πάχους 1 1/2 εκ. Επιτρέπονται επίσης επενδύσεις διά κονιάματος διά γύψου 
επί συρματίνου πλέγματος ή εξ άλλων δομικών υλικών. 

2) Κλίμακες εκ τεχνητού αργιλλικού αμμολίθου, σιδηρού ή σκληρού ξύλου, κλίμακες εξ άλλων 
ξύλων ή εκ πυριμάχων λίθων, όταν αύται είναι επενδεδυμέναι κάτωθεν με 1/2 εκ. πάχους κονίαμα ή 
με άλλην ίσης ικανότητος επένδυσιν. 

3) Θύραι εκ σκληρού ξύλου ή εκ σανίδων περαστών πάχους 2,5 εκ. με επένδυσιν πανταχόθεν 
(βιδωτήν ή καρφωτήν) εκ σιδηρού ελάσματος πάχους 1/2 τουλάχιστον εκ. και άφλεκτον την τε 
εξωτερικήν επιφάνειαν και το κατώφλιον, εφ' όσον αύται κλείουν αυτομάτως επί υποδοχής βάθους 1 
και 1/2 τουλάχιστον εκ. Προσθήκας και συμπληρώσεις δύναται να επιτρέψη η αρχή αναλόγως των 
τοπικών συνθηκών. 

Άρθρον 5. 

— Λεωφόρος είναι η οδός, ης το πλάτος, τουτέστιν η μεταξύ των δύο έναντι αλλήλων οικοδομικών 
γραμμών απόστασις, είναι μείζον των 15 μ. 

Ορισμοί 

Άρθρον 6. 
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— Χώροι διαρκούς παραμονής ανθρώπων, ανεξαρτήτως της διαρκείας της πραγματικής 
πραγματοποιήσεως αυτών θεωρούνται οι χώροι διαμονής, ύπνου, εργασίας και ασκήσεως 
επαγγέλματος, τα χωλ διαμονής, τα μαγειρεία, πλυντήρια, τα δωμάτια υπηρεσίας, τα εργαστήρια, τα 
συνεργεία, οι καντίνες εργατών, τα γραφεία, καταστήματα πωλήσεως και χώροι εν γένει 
συγκεντρώσεως ανθρώπων. 

Άρθρον 7. 

— Χώροι μη περιορισμένοι προς διαρκή παραμονήν ανθρώπων θεωρούνται ιδία διά-δρομοι, χωλ 
διαδρόμων, κλίμακες, διάδρομοι κλιμάκων, αποχωρητήρια, λουτρά προορισμένα δι' οικιακάς 
ανάγκας, χώροι κυλινδήσεως, αποθήκαι τροφίμων, καπνιστήρια ζωικών ουσιών, ξηραντήρια, 
θερμοκήπια, χώροι θερμάνσεως, μηχανοστάσια θερμάνσεως, αερισμού, φωτισμού αναβατήρων, 
χώροι αποθηκεύσεως εν γένει, όταν εις τούτους δεν γίνονται αι συναφείς διά την συντήρησιν των εν 
αυτοίς εναποθηκευμένων εργασίαι. 

Άρθρον 8. 

— Υπηρετικόν προσωπικόν, κατά την έννοιαν του παρόντος, νοούνται οι θαλαμηπόλοι, θυρωροί, 
επιστάται και ταξιθέται αμφοτέρων των φύλων, τεχνικόν δε προσωπικόν νοούνται οι μηχανικοί μετά 
των βοηθών αυτών (ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, ξυλουργοί, κομμωταί, τεχνίται θεάτρων). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ 

Θέσις των χώρων συγκεντρώσεως από πολεοδομικής απόψεως 

Άρθρον 9. 

«1. Απαγορεύεται του λοιπού η εν ανοικτώ χώρω εγκατάστασις θερινού θεάτρου, κινηματογράφου 
κ.λπ. εις απόστασιν ελάσσονα των 100 μέτρων από δημοσίων ή δημοτικών νοσοκομείων και 
ιδιωτικών κλινικών λειτουργουσών δυνάμει αδείας του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας με 
αριθμόν κλινών άνω των 30, δυναμένων των κατ' άρθρ. 2 του Α.Ν. 445/37 και άρθρ. 1 του Α.Ν. 
446/37 συμβουλίων να επιτρέψωσι την μείωσιν της ως άνω αποστάσεως μέχρις 75 μέτρων, εφ' όσον 
κατά την κρίσιν των δεν θίγεται η ησυχία των εν αυτοίς νοσηλευομένων. Αι απαγορεύσεις αύται δεν 
ισχύουν, εάν μεταξύ των ιδρυμάτων τούτων και των θερινών θεάτρων, κινηματογράφων κ.λπ. 
παρεμβάλληται οδός πλάτους άνω των 10 μέτρων, μεγάλης κυκλοφοριακής κινήσεως ή οικοδομή 
διαστάσεων τοσούτων, ώστε να αποκλείηται, κατά την γνώμην των αυτών συμβουλίων, η εκ της εν 
γένει λειτουργίας των ειρημένων θεαμάτων μετάδοσις θορύβων. Επίσης δεν ισχύουν αι εν λόγω 
απαγορεύσεις και προκειμένου περί εγκαταστάσεως θεάτρου πρόζας». 

Η ως άνω παρ. 1 τροποποιηθείσα διά των Β.Δ. της 4/19 Ιουν. 1957, 28 Ιαν., 12 Φεβρ. 1959 και 
διά του άρθρ. 2 Β.Δ. 774 της 14/25 Νοεμ. 1960 (ΦΕΚ Α΄186) τίθεται ως ετροποποιήθη εκ νέου 
διά της παρ. 1 άρθρου μόνου Β.Δ. 321 της 1/11 Ιουν. 1963 (ΦΕΚ Α΄ 81). 

2. «Επιφυλασσομένων των διατάξεων του υπ' αριθ. 321/63 Β. Δ/τος, ως τροποποιείται διά του άρθρ. 
1 του παρόντος, απαγορεύεται του λοιπού η εν ανοικτώ ή κλειστώ χώρω εγκατάστασις σκηνής 
θεάτρου, κινηματογράφου κ.λπ., εις απόστασιν ελάσσονα των 50 μέτρων, από Ιερών Ενοριακών 
Ναών ή τοιούτων Φιλανθρωπικών και Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων». 

Η παρ. 2 τίθεται ως αντικατεστάθη διά του άρθρ. 2 Β.Δ. 372 της 30 Ιουν./ 

4 Ιουλ. 1964 (ΦΕΚ Α΄ 109). Διά του άρθρ. 1 του ιδίου Δ/τος έγινε προσθήκη εις την παρ. 3 του 
παρόντος, διά δε του ανωτέρω αναφερομένου Β.Δ. 321/1963 εγένοντο αι σημειούμεναι 
τροποποιήσεις του παρόντος άρθρου. 
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«Η απαγόρευσις αύτη δεν ισχύει, εάν μεταξύ των ναών και των θερινών θεάτρων, κινηματογράφων 
κ.λπ. παρεμβάλληται οικοδομή διαστάσεων τοσούτων, ώστε να μην επέρχηται κατά την γνώμην των 
κατ' άρθρ. 2 του Α.Ν. 445/37 και άρθρ. 1 του Α.Ν. 446/37 συμβουλίων, μετάδοσις θορύβων εκ τη εν 
γένει λειτουργίας των θεαμάτων τούτων ή να θίγεται εκ ταύτης το θρησκευτικόν συναίσθημα των 
εκκλησιαζομένων». 

Το ανωτέρω εντός « » εδάφιον προσετέθη διά της παρ. 2 άρθρου μόνου Β.Δ. 321 της 1/11 Ιουν. 
1963 (ΦΕΚ Α΄ 84). 

3. «Εις πόλεις πληθυσμού άνω των 40.000 κατοίκων, κατά την τελευταίαν απογραφήν του Κράτους, 
ως και εις Δήμους και Κοινότητας της περιοχής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης ανεξαρτήτως 
πληθυσμού, απαγορεύεται του λοιπού η εν ανοικτώ χώρω εγκατάστασις θερινών μουσικών θεάτρων, 
κινηματογράφων κ.λπ. εις απόστασιν μικροτέραν των 250 μέτρων από παρομοίων εγκαταστάσεων, 
δυναμένων των κατ' άρθρ. 2 του Α.Ν. 445/37 και άρθρ. 1 του Α.Ν. 446/37 συμβουλίων να 
επιτρέψωσι μείωσιν της αποστάσεως ταύτης μέχρι 200 μέτρων, προκειμένου δε περί πόλεων 
πληθυσμού μέχρι 40.000, κατά την τελευταίαν απογραφήν του Κράτους, η ως άνω απόστασις 
ορίζεται εις 150 μέτρα, δυναμένων των αυτών συμβουλίων να επιτρέψωσι την μείωσιν ταύτης 
μέχρις 100 μέτρων, εφ' όσον κατά την κρίσιν των δεν θίγεται η κοινή ησυχία των περιοίκων. 

Απαγορεύεται η εν ανοικτώ χώρω εγκατάστασις θεάτρου πρόζας εις απόστασιν 50 μέτρων από 
λειτουργουσών εγκαταστάσεων θερινών μουσικών θεάτρων ή κινηματογράφων, δυναμένων των ως 
άνω συμβουλίων να επιτρέψωσι την εγκατάστασιν τοιούτου θεάτρου, ανεξαρτήτως αποστάσεως 
μεταξύ τούτων, εφ' όσον παρεμβάλλεται οικοδομή διαστάσεων τοσούτων, ώστε να μη 
παρεμποδίζηται η λειτουργία του θεάτρου πρόζας». 

Η παρ. 3 τροποποιηθείσα διά των Β.Δ. 27 Ιαν./12 Φεβρ. 1959 Β.Δ. 15/31 Αυγ. 1959 και άρθρ. 1 
Β.Δ. 808 της 24 Οκτ./3 Δεκ. 1962 (ΦΕΚ Α΄ 206 διορθ. ημαρτ. 21 Δεκ. 1962 ΦΕΚ Α΄ 216) τίθεται 
ως αντικατεστάθη εκ νέου διά της παρ. 3 άρθρου μόνου Β.Δ. 321 της 1/11 Ιουν. 1963 (ΦΕΚ Α΄ 
84). 

«Αι απαγορεύσεις αύται δεν ισχύουν εάν μεταξύ των θερινών θεάτρων, κινηματογράφων κ.λπ. 
παρεμβάλληται οικοδομή ή οικοδομαί διαστάσεων τοσούτων, ώστε να μην επέρχηται, κατά την 
γνώμην των κατ' άρθρ. 2 του Α.Ν. 445/37 και άρθρ. 1 του Α.Ν. 446/37 συμβουλίων σύγχυσις 
θορύβων εκ της ταυτοχρόνου λειτουργίας των ούτως εγκαθισταμένων πλειόνων θεαμάτων. 
Ωσαύτως δεν ισχύουν εάν μεταξύ των θεαμάτων παρεμβάλληται οδός πλάτους άνω των 10 μέτρων 
μεγάλης κυκλοφοριακής κινήσεως, ώστε ν' αποκλείηται κατά την γνώμην των αυτών Συμβουλίων η 
εκ του ενός εις το έτερον θέαμα μετάδοσις των θορύβων αυτών». 

Η ως άνω εντός « » διάταξις προσετέθη διά του άρθρ. 1 Β.Δ. 372 της 30 Ιουν./4 Ιουλ. 1964 (ΦΕΚ 
Α΄ 109). 

«Εις την διά της παρούσης παραγράφου προβλεπομένην απαγόρευσιν ελαχίστων ορίων αποστάσεως 
δεν περιλαμβάνονται τα Θέατρα σκιών». 

Το ως άνω εντός « » εδάφιον προσετέθη εις την παρ. 3 διά του άρθρου 2 Β.Δ. 774 της 14/26 
Νοεμ. 1960 (ΦΕΚ Α΄186). 

4. Επίσης απαγορεύεται του λοιπού εις εστεγασμένα θέατρα και κινηματογράφους,  
όσον και εις τα εν ανοικτώ χώρω λειτουργούντα τοιαύτα, τα κείμενα εις απόστασιν μικροτέραν των 
50 μέτρων από ναών, η παρά της επιχειρήσεως τούτων έκθεσις φωτογραφιών ως και παντός είδους 
διαφημίσεως προσβαλλουσών το θρησκευτικόν αίσθημα του κοινού. Η απόστασις της ως άνω 
απαγορεύσεως αυξάνεται εις 100 μέτρα, προκειμένου περί Θεάτρων ή Κινηματογράφων, κειμένων 
έναντι των εισόδων ναών. 
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5. «Η μέτρησις των εις τας προηγουμένας παραγράφους προβλεπομένων αποστάσεων θα γίνεται 
μεταξύ των πλησιεστέρων εξωτερικών σημείων των κειμένων, προκειμένου μεν περί ναών, 
κλινικών, νοσοκομείων και εστεγασμένων κινηματογράφων ή θεάτρων επί των κτιρίων αυτών, 
προκειμένου δε περί των εν ανοικτώ χώρω λειτουργούντων κινηματογράφων και θεάτρων επί του 
κέντρου της σκηνής ή της οθόνης αυτών». 

Η παρ. 5 τίθεται ως αντικατεστάθη διά της παρ. 4 άρθρου μόνου Β.Δ. 321 της 1/11 Ιουν. 1963 
(ΦΕΚ Α΄ 84). 

6. Απαγορεύεται ομοίως η επί κοινοχρήστων χώρων ή αλσών, πρασιών κ.λπ. εν ανοικτώ χώρω 
εγκατάστασις θεάτρων, κινηματογράφων εκτός αν εν των οικείω ρυμοτομικώ διαγράμματι έχωσι 
καθορισθή χώροι τοιούτων εγκαταστάσεων. 

Άρθρον 10. 

«1. Απαγορεύεται γενικώς η εγκατάστασις θεάτρων, κινηματογράφων κ.λπ. εις κτίρια  
όπου ευρίσκονται εργοστάσια ή εργαστήρια υλικών επκινδύνων από απόψεως πυρός ή αποθήκαι 
ευκόλως καιομένων αντικειμένων. 

2. Θέατρα ή Κινηματογράφοι κ.λπ. περιλαμβάνοντα άνω των 2.000 προσώπων δέον κατ' αρχήν να 
έχωσι κυρίας εξόδους, προς δύο διαφόρους οδούς πλάτους τουλάχιστον 10 μέτρων ή επί μιας 
λεωφόρου και μιας οδού της τελευταίας εχούσης πλάτος τουλάχιστον 8 μέτρων. 

Επιτρέπεται παρέκκλισις μόνον όταν μεταξύ των κυρίων εξόδων και της οδού υπάρχουσιν αυλαί, 
κήποι ή προαύλια τοιούτων διαστάσεων, ώστε να δύνανται να δεχθώσιν τον συνολικόν αριθμόν των 
εις Θέατρον, Κινηματογράφον κλπ. συγκεντρωθέντων προσώπων, υπολογιζομένου ότι διά τρία 
πρόσωπα απαιτείται τουλάχιστον 1 τ.μ. επιφανείας. 

3. Θέατρα ή Κινηματογράφοι κ.λπ. περιλαμβάνοντα από 1.000-2.000 πρόσωπα δέον να έχωσι τας 
κυρίας εισόδους και εξόδους επί μιας λεωφόρου ή επί μιας δημοσίας οδού πλάτους τουλάχιστον 10 
μέτρων ή επί περισσοτέρων οδών ων η μία να έχει πλάτος 8 μέτρων τουλάχιστον. 

4. Θέατρα ή κινηματογράφοι κ.λπ. περιλαμβάνοντα μέχρι των 1.000 προσώπων, δέον να έχωσι τας 
κυρίας εισόδους και εξόδους επί μιας λεωφόρου ή δημοσίας οδού ήτις δέον να έχη πλάτος 
τουλάχιστον 8 μέτρων. Αι διατάξεις της παραγράφου ταύτης έχουσιν εφαρμογήν μόνον εις τα πόλεις 
Αθηνών-Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών. 

       Δια τας λοιπάς πόλεις και προκειμένου δια Θέατρα, Κινηματογράφους κ.λπ. μέχρι των 1.000 
προσώπων δέον να έχωσι τας κυρίας εισόδους και εξόδους αυτών επί μιας οδού πλάτους 7 μέτρων 
τουλάχιστον ή επί περισσοτέρων οδών ων η μία να έχει πλάτος 6 μέτρων τουλάχιστον. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εδαφ. πρώτον της παρ. 4 του άρθρ. 10 είχεν αντικατασταθή διά του άρθρ. 1 του Β.Δ. 
της 6/11.11.1962 (ΦΕΚ 145 Δ΄) ως ακολούθως: 

 «Θέατρα ή κινηματογράφοι κ.λπ. περιλαμβάνοντα από 200-1.000 πρόσωπα δέον να έχωσι τας κυρίας 
εισόδους και εξόδους επί μιας λεωφόρου ή δημοσίας οδού, ήτις δέον να έχη πλάτος τουλάχιστον 8 
μέτρων. Θέατρα ή κινηματογράφοι κ.λπ. περιλαμβάνοντα μέχρι 200 προσώπων δέον να έχωσι τας 
κυρίας εισόδους και εξόδους επί μιας λεωφόρου ή δημοσίας οδού, ήτις δέον να έχη πλάτος 
τουλάχιστον 7 μέτρα. Αι διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων της παραγράφου ταύτης έχουσι μόνον 
εφαρμογήν εις τα πόλεις Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών». 

Το εν λόγω Β.Δ. της 6/16.11.62 ηκυρώθη διά της υπ' αριθμ. 1422/73 αποφάσεως του Σ.τ.Ε. 

5. Δια Θέατρα ή Κινηματογράφους κ.λπ. μέχρι 1.000 προσώπων εις κωμοπόλεις και χωρία 
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πληθυσμού μέχρι 5 χιλιάδων κατοίκων κατά την τελευταίαν απογραφήν του Κράτους, το πλάτος της 
οδού ή των οδών, εις ας θα είναι αι είσοδοι και έξοδοι αυτών, επαφίεται εις την κρίσιν της αρμοδίας 
Αστυν. Αρχής μετά γνώμην του αρμοδίου Συμβουλίου, πάντως δέον να λαμβάνωνται υπ' όψιν αι 
τοπικαί συνθήκαι, η ασφάλεια του κοινού και η κυκλοφοριακή κίνησις. 

Η μέτρησις του πλάτους των ως άνω αναφερομένων οδών θα γίνεται από τας δύο έναντι αλλήλων 
οικοδομικάς γραμμάς». 

Το άρθρ. 10 τίθεται ως αντικατεστάθη διά του άρθρ. 3 του Β.Δ. της 27.1/12 2. 1959. 

Άρθρον 11. 

Αι οδοί εφ' ων αι κύριαι είσοδοι και έξοδοι του κτιρίου θεάτρου, κινηματογράφου κ.λπ. δεν πρέπει 
να είναι αδιέξοδοι εκτός εάν το κτίριον έχη πλείονας της μιας προσόψεις επί δημοσίων οδών, οπότε 
ο όρος ούτος είναι απαραίτητος διά την μίαν εξ αυτών. 

Άρθρον 12. 

1. «Επιτρέπεται η διαμόρφωσις χώρου συγκεντρώσεως εν γένει του κοινού υπό την στάθμην του 
εδάφους και εις βάθος το πολύ μέχρι 2 μέτρων από της στάθ- 

μης του πεζοδρομίου της όψεως της οικοδομής εφ' ης η κυρία είσοδος του χώρου τούτου». 

Το άρθρον 12 τίθεται ως αντικατεστάθη διά του Β.Δ. 12/14 Σεπτ. 1961 (ΦΕΚ Δ΄ 106). 

2. ((Το ως άνω βάθος αυξάνει εις 3 μέτρα το πολύ εν περιπτώσει αιθούσης συγκεντρώσεως εν γένει 
του κοινού περιλαμβανούσης θέσεις μέχρι 200 προσώπων)). 

Η παρ. 2 προσετέθη διά του άρθρ. 2 Β.Δ. 6/16 Νοεμ. 1962 (ΦΕΚ Δ΄ 145), πλην όμως κατηργήθη 
εν συνεχεία διά της υπ' αριθμ. 1422/73 αποφάσεως του Σ.τ.Ε. 

3. "Προκειμένου περί Κινηματογράφων και Θεάτρων, το υψηλότερον σημείον του δαπέδου της 
εισόδου της αιθούσης τούτων, δεν δύναται να είναι χαμηλότερον των 2,50 μ. από της στάθμης του 
πεζοδρομίου, εφ' ης η κυρία είσοδος, εφ' όσον πρόκειται περί αιθούσης άνευ εξώστου και των 4 
μέτρων, εφ' όσον πρόκειται περί αιθούσης μετά εξώστου. 

4. Εν περιπτώσει πολλαπλών εξόδων, εν ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται όπως το βάθος της 
αιθούσης προ οιασδήποτε κλίμακος εξόδου είναι μεγαλύτερον των 8 μέτρων μετρούμενον από της 
στάθμης του πεζοδρομίου εις ην προβάλλει η υπ' όψιν κλίμαξ. 

5. Δια θέατρα ή κινηματογράφους με δάπεδον του οποίου το χαμηλότερον σημείον κείται εις ύψος 
άνω των 11 μέτρων και μέχρις 20 μέτρων, από της στάθμης του πεζοδρομίου της εισόδου 
απαιτούνται, κατ' ελάχιστον, δύο ανελκυστήρες, συνολικής χωρητικότητος τουλάχιστον τόσων 
προσώπων, όσος ο αριθμός των θέσεων του θεάματος διαιρούμενος διά του αριθμού 50, με 
ταχύτητα ανελκυστήρων τουλάχιστον ενός μέτρου ανά δευτερόλεπτον. Η ταχύτης αύτη αυξάνει εις 
2,50 μέτρα δια θεάματα ύψους άνω των 20 μέτρων και μέχρι 40 μέτρων, αυξανομένη περαιτέρω εις 
4 μέτρα ανά δευτερόλεπτον δια θεάματα άνω των 40 μέτρων ύψους. Αυξανομένου του ύψους του 
θεάματος άνω των 20 μέτρων, ο κατά τα ανωτέρω διαιρέτης είναι ο αριθμός 40 μέχρι ύψους 40 
μέτρων, άνω δε του ύψους τούτου διαιρέτης είναι ο αριθμός 30. Εφ' όσον εκ της διαιρέσεως 
προκύπτει κλάσμα υπερβαίνον το ήμισυ της μονάδος, τούτο λαμβάνεται ως ακεραία μονάς, άλλως 
τούτο δεν υπολογίζεται. 

Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογήν αι ισχύουσαι εκάστοτε διατάξεις περί εγκαταστάσεως και 
λειτουργίας ανελκυστήρων. 
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6. Υπόγειοι χώροι κτιρίων κατασκευασθέντες καθ' οιονδήποτε τρόπον μέχρι της 31.12.1969 επί τω 
σκοπώ όπως χρησιμοποιηθούν ως αίθουσαι δημοσίων θεαμάτων δύνανται να λειτουργήσουν ως 
τοιαύται κατά παρέκκλισιν των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά 
των διατάξεων του τροποποιουμένου Β. Δ/τος». 

Αι εντός « » παραγρ. 3, 4, 5 και 6 προσετέθησαν διά του άρθρ. 1 του Β.Δ. 479 της 6/19 Ιουλ. 1971 
(ΦΕΚ 142 Α΄). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ 
Αίθουσαι Θεάτρων 

Άρθρον 13. 

Το ελεύθερον ύψος των από τούδε κατασκευαζομένων αιθουσών θεάτρων, κινηματογράφων κ.λπ., 
δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερον α) των 5 μέτρων εις ην περίπτωσιν το δάπεδον αυτών είναι 
κεκλιμένον, του ύψους τούτου μετρουμένου κατά το υψηλότερον σημείον του κεκλιμένου δαπέδου 
και β) των 5,50 μέτρων εις ην περίπτωσιν το δάπεδον είναι οριζόντιον. 

2. «Κατ' εξαίρεσιν, το ελεύθερον ύψος της αιθούσης Θεάτρων Κινηματογράφων κ.λπ. μέχρι 300 
θέσεων και εις πόλεις πληθυσμού μέχρις 8.000 κατοίκων κατά την τελευταίαν απογραφήν του 
Κράτους δύναται να είναι το ολιγώτερον τέσσαρα μέτρα, απαγορευομένης όμως της κατασκευής εις 
τας τοιαύτας αιθούσας θεωρείων, ως και εξωστών». 

Η παρ. 2 προσετέθη διά του άρθρ. 4 Β.Δ. 774 της 14/25 Νοεμ. 1960 (ΦΕΚ Α΄ 186). 

«3. Κατ' εξαίρεση, το ελεύθερο ύψος των αιθουσών, θεάτρων, κινηματογράφων κ.λπ. μέχρι 
διακοσίων (200) θέσεων μπορεί να είναι το λιγώτερο τέσσερα (4) μέτρα. Στην περίπτωση όμως αυτή 
απαγορεύεται η κατασκευή θεωρείων και εξωστών». 

Η πιο πάνω μέσα σε « » παρ. 3 έχει προστεθεί με το άρθρ. 1 του από 6/20.4.1983 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 
109 Δ΄). 

Άρθρον 14. 

 Δι' έκαστον καθήμενον θεατήν δέον να υπολογίζηται ανεξαρτήτως των διαδρόμων, επιφάνεια 
τουλάχιστον 0,45 του τ.μ. 

 Δι' έκαστον καθήμενον εν θεωρείω θεατήν δέον να υπολογίζηται επιφάνεια τουλάχιστον 0,80 του 
τετρ. μέτρου. 

Απαγορεύεται η διαμόρφωσις χώρων ορθίων εντός της αιθούσης θεατών. 

Άρθρον 15. 

Το ελάχιστον ελεύθερον ύψος μεταξύ δαπέδου πλατείας ή εξώστου ή θεωρείου και της άνωθεν της 
θέσεως του θεατού οροφής δέον να είναι τουλάχιστον 2,50 μέτρα. 

Άρθρον 16. 

Αι προς περιφερειακόν διάδρομον έξοδοι πρέπει να κείνται ούτως ώστε διά την προς αυτάς 
προσπέλασιν να υποχρεούται το μείζον μέρος των θεατών να απομακρύνεται της σκηνής και να 
φθάνη εις τους διαδρόμους διά της ταχυτέρας και ασφαλεστέρας οδού. 
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Άρθρον 17. 

1. Αν όπισθεν της ανωτάτης σειράς θέσεων εν τη πλατεία ακολουθή υπερυψωμένον τμήμα της 
πλατείας, όπερ πρέπει να είναι προσπελαστόν και εκ των διαδρόμων της πλατείας, τότε αι σειραί 
θέσεων της υπερυψωμένης πλατείας δέον, συγκεντρούμεναι καθ' ομάδας 6 το πολύ σειρών, να 
κατευθύνονται διά την εκκένωσίν των εις ιδιαιτέρους διαδρόμους και κλίμακας, όπως και οι 
εξώσται. 

2. Δια τα τοιαύτα τμήματα υπερυψωμένης πλατείας, ισχύουν ως προς την κλίσιν αναβάσεως, την 
θέσιν καθ' ύψος, τον αριθμόν των σειρών θέσεων, την αναλογίαν των διαδρόμων, προθαλάμων και 
θυρών εξόδου, τα σχετικά άρθρα, έτι δε τα αφορώντα τους εξώστας. 

Άρθρον 18. 

1. Το δάπεδον των κατωτάτων σειρών θέσεων της πλατείας των προσπελαστών εκ του διαδρόμου 
της πλατείας, δεν πρέπει να κείται χαμηλότερον του ενός μέτρου από του τμήματος του διαδρόμου 
του προοριζομένου διά την έξοδον της πλατείας, το δε δάπεδον της ανωτάτης σειράς θέσεων της 
προσπελαστής εκ του διαδρόμου της πλατείας, δεν πρέπει να κείται υψηλότερον των 2 μ. από του 
τμήματος του διαδρόμου του προοριζομένου διά την έξοδον εκ της πλατείας. 

Αν η μεταξύ της πλατείας και του διαδρόμου πλατείας διαφορά κλίσεως αποσβέννυται διά 
κεκλιμένου επιπέδου, τότε η κλίσις του επιπέδου τούτου δεν πρέπει να υπερβαίνη την των 20 τοις 
εκατόν. 

«2. Το δάπεδον της αιθούσης κινηματογράφων και θεάτρων δέον να διαμορφούται εις τρόπον ώστε, 
πάν σημείον της τομής αυτού, υπό κατακορύφου επιπέδου, διερχομένου διά του μέσου της οθόνης ή 
της σκηνής να είναι κατακορύφως χαμηλότερον κατά 1,25 μ. των σημείων της θέσεως των 
οφθαλμών των θεατών των κειμένων επί του αυτού ως άνω κατακορύφου επιπέδου. Δια τον 
προσδιορισμόν των σημείων της θέσεως των οφθαλμών των θεατών, καθορίζεται όπως η απόστασις 
μεταξύ του οφθαλμού του θεατού εκάστης σειράς και του σημείου τομής της κατακορύφου της 
διερχομένης διά του οφθαλμού αυτού και της οπτικής ακτίνος, ήτις εκκινεί εκ του οφθαλμού του 
θεατού της αμέσως όπισθεν σειράς μέχρι του κατωτάτου σημείου της σκηνής ή της οθόνης, μη είναι 
μικροτέρα των 10 εκατοστών. Η κατά τα ανωτέρω δημιουργουμένη τοπική κλίσις του δαπέδου δεν 
δύναται να υπερβαίνη το 20%. 

3. Ειδικώς δια τους κινηματογράφους, το κατώτατον σημείον της οθόνης δέον όπως  
απέχη του δαπέδου τουλάχιστον 1,50 μ. εις περίπτωσιν μη χρήσεως υποτίτλων, και 1,80 μ. εις 
περίπτωσιν χρήσεως υποτίτλων και η γωνία της προς το κέντρον της οθόνης οπτικής ακτίνος του 
πλησιεστέρου προς την οθόνην θεατού μετά του ορίζοντος δεν δύναται να είναι μεγαλύτερα των 25 
μοιρών». 

Αι εντός « » παρ. 2 και 3 προσετέθησαν διά του άρθρ. 2 του Β.Δ. 479 της 6/19 Ιουλ. 1971 (ΦΕΚ 
142 Α΄). 

Άρθρον 19. 

Θέα 

«Απαγορεύεται του λοιπού μόνον εις τους κινηματογράφους η εγκατάστασις θέσεως θεατού 
εκτρέπουσα την προς το κέντρον της οθόνης προβολής οπτικήν ακτίνα πλέον των 45° από της 
καθέτου εις το κέντρον τούτο». 

Το άρθρ. 19 τίθεται ως αντικατεστάθη διά του άρθρ. 5 Β.Δ. 774 της 14/25 Νοεμ. 1960 (ΦΕΚ Α΄ 
186). 
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Άρθρον 20. 

1. Επιτρέπεται να υπάρχωσιν εις έκαστον δημόσιον θέαμα κατ' ανώτατον όριον τρεις σειραί 
θεωρείων και τρεις σειραί εξωστών. Συνιστάται προς εξασφάλισιν καλυτέρων όρων θέας, αερισμού 
και ασφαλείας του κοινού ως μορφή θεατρικού χώρου, η μεθ' ενός μόνον εξώστου αίθουσα θεατών. 

2. Εν ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται η διά των εξωστών κάλυψις πλέον 1/3 του μήκους της 
πλατείας κατά τον άξονά της, εκτός εάν αι θέσεις του εξώστου προορίζονται ως πρώται θέσεις, ότε 
δύναται να επιτρέπηται η κάλυψις της πλατείας όπου η Β΄ θέσις, κατά το μήκος του άξονός της 
μέχρι του ημίσεος, υπό την προϋπόθεσιν ότι θέλει εξασφαλισθή πλήρως η θέα, ο αερισμός και η 
ασφάλεια του κοινού. 

3. Εις τους εξώστας και τα θεωρεία δέον να εγκαθίστανται προφυλακτικά κιγκλιδώματα ή θωράκια, 
ύψους τουλάχιστον 0,90 μ. από του δαπέδου τούτων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 

Αερισμός 

Άρθρον 21. 

1. «Η αίθουσα των θεατών δέον απαραιτήτως να έχη δύο αντικειμένας θύρας ή τουλάχιστον δύο 
αντικείμενα παράθυρα, βλέποντα αμέσως εις τον ανοικτόν χώρον (ύπαιθρον), διά να επιτυγχάνηται 
ο εσωτερικός αερισμός αυτής. 

2. Επαρκής αερισμός νοείται όταν δι' έκαστον άτομον (θεατήν) προσκομίζωνται εν τη αιθούση καθ' 
ώραν 30 μ3 καθαρού ατμοσφαιρικού αέρος. 

3. Η ταχύτης εισόδου του αέρος επί παντός τεχνητού αερισμού εν τη αιθούση δέον να κυμαίνηται 
κατά δευτερόλεπτον από 0,20-0,40 εκ. μ. και εις ύψος 2 μ. από του δαπέδου των θέσεων των 
θεατών. 

4. Δι' εστεγασμένα κινηματοθέατρα ή άλλους χώρους συγκεντρώσεως εν πόλεσιν άνω των 8.000 
κατοίκων κατά την τελευταίαν επίσημον απογραφήν του Κράτους επιβάλλεται όπως ο αερισμός 
ενεργήται μέχρι μεν των 750 θέσεων διά μηχανικών μέσων, ίνα επιτυγχάνηται η εισαγωγή καθαρού 
αέρος, άνω δε των 750 θέσεων δι' εγκαταστάσεως κλιματισμού (τεχνη-τόν κλίμα) διά τον 
καθαρισμόν του εισαγομένου αέρος και την ρύθμισιν της θερμοκρασίας και υγρασίας εν τη αιθούση. 

5. Η εκτέλεσις των ως άνω εγκαταστάσεων αερισμού διά τα κινηματοθέατρα της παρ. 4 του 
παρόντος άρθρου επιτρέπεται κατόπιν εγκρίσεως της σχετικής μελέτης υπό των αρμοδίων 
υπηρεσιών. 

6. Ο αερισμός των κινηματοθεάτρων εις τας πόλεις κάτω των 8.000 κατοίκων θα ενεργήται διά του 
υπό της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μνημονευομένου τρόπου αερισμού  
ενισχυομένου και δι' εξαεριστήρος ικανού να ανανεώση δέκα φοράς καθ' ώραν το σύνολον του 
απαιτουμένου όγκου αέρος». 

Το άρθρ. 21 αντικατεστάθη ως άνω διά του άρθρ. 6 Β.Δ. 774 της 14/25 Νοεμ. 1960 (ΦΕΚ Α΄ 
186). 

Άρθρον 22. 

Επιβάλλεται, όπως ο χώρος της αιθούσης των θεατών τελή υπό υπερπίεσιν, απαγορευομένης ούτω 
της έξωθεν εισόδου καπνών ή οσμωδών αερίων, τουναντίον δε επιβάλλεται, όπως οι χώροι των 
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μηχανοστασίων εν γένει παροχής θερ- 

μάνσεως, αέρος, φωτισμού κ.λπ. ως και ο του καπνιστηρίου και αναψυκτηρίου ανανεώνωσι τον 
αέρα δι' υποπιέσεως. 

Άρθρον 23. 

Κατά την εγκατάστασιν τεχνητού αερισμού ως και κατά την οργάνωσιν μηχανικών εγκαταστάσεων 
παροχής «τεχνητού κλίματος» πρέπει να εξασφαλίζηται εκτός του επαρκούς, κατά τα ανωτέρω 
άρθρα αερισμού, και α) κάθαρσις τόσον του εισερχομένου εκ της ατμοσφαίρας καθαρού αέρος, 
όσον και του επανακυκλοφορουμένου τοιούτου εκ της αιθούσης. 

β) Θέρμανσις ή ψύξις του αέρος αναλόγως της εποχής, 

γ) Πλήρης ασφάλεια από ρευμάτων εν εκάστη θέσει. 

δ) «Ρυθμιζομένη ποσότης υγρασίας ήτοι: η σχετική υγρασία του αέρος της αιθούσης των υπό της 
παρ. 4 του άρθρ. 21 του Κανονισμού τούτου προβλεπομένων κινηματοθεάτρων κ.λπ. άνω των 750 
θέσεων, θα κυμαίνηται μεταξύ 30-55 τοις εκατόν». 

Το εδάφιον δ΄ αντικατεστάθη ως άνω διά του άρθρ. 7 Β.Δ. 774 της 14/25 Νοεμ. 1960 (ΦΕΚ Α΄ 
186). 

ε) Το διοξείδιον του άνθρακος ουδέποτε θα είναι μείζον του ύψους 0,0007 μ3 εις ζώνην ύψους 1-2 
μ. από του δαπέδου. 

ς) Ο αερισμός δέον να επεκτείνηται ομοιομόρφως εις όλα τα διαμερίσματα και τους χώρους του 
κτιρίου. 

ζ) Εις τους θαλάμους των μηχανών προβολής ο αερισμός δέον να γίνεται υφ' ους όρους και ο της 
αιθούσης. 

η) Τα μηχανήματα αερισμού δέον να λειτουργώσι τουλάχιστον 1/2 ώραν προ της ενάρξεως της 
παραστάσεως και μέχρι τέλους ταύτης. 

θ) Κατά την διάρκειαν της λειτουργίας των και προς εξασφάλισιν των α-η ως άνω όρων η ρύθμισις 
των μηχανημάτων αερισμού δέον να είναι αυτόματος. 

Άρθρον 24. 

Καθ' οιονδήποτε τρόπον και αν γίνεται ο αερισμός των αιθουσών και λοιπών διαμερισμάτων και 
χώρων των δημοσίων θεαμάτων, περί ων ο παρών κανονισμός, δέον να λαμβάνηται μέριμνα όπως 
τα ανοίγματα τα χρησιμεύοντα διά τον αερισμόν είναι τοποθετημένα ούτω και η ταχύτης της 
κυκλοφορίας του αέρος είναι τοιαύτη, ώστε να μη ενοχλώνται οι θεαταί και το ποσωπικόν διά της 
προσαγωγής απ' ευθείας επ' αυτών του ρεύματος του αέρος. Το υποβολείον δέον να είναι 
περιφραγμένον κατά τρόπον προφυλάσσοντα απολύτως τον υποβολέα από ρευμάτων αέρος, 
υγρασίας κ.λπ. 

Άρθρον 25. 

1. Η αρχή δύναται να εγκρίνη αναλόγως των εκάστοτε συνθηκών, όπως μέρος του εισαγομένου 
αέρος λαμβάνηται εξ αυτής της αιθούσης του θεάματος, μετά πλήρη καθαρισμόν κ.λπ., καθορίζουσα 
άμα και το ποσοστόν τούτου, το δε υπόλοιπον εκ της ατμοσφαίρας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V 

Θέρμανσις 

Άρθρον 26. 

1. «Τα εστεγασμένα κινηματοθέατρα, ως και οι λοιποί χώροι συγκεντρώσεως, δέον να θερμαίνονται 
διά κεντρικής θερμάνσεως, πλην των λειτουγούντων ή μελλόντων να λειτουργήσωσιν εις 
κωμοπόλεις κατά των 8.000 κατοίκων, η θέρμανσις των οποίων δύναται να επιτελήται και διά 
θερμαστρών πληρουσών τους όρους τους υπό παρ. 5 του παρόντος άρθρου προβλεπομένους. Οι 
χώροι όπου υπάρχουν εστίαι πυρός, ως και οι χρησιμοποιούμενοι δια την αποθήκευσιν καυσίμων 
υλών, δέον να περιβάλλωνται διά πυριμάχων τοίχων, έχωσι δε και οροφάς αλεξιπύρους άνευ 
ανοιγμάτων». 

Η παρ. 1 τίθεται ως αντικατεστάθη διά του άρθρ. 8 Β.Δ. 774 της 14/25 Νοεμ. 1960 (ΦΕΚ Α΄186). 

2. Οι χώροι ούτοι δέον να απομονώνται από ομόρων χώρων και διαδρόμων 

διά θυρών αλεξιπύρων αυτομάτως κλειομένων και καπνοστεγών Ακάλυπτοι σωλήνες αγωγοί 
θερμού ύδατος ή ατμού επιβάλλεται να επενδύωνται διά δυσθερμαγωγών υλικών ή να 
προστατεύωνται από επαφής διά μετακινητών συρματίνων δικτυωμάτων πλακών ή παρομοίων 
κατασκευών. 

3. Οχετοί αγωγής θερμού αέρος δέον να είναι πυρίμαχοι, να εγκαθίστανται δε ούτως ώστε να είναι 
ευχερής ο καθαρισμός αυτών από της κόνεως. Τα ανοίγματα εξόδου των οχετών τούτων δέον να 
αφίστανται τουλάχιστον 0,25 μ. από ευφλέκτων υλικών. 

4. Θερμαντικά σώματα εις ιματιοφυλάκια πρέπει να περιβάλλονται διά ακαύστων προστατευτικών 
χιτώνων. 

5. Αι θερμάστραι δέον να περιβάλλωνται διά ακαύστων προστατευτικών χιτώνων στερεουμένων 
αμετακινήτως, οι καπναγωγοί σωλήνες τούτων πρέπει να είναι καπνοστεγείς, να φέρωνται δε 
αμέσως και διά καπνοστεγών αρμών εις τους τοίχους. 

6. Δεν επιτρέπεται η χρήσις θερμαστρών καύσεως αερίου ή χρήσις πυραύνων. 

Άρθρον 27. 

1. «Εις τα εστεγασμένα κινηματοθέατρα και λοιπούς χώρους συγκεντρώσεως, ων η θέρμανσις 
επιτελείται διά κεντρικής θερμάνσεως, δέον απαραιτήτως να τηρώνται οι κάτωθι όροι: 

α) Η θέρμανσις δέον να κατανέμηται ομοιομόρφως εις όλα τα διαμερίσματα και τους χώρους του 
κτιρίου. 

β) Η θερμοκρασία της αιθούσης και απάντων των διαμερισμάτων και χώρων του τε κοινού και του 
προσωπικού θα κυμαίνεται μεταξύ των 18°-20° Κελσίου κατά την χειμερινήν περίοδον. 

γ) Η εντός της αιθούσης σχετική υγρασία του αέρος θα κυμαίνεται μεταξύ 30%-55%. 

δ) Εν τη αιθούση δέον να υπάρχωσι 3 θερμόμετρα διά δε τας αιθούσας άνω των 750 θέσεων, πλην 
των θερμομέτρων, δέον να υπάρχωσιν υγρόμετρα και εις θερμογράφος, περί της καλής λειτουργίας 
των οποίων θα υπάρχη βεβαίωσις του Αστεροσκοπείου». 
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Το άρθρ. 27 τίθεται ως αντικατεστάθη διά του άρθρ. 9 Β.Δ. 774 της 14/25 Νοεμ. 1960 (ΦΕΚ Α΄ 
186). 

Κινηματογράφοι και Θέατρα λειτουργούντα κατά το θέρος εν κλειστώ χώρω 

Άρθρον 28. 

«1. Δι' όσα κινηματοθέατρα λειτουργούσιν εν κλειστώ χώρω κατά την θερινήν περίοδον με 
οιονδήποτε αριθμόν θεατών, επιβάλλεται να έχωσι κλιματισμόν διά τον καθαρισμόν του 
εισερχομένου αέρος και την ρύθμισιν της θερμοκρασίας και υγρασίας της αιθούσης και επί πλέον 
των λοιπών εν τω παρόντι Β. Δ/τι όρων να πληρώσι και τους κάτωθι όρους: 

α) Ο αήρ θα ψύχηται τοιούτω τρόπω, ώστε η εν τη αιθούση θερμοκρασία και εν τοις θαλάμοις των 
ηθοποιών, ως και εν τοις λοιποίς προς χρήσιν του τε κοινού και του προσωπικού διαμερίσμασι και 
χώροις να η διάφορος της εξωτερικής τοιαύτης, μη υπερβαίνουσα τους 7°Κελσίου. 

β) Τα υπό των στοιχ. δ΄ και ε΄ του άρθρου 23 και γ΄ και δ΄ του άρθρου 27 του παρόντος Κανονισμού 
προβλεπόμενα εφαρμόζονται και εις τα κατά το παρόν άρθρον κινηματοθέατρα κ.λπ. 

γ) Εις το μηχανοστάσιον αερισμού και ψύξεως απαγορεύεται η ύπαρξις αμμωνίας. 

2. Διαρρύθμισις χειμερινού θεάματος, εις τρόπον ώστε να λειτουργή τούτο και ως θερινόν, εμπίπτει 
εις την πλήρη εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού κατά πάντα τα σημεία αυτού, 
ήτοι: αποστάσεων γενικώς, αρχιτεκτονικής και αισθητικής, ασφαλείας, υγιεινής και κυκλοφορίας 
εντός και εκτός των χώρων συγκεντρώσεως του κοινού, των ηθοποιών και του βοηθητικού 
προσωπικού των Δημοσίων Θεαμάτων. 

Εν περιπτώσει διαρρυθμίσεως διά πλευρικών ανοιγμάτων και ανοίγματος μέρους της οροφής, δέον 
τα ανοίγματα να αντιστοιχώσι προς το 1/5 της επιφανείας του δαπέδου. Πάντως το 1/2 των 
ανοιγμάτων δέον απαραιτήτως να αντιστοιχή εις πλευρικά ανοίγματα». 

Το άρθρ. 28 τίθεται ως αντικατεστάθη διά του άρθρ. 10 Β.Δ. 774 της 14/25 Νοεμ. 1960 (ΦΕΚ Α΄ 
186). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI 

Ασφάλεια κυκλοφορίας 

Άρθρον 29. 

1. Διάδρομοι, κλίμακες, αυλαί, διαβάσεις και έξοδοι πρέπει να έχουν τοιαύτας διαστάσεις και να 
φωτίζωνται ούτω κατά την διάρκειαν της λειτουργίας του θεάτρου, κινηματογράφου κ.λπ., ώστε να 
εξασφαλίζηται ευχερής, κανονική και ακίνδυνος εκκένωσις διά της συντομωτέρας οδού. 

2. Απαγορεύονται κατασκευαί επί των διαδρόμων και των κλιμάκων παρακωλύουσαι την 
κυκλοφορίαν. Η πορεία προς τας εξόδους, τους διαδρόμους και τας κλίμακας πρέπει να καθίσταται 
εμφανής διά βελών χρώματος κυανού καλώς φωτιζομένων. Αι έξοδοι πρέπει να καθίστανται 
εμφανείς ως τοιαύται διά φωτεινής επιγραφής. 

Άρθρον 30. 

«1. Οι διάδρομοι οι χρησιμεύοντες προς εκκένωσιν του θεάτρου, κινηματογράφου κ.λπ. πρέπει να 
έχουν τόσον συνολικόν πλάτος, ώστε να αναλογή εν μέτρον πλάτους διαδρόμου ανά 100 πρόσωπα 

Σελίδα 15 από 53

3/8/2007



μέχρις 600 τοιούτων, πέραν δε του αριθμού τούτου, ανά 125 διά τα επί πλέον. 

2. Το πλάτος των διαδρόμων τούτων δεν επιτρέπεται να είναι, εν πάση περιπτώσει,  
έλασσον των 1,50 μ. 

3. Οι διάδρομοι διατάσσονται κατά τρόπον ώστε πας θεατής, θέλων να μεταβή εκ διαδρόμου εις 
οιανδήποτε θέσιν σειράς συνεχομένων καθισμάτων, μη υποχρεούται να διέλθη έμπροσθεν πλέον 
των 7 καθισμάτων. Εις ην περίπτωσιν η εν τη πλατεία συνεχής σειρά καθισμάτων είναι πλέον των 
14 και μέχρις 21, η διάταξις των διαδρόμων δέον να είναι τοιαύτη, ώστε πας θεατής θέλων να 
μεταβή εκ διαδρόμου εις οιανδήποτε θέσιν σειράς συνεχομένων καθισμάτων, μη υποχρεούται να 
διέλθη έμπροσθεν πλέον του ημίσεος των καθισμάτων της σειράς, το δε πλάτος του διαδρόμου δέον 
να είναι ηυξημένον κατά τα εν τη παραγράφω 2 του άρθρου 34, ως ετροποποιήθη διά του άρθρου 13 
του Β.Δ. 774/1960, προβλεπόμενα ποσοστά». 

Το εντός « » άρθρον 30 τίθεται ως αντικατεστάθη διά του άρθρ. 3 του Β.Δ. 479 της 6/19.7.71 
(ΦΕΚ 142 Α΄). 

Άρθρον 31. 

1. Το συνολικόν πλάτος των εις το ύπαιθρον αγουσών εξόδων πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα, 
να υπολογίζηται δε ομοίως ως οι διάδρομοι. 

Εις περίπτωσιν εγκαταστάσεως κοινών κλιμάκων ως εξόδων προς εξυπηρέτησιν εν τω αυτώ κτιρίω 
λειτουργούντων πλειόνων θεαμάτων, δέον όπως αι διαστάσις αυτών καθορίζωνται υπό του αρμοδίου 
Συμβουλίου, εν συναρτήσει προς τον ολικόν αριθμόν των θεατών των εξυπηρετουμένων υπ' αυτών. 

Άρθρον 32. 

1. Αι θύραι πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω και να μη έχουν κατώφλιον (κατωκάσι). Εξέχοντα ή 
πλήρως περιστρεφόμενα φύλλα θυρών επιτρέπεται να εξέχωσι προς του διαδρόμους το πολύ κατά 
0,15 μ., χωρίς να περιορίζωσιν εκ τούτου τους κεκανονισμένου πλάτους διαδρόμους. 

2. Το σύστημα κλείσεως των θυρών της αιθούσης των θεατών πρέπει ευκόλως να ανοίγη έσωθεν διά 
μιας μόνον κινήσεως κατά την διεύθυνσιν εκ των άνω προς τα κάτω, της λαβής τιθεμένης εις το 
ύψος 1,20 μ. άνω του δαπέδου. Τα ανοιγέντα φύλλα θυρών πρέπει να συγκρατώνται εις τους τοίχους 
δι' αυτομάτων ελατηρίων, τοποθετουμένων κατά την εξωτερικήν παρειάν. 

Διάταξις θέσεων 

Άρθρον 33. 

1. Προκειμένου περί εστεγασμένων θεαμάτων τα εν τη πλατεία μόνιμα καθίσματα πρέπει να 
στερεώνωνται κατά τρόπον αποκλείοντα την δυνατότητα μετακινήσεώς των. Το ελεύθερον πλάτος 
του καθίσματος δεν πρέπει να είναι μικρότερον του 0,48 μ., το ύψος του εδράνου του καθίσματος 
δέον να είναι 0,45  

μ. Το ελεύθερον ύψος του ερεισινώτου από του εδράνου 0,43 μ. Το ελεύθερον βάθος του 
καθίσματος 0,48 μ. Το ερεισίνωτον, δέον να είναι κεκλιμένον ελαφρώς προς τα οπίσω. Τα 
καθίσματα θα διαχωρίζωνται αλλήλων δι' υποχειρίου πλάτους 7 εκατοστών. 

2. Η ελευθέρα απόστασις μεταξύ δύο διαδοχικών σειρών καθισμάτων δεν δύναται να είναι είναι 
μικροτέρα των 0,85 μ. προκειμένου περί καθισμάτων με έδρανα αυτομάτως ανυψούμενα προς τα 
οποίσω, άλλως όχι μικροτέρα των 0,90 μ. 
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3. «Αι διατάξεις της παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου έχουσιν εφαρμογήν και επί των υπαιθρίων 
Κινηματοθεάτρων, επιτρέπεται όμως κατ' εξαίρεσιν όπως τα εν τη πλατεία εγκατεστημένα 
καθίσματα αυτών μη είναι μονίμως στερεωμένα, αλλά προς αποτροπήν μετακινήσεώς των δέον να 
είναι συνδεδεμένα τα τρία πρώτα και τα τρία τελευταία καθίσματα εκάστης σειράς». 

Η εντός « » παρ. 3 προσετέθη διά του άρθρ. 12 του Β.Δ. 774 της 14/25 Νοεμ. 1960 (ΦΕΚ 186 Α΄). 

Άρθρον 34. 

1. Εις την πλατείαν μία σειρά συνεχής καθισμάτων κειμένη εγγύς πλευρικών διαδρόμων ή εγγύς του 
προσκηνίου, δεν επιτρέπεται να αποτελήται από περισσοτέρας των 14, εις δε τον εξώστην ουχί 
περισσοτέρας των 12. 

2. «Κατ' εξαίρεσιν επιτρέπεται εις την πλατείαν εκάστη συνεχής σειρά καθισμάτων να  
αποτελήται από περισσότερα των 14 καθισμάτων και μέχρις 21, υπό την προϋπόθεσιν ότι δι' 
έκαστον προστιθέμενον κάθισμα πέραν των 14 να αυξάνηται η προβλεπόμενη απόστασις των 0,85 
μ. κατά δύο εκατοστά, το δε πλάτος 1,20 μ. του επικοινωνούντος με την σειράν ταύτην διαδρόμου 
κατά 5 εκατοστά του μέτρου». 

Η εντός « » παρ. 2 τίθεται ως αντικατεστάθη διά του άρθρ. 13 του Β.Δ. 774 της 14/25 Νοεμ. 1960 
(ΦΕΚ 186 Α΄). 

3. Προκειμένου περί κινηματογράφου, η πρώτη σειρά καθισμάτων δέον να απέχη του τοίχου της 
οθόνης προβολής τουλάχιστον 5 μ., της αποστάσεως ταύτης μετρουμένης από της προσθίας ακμής 
του εδράνου. 

Άρθρον 35. 

1. Προκειμένου περί θεάτρων, κινηματογράφων κ.λπ. εν ανοικτώ χώρω επιτρέπεται η τοποθέτησις 
τραπεζών (μή μετακινητών) μεταξύ των θέσεων των θεατών μη εξεχουσών οπωσδήποτε των 
ακραίων επιφανειών των καθισμάτων. 

2. Αι θύραι των εισόδων εις την αίθουσαν να κλείωνται αυτομάτως. 

3. Απαγορεύεται η εγκατάστασις εις τους διαδρόμους και τας διαβάσεις μεμονωμένων βαθμίδων μη 
καλώς φωτιζομένων. 

Άρθρον 36. 

1. Το πλάτος των διαδρόμων δέον να η το αυτό καθ' όλον το μήκος αυτών, επιτρεπομένης μόνον 
ευρύνσεως κατά την προς την έξοδον κατεύθυνσιν. Το έμπροσθεν κλίμακος τμήμα διαδρόμου δέον 
επί μήκους 1 μ. τουλάχιστον να είναι οριζόντιον. 

Άρθρον 37. 

1.   «Επίτοιχοι τράπεζαι, καθίσματα κ.λπ. επιτρέπεται να εξέχουν το πολύ 0,10 μέτρου χωρίς 
εντεύθεν να επέρχεται μείωσις του πλάτους του διαδρόμου. Παρομοία εξοχή και υπό τους ανωτέρω 
όρους επιτρέπεται διά τα φύλλα θυρών ή τους αναρτήρας ενδυμάτων. 

2. Τοποθέτησις παντός είδους καθισμάτων, έστω και αυτομάτως ανυψουμένων, εις τους διαδρόμους 
της εσωτερικής κυκλοφορίας εν τη αιθούση των θεατών απαγορεύεται απολύτως. 

3. Κεκλιμένα επίπεδα δεν δύνανται να έχουν κλίσιν ανωτέραν του 20%. Η κλίσις πρέπει να αρχίζη 
εις απόστασιν τουλάχιστον 1 μ. ή όσον είναι το πλάτος της θύρας της κειμένης εις την αρχήν ή το 
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τέλος της κλίμακος». 

Το ως άνω εντός « » άρθρον 37 τίθεται ως αντικατεστάθη διά του άρθρ. 4 του Β.Δ. 479 ΤΗΣ 6/19 
Ιουλ. 1971 (ΦΕΚ 142 Α΄). 

Άρθρον 38. 

1. Αι θύραι δι' ων γίνεται η επικοινωνία μεταξύ διαδρόμων, διεξόδων κ.λπ. και των κλιμάκων δεν 
πρέπει να σχηματίζωσιν ουδεμίαν προεξοχήν, εντός των κλιμάκων, ουδέ να μειώσι το πλάτος αυτών. 

2. Επιτρέπεται η εις διεξόδους ύπαρξις στύλων προεξεχόντων, εάν τούτο επιβάλλωσιν οικονομικαί 
ανάγκαι μέχρι 0,15 μ. εξοχής αυτών εκ του τοίχου. Εν τοιαύτη περιπτώσει ως πλάτος διαδρόμων 
κ.λπ. λογίζεται το μεταξύ των στύλων κενόν. 

Άρθρον 39. 

1. Εις τα υπαίθρια δημόσια θεάματα είναι υποχρεωτικός εν πάση περιπτώσει ο περιφερειακός 
διάδρομος. 

2. Αναλόγως των υφισταμένων συνθηκών της αιθούσης των εγκαταστάσεων αερισμού, θερμάνσεως 
κ.λπ. δικαιούται το αρμόδιον Συμβούλιον να καθορίζη: 1) πλευρικούς διαδρόμους, ων το ελάχιστον 
όριον πλάτους είναι 1 μ. και 2) διαδρόμους μεταξύ ομάδος σειρών καθισμάτων μείζονος πλάτους 
καθοριζομένου διά τους λοιπούς οδηγούντας εις αντίστοιχον έξοδον. 

Άρθρον 40. 

Δεν επιτρέπεται η εγκατάστασις εις τον εξώστην περισσοτέρων των δέκα αλλεπαλλήλων σιερών 
καθισμάτων. Εις περίπτωσιν εγκαταστάσεως περισσοτέρων των δέκα σειρών δέον ανά δέκα το πολύ 
σειράς να προβλέπονται εντελώς κεχωρισμένοι διάδρομοι με ιδιαιτέραν κλίμακα. 

Άρθρον 41. 

Το πλάτος εκάστης βαθμίδος δέον να είναι τουλάχιστον 0,30 μ., το δέ ύψος αυτής το πολύ 0,16 του 
μέτρου. 

Άρθρον 42. 

1. Αι έξοδοι πρέπει να είναι τόσαι κατ' αριθμόν και ούτω διατεταγμέναι ώστε να εξασφαλίζηται 
ευχερής και κανονική εκκένωσις της αιθούσης των θεατών. 

2. (Κατηργήθη διά του άρθρ. 5 Β.Δ. της 27 Ιαν./12 Φεβρ. 1959). 

Άρθρον 43. 

«1. Το ελάχιστον ελεύθερον πλάτος θύρας εξόδου δέον να είναι 2,00 μ.». 

Η εντός « » παρ. 1 τίθεται ως διά του άρθρου 5 του Β.Δ. 479 της 6/19 Ιουλ. 1971 (ΦΕΚ 142 Α΄) 
ετροποποιήθη. 

2. Απαγορεύεται ο διά κορδονίων διαχωρισμός των θέσεων. 

Κλίμακες 
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Άρθρον 44. 

1. Αι θέσεις των κλιμάκων δέον να ώσι τοιαύται, ώστε να εξυπηρετώσιν ευχερώς πάντα τα σημεία 
του θεάματος και να οδηγώσι διά της συντομωτέρας οδού το κοινόν προς τους προθαλάμους, 
ιματιοθήκας και τας εξόδους. 

2. Αι κλίμακες δέον να είναι τελείως κεχωρισμέναι μεταξύ των και να κείνται εις ιδιαίτερα 
κλιμακοστάσια. 

3. Αι προοριζόμεναι διά την κυκλοφορίαν του κοινού κλίμακες πρέπει να ώσι συνεχείς μέχρι των 
εξόδων, ευθείαι, άνευ κυκλοτερών τμημάτων μετά χειρολαβών υποχρεωτικώς εις αμφοτέρας τας 
πλευράς της κλίμακος. Εις την αρχήν, τέλος, εκάστης κλίμακος δέον να υπάρχη πλατύσκαλον 
πλάτους τριπλασίου τουλάχιστον του των βαθμίδων. Όμοιον δέον να υπάρχη ανά 20 το πολύ 
βαθμίδας. 

«4. Το συνολικόν πλάτος των κλιμάκων των χρησιμοποιουμένων υπό των θεατών, πρέπει να είναι 
ίσον προς το πλάτος των διαδρόμων, ως τούτο ορίζεται διά της παραγρ. 1 του άρθρου 30. 

5. Το πλάτος των κλιμάκων μετρουμένων μεταξύ των χειρολισθήρων, δέον να μη είναι μικρότερον 
των δύο μέτρων. Προκειμένου περί θεάτρων και κινηματογράφων, ασχέτως αριθμού θέσεων, 
απαιτείται η κατασκευή πλατυσκάλου μεταξύ της οικοδομικής γραμμής και της πρώτης βαθμίδος 
κλίμακος ανόδου ή καθόδου προς την αίθουσαν πλάτους τουλάχιστον 2.50 μ. Αι βαθμίδες των 
κλιμάκων πρέπει να έχουν πέλμα πλάτους τουλάχιστον 0,30 του μ. και ύψος όχι μείζον των 0,16 μ. 

Εις κλίμακα όχι ευθείας ανόδου το πλάτος του πέλματος δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερον των 
0,23 μ. εις τον φανόν. Θύραι αίτινες άγουν εις τας κλίμακας πρέπει να απέχουν τούτων όσον το 
πλάτος των φύλλων της θύρας και τουλάχιστον 1,20 μ. Διασκευή αποθηκών ευφλέκτων υλών 
κάτωθι των κλιμάκων απαγορεύεται». 

Αι εντός « » παρ. 4 και 5 τίθενται ως ετροποποιήθηκαν διά του άρθρ. 6 του Β.Δ. 479 της 6/19 
Ιουλ. 1971 (ΦΕΚ 142 Α΄ ). 

6. Θέατρα, κινηματογράφοι κ.λπ. και τμήματα τούτων μη ισόγεια πρέπει να έχουν τουλάχιστον δύο 
κλίμακας. 

7. Αι κλίμακες πρέπει να έχωσιν άνοδον ευθείαν. Ελισσόμεναι κλίμακες εξαιρετικώς μόνον 
δύνανται να επιτραπώσι προς εξυπηρέτησιν δευτερευόντων σκοπών. 

Άρθρον 45. 

«1. Δια παν νεοϊδρυθησόμενον θέαμα αι έξοδοι δέον να αφίστανται ικανώς απ' αλλήλων. 

Δια δημόσιον θέαμα μέχρι 600 θέσεων δέον να υπάρχουν δύο έξοδοι. 

Δια τοιαύτα άνω των 600 θέσεων δέον να υπάρχη μία έξοδος επί πλέον ανά 300 πρόσωπα ή κλάσμα 
του αριθμού τούτου πέραν των 600 πρώτων. 

Εν τη περιπτώσει ταύτη μία εκ των επί πλέον εξόδων δέον να ευρίσκηται εις το αντίθετον σημείον 
της κυρίας εισόδου. Αι είσοδοι θεωρούνται και ως έξοδοι». 

Η εντός « » παρ. 1 τίθεται ως διά του άρθρ. 7 του Β.Δ. 479 της 6/19 Ιουλ. 1971 (ΦΕΚ 142 Α΄) 
ετροποποιήθη. 
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2. Αι θύραι εξόδου δέον να φέρωσι χειρολαβάς μόνον επί της εξωτερικής επιφανείας αυτών, να είναι 
πάντοτε ελεύθεραι και να ανοίγωσι μόνον προς τα έξω. Αύται δέον να είναι διατεταγμέναι εις 
τρόπον ώστε να μη σχηματίζωσιν ουδεμίαν προεξοχήν εντός των εξόδων του κοινού προς τας 
εξόδους αυτών ουδέ δυσχεραίνωσι την κυκλοφορίαν του κοινού προς τας εξόδους. Αι θύραι δέον να 
παραμένωσι καθ' ολοκληρίαν ανοικταί (δι' αυτομάτων ελατηρίων επί των θυροφύλλων) κατά την 
μετά την λήξιν της παραστάσεως έξοδον των θεατών. 

Αι εξωτερικαί θύραι (εκτός εκείνων αίτινες παραμένουν διαρκώς ανοικταί) αι κλείουσαι τας 
εσωτερικάς διόδους, διαδρόμους, κλίμακας, προθαλάμους κ.λπ. δέον να είναι υαλόφρακτοι εις το 
άνω μέρος, ίνα δύναται το κοινόν να διευθύνεται προς τα φωτεινά σημεία. 

Αι ολισθίνουσαι θύραι (συρταί) αι περιστρεφόμεναι σταυροειδείς απαγορεύονται. 

3. Έξοδοι εκ κλιμακοστασίου δεν επιτρέπεται να έχωσι πλάτος έλασσον του της κλίμακος. 

4. Η αρμοδία αρχή δικαιούται, αναλόγως των υφισταμένων συνθηκών, να καθορίζη την θέσιν των 
εξόδων διά την ταχυτέραν έξοδον των θεατών εκ του χώρου του θεάματος. 

Άρθρον 46. 

1. «Εις τους προς χρήσιν του κοινού διαδρόμους, δέον να υπάρχη ενδεικτική επιγραφή φωτεινή, 
χρώματος πρασίνου "Έξοδος", επί πλέον δε φωτεινόν βέλος κατευθύνσεως (προς έξοδον) του αυτού 
χρώματος». 

Η παρ. 1 αντικατεστάθη ως ανωτέρω διά του άρθρ. 16 Β.Δ. 774 της 14/25 Νοεμ. 1960 (ΦΕΚ Α΄ 
186). 

2. Απαγορεύεται η παρά τας εξόδους εναπόθεσις και η παραμονή παντός αντικειμένου, δυναμένου 
να περιορίση το πλάτος τούτου ή να παρεμποδίση την κυκλοφορίαν. 

3. Τα ταμεία ή γραφεία ελέγχου των εισιτηρίων δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζωσι τας εξόδους ή 
οπωσδήποτε να μειώσι το πλάτος αυτών. 

Άρθρον 47. 

1. Αι ιματιοθήκαι, όπου υπάρχουσι, δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται εις στενώσεις διαδρόμων. 
Πρέπει δε να διατάσσωνται ούτως ώστε να μη διαταράσσεται η κανονική εκκένωσις του θεάτρου, 
κινηματογράφου κλπ. 

2. Βέλη εγκαθιστάμενα προς ένδειξιν κατευθύνσεως δεν πρέπει να συνυπολογίζονται εις το πλάτος 
του διαδρόμου, μεταξύ δε τούτων και της προσθίας ακμής των τραπεζών των ιματιοθηκών πρέπει να 
υπάρχη ελεύθερος διάδρομος τουλάχιστον 1,25 μ. 

Άρθρον 48. 

1. Η οργάνωσις θέσεων πωλήσεως εμπορευμάτων και ποτών εις θέατρα, κινηματογράφους κ.λπ. 
επιτρέπεται μόνον κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας αρ- 

χής, απαγορευομένης της εγκαταστάσεως τοιούτων θέσεων εις κλιμακοστάσια, ισχυουσών 
οπωσδήποτε των ανωτέρω σχετικών διατάξεων. 

2. Δέον να αποφεύγηται η τοποθέτησις ιματιοθηκών απέναντι εξόδων και δη εξόδων κινδύνου. Αι 
εις τας εισόδους τούτων τράπεζαι (παραδόσεως) δέον να κείνται προς τα έσω (οπίσω) τόσον, ώστε 
να αυξάνεται το πλάτος των προ αυτών διαδρόμων κατά 1/2, η αύξησις δε αυτή (του πλάτους) να μη 
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είναι μικροτέρα του 1 μέτρου. 

3. Καφενεία-μπαρ και παρόμοια καταστήματα (επί εστεγασμένων), προοριζόμενα προς 
εξυπηρέτησιν των θεατών, εγκαθίστανται κατά τας διατάξεις του αρθρ. 148 του παρόντος εντός του 
κτιρίου του δημοσίου θεάματος, δέον όμως απαραιτήτως όπως μη συγκοινωνώσιν απ'ευθείας μετά 
της αιθούσης, να εγκαθίστανται δε εις τοιούτον χώρον και κατά τρόπον ώστε να μη παρακωλύεται 
ουδ' επ' ελάχιστον η κυκλοφορία εις τους διαδρόμους κ.λπ. 

4. Η εγκατάστασις θέσεων πωλητών εμπορευμάτων και ποτών εις θέατρα, κινηματογράφους κ.λπ. 
επιτρέπεται μόνον κατόπιν εγκρίσεως της αρχής. 

Τοιαύτη έγκρισις δεν δίδεται εις περίπτωσιν υπάρξεως δισταγμών από απόψεως αστυνομικής 
ασφαλείας.  

Απαγορεύεται η εγκατάστασις θέσεων πωλητών εις κλιμακοστάσια. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 
ΘΕΑΤΡΩΝ 

Γενικά 

Άρθρον 49. 

1. Ο δι' ηλεκτρικού ρεύματος φωτισμός επιβάλλεται ανεξαρτήτως εις όλας τας περιπτώσεις των 
κινηματογράφων και θεάτρων. 

2. Ο ηλεκτρικός φωτισμός του μεν κινηματογράφου θα αποτελήται από τέσσαρα κυρίως μέρη: α) εκ 
του κυρίου φωτισμού του κινηματογράφου, β) εκ του φωτισμού πανικού, γ) εκ του φωτισμού 
κινδύνου και δ) εκ του φωτισμού διαφημίσεως και βοηθητικών, αλλά μη κοινοχρήστων χωρών 
(γραφείων, αποθηκών κ.λπ.), ο δε ηλεκτρικός φωτισμός του θεάτρου θα αποτελήται από τα αυτά ως 
άνω μέρη, επί πλέον δε και από φωτισμόν σκηνής. 

3. Ως κυρίως φωτισμός του κινηματογράφου εννοείται άπας εν γένει ο φωτισμός της αιθούσης των 
θεατών ως και ο φωτισμός των κοινοχρήστων χώρων, ήτοι διαδρόμων, εξόδων, κλιμάκων, 
προθαλάμων, αυλών κλπ. 

4. Ώς φωτισμός πανικού εννοείται μέρος του φωτισμού της αιθούσης των θεατών, ο  
οποίος δέον να ανάπτηται από σημείου ευρισκομένου εις κατάλληλον, ευκόλως προσιτήν και 
γνωστήν εις όλον το προσωπικόν θέσιν. 

Η εγκατάστασις του φωτισμού τούτου δέον να είναι ούτω διετεταγμένη, ώστε εν περιπτώσει 
πυρκαϊάς εις τον θάλαμον προβολής ή εις την σκηνήν, η εγκατάστασις αύτη να μη διατρέχη ουδένα 
κίνδυνον. 

5. Διά του φωτισμού τούτου, αι δίοδοι, διάδρομοι και έξοδοι της αιθούσης των θεατών δέον να 
φωτίζωνται αρκετά καλώς. Εφ' όσον οι κοινόχρηστοι χώροι (προθάλαμοι, κλίμακες, έξοδοι κ.λπ.) 
δεν φωτίζονται διαρκώς και επαρκώς κατά την διάρκειαν της παραστάσεως, τότε θα εφοδιάζωνται 
ούτοι και διά φωτισμού πανικού. 

6. Ως φωτισμός κινδύνου εννοείται έτερος φωτισμός εντελώς ανεξάρτητος του κυρίως ως και να 
παντός άλλου φωτισμού και τοιούτος ώστε εν περιπτώσει τελείας διακοπής του κυρίως φωτισμού οι 
θεαταί να δύνανται να κυκλοφορήσωσιν. 
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7. Ως φωτισμός διαφημίσεως κ.λπ. εννοείται ο φωτισμός προσόψεον, ταμείων κλπ. διαμερισμάτων 
και όστις φωτισμός ουδεμίαν σχέσιν δύναται να έχη με την ασφάλειαν των θεατών. Ως φωτισμός 
σκηνής εννοείται άπας ο φωτισμός ταύτης ήτοι κανονικός φωτισμός, συστοιχίαι λαμπτήρων 
(μπαταρίαι-μπαλάντσαι) προβολείς εντός και εκτός της σκηνής, θάλα-μοι ηθοποιών, διάδρομοι, 
κλίμακες κ.λπ. 

8. Ο φωτισμός της αιθούσης ως και ο φωτισμός της πλατείας των υπαιθρίων δέον να μη είναι ούτε 
εκτυφλωτικός ούτε λίαν πενιχρός. Συνιστάται ο έμμεσος φωτισμός δια τας αιθούσας των θεάτρων. 
Κατά την εκτέλεσιν της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως του φωτισμού της αιθούσης των θεατών, ως και 
της πλατείας των υπαιθρίων δέον να ληφθή πρόνοια, ώστε η αφή και η σβέσις του φωτισμού 

τούτου να γίνηται βαθμιαίως και ν' αποφεύγεται ούτω η απότομος μετάβασις από του σκότους εις το 
φως και τανάπαλιν. 

9. Ανηρτημένα φωτιστικά σώματα δέον να αναρτώνται μετά προσοχής και εάν είναι βαρέα ή υψηλά 
τοποθετημένα, να αναρτώνται με διπλήν ανάρτησιν, Οι αγωγοί (τα σύρματα) των ηλεκτρικών 
λαμπτήρων δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιώνται δια την ανάρτησιν αυτών. Το κατώτερον μέρος των 
φωτιστικών σωμάτων δέον να αφίσταται από του έδαφος τουλάχιστον 2 μέτρα. Συνιστάται η 
χρησιμοποίησις προφυλακτικού συρματίνου πλέγματος πέριξ των υαλίνων κωδώνων. 

Εκτέλεσις της εγκαταστάσεως 

Άρθρον 50. 

Δια την εκτέλεσιν της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως ισχύουν, δι' ό,τι δεν αναφέρεται εις το παρόν, οι 
κανονισμοί περί εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

Μία σχηματική παράστασις εμφαίνουσα κατά τρόπον εύληπτον την διανομήν και την 
συνδεσμολογίαν των κυκλωμάτων της αιθούσης θεατών ή της σκηνής κατά την περίπτωσιν, θα 
αναρτάται εις θέσιν εμφανή πλησίον του κεντρικού πίνακος. 

Υποσταθμοί 

Άρθρον 51. 

Εγκαταστάσεις υποσταθμού (μετασχηματιστών, διακοπτών ελαίου κλπ.) δέον να εγκαθίστανται εις 
χώρους τοιούτους ώστε εν περιπτώσει πυρκαϊάς ή εκρήξεως εις τας εγκαταστάσεις ταύτας να μη 
υπάρχη κίνδυνος δια τους θεατάς ή τους ηθοποιούς ούτε να δύναται να γίνη αντιληπτή υπό τούτων. 
—Προς τούτο δέον ν' αποφεύγωνται χώροι ευρισκόμενοι υπό την αίθουσαν των θεατών, την 
σκηνήν, τας κλίμακας και εξόδους και να εκλέγωνται κατά το δυνατόν χώροι εις αυλάς και τα 
παρόμοια. 

Διανομή των γραμμών εις τους λαμπτήρας 

Άρθρον 52. 

Εις χώρους εις τους οποίους υπάρχουν περισσότεροι των τριών λαμπτήρων ως και εις όλους τους 
προθαλάμους, κλίμακας και εξόδους, δέον οι λαμπτήρες να συνδέωνται προς δύο τουλάχιστον 
κεχωρισμένως και με ιδιαιτέρας ασφαλείας γραμμάς διακλαδώσεως. Της διατάξεως ταύτης 
επιτρέπεται να γίνη απομάκρυνσις, εφ' όσον οι λαμπτήρες κινδύνου εξασφαλίζουν αρκετόν 
φωτισμόν. 

Υποδιαίρεσις των γραμμών 
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Άρθρον 53. 

Αι ηλεκτρικαί γραμμαί θα χωρίζονται εκ του κεντρικού πίνακος εις ομάδας, αι δε μεγάλαι 
εγκαταστάσεις δύνανται να χωρίζονται και εις τμήματα, έχοντα ιδιαίτερον μερικόν πίνακα 
τροφοδοτούμενον δι' ιδιαιτέρας γραμμής εκ του κεντρικού πίνακος. Τούτο συνιστάται και γίνεται, 
ίνα, εν περιπτώσει βλάβης εις μέρος της εγκαταστάσεως, μη καή η ασφάλεια του κεντρικού πίνακος 
και ούτω μείνη εκτός λειτουργίας ολόκληρος η εγκατάστασις. Διά του χωρισμού των γραμμών εις 
ομάδας καθίσταται δυνατή η πορεία αυτών κατά διαφόρους διευθύνσεις και εις τρόπον ώστε εν 
περιπτώσει ατυχήματος εις μέρος του κτιρίου (πυρκαϊά κλπ.) να μη διακινδυνεύη η όλη 
εγκατάστασις. 

Πίνακες διακοπτών και ασφαλειών. 

Άρθρον 54. 

Διάκοπται και ασφάλειαι δέον να συγκεντρώνται εις ομάδας επί πινάκων 

και να μην είναι προσιταί εις το κοινόν. Τούτο επιβάλλεται, ίνα καθίσταται δυνατός ο ταχύς και 
εύκολος χειρισμός των διακοπτών. Δεν πρέπει να θεωρήται ότι οι πίνακες δεν είναι προσιτοί εις το 
κοινόν, εάν ούτοι τοποθετηθώσιν εντός κλειστών ερμαρίων. Δέον ούτοι να τοποθετώνται εις μέρη 
εις τα οποία δεν εισέρχεται το κοινόν και των οποίων, εν περιπτώσει πανικού του κοινού, η 
προσπέλασις να είναι εύκολος από το  

προσωπικόν του θεάττρου ή τους πυροσβέστας. 

Εγκατάστασις γραμμών, φορηταί συσκευαί 

Άρθρον 55. 

1. Οι αγωγοί των σταθερών γραμμών όλου του κτιρίου, δέον να τοποθετώνται εντός 
χαλυβδοσωλήνων μετά μονωτικής επενδύσεως εισδυόντων μέχρι των συσκευών φωτισμού ή κυτίων 
διακλαδώσεως. Τα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα δια τας διακλαδώσεις δέον να είναι κατάλληλα 
δια χαλυβδοσωλήνας. Τυχόν χρησιμοποιούμενοι διακόπται ή ρευματοδόται ή λυχνολαβαί εις 
διακλαδώσεις σωλήνων δέον να είναι στεγανού τύπου και να κοχλιώνται καλώς επίτου 
χαλυβδοσωλήνος. —2. Επιτρέπεται η εγκατάστασις γραμμών δι' ωπλισμένων καλωδίων, 
χρησιμοποιουμένων εν τη περιπτώσει ταύτη καταλλήλων εξαρτημάτων. —3. Η χρήσις γυμνών 
αγωγών ρεύματος δια τας εγκαταστάσεις απαγορεύεται απολύτως. —4. Εις ας περιπτώσεις 
χρησιμοποιείται συρματόσχοινον δια την στήριξιν των εναερίων αγωγών ρεύματος εις υπαιθρίους 
κινηματογράφους ή θέατρα, η διάμετρος των συρματοσχοίνων δέον να είναι τουλάχιστον 5 χιλ., η δε 
στερέωσις τούτου να γίνηται κανονικώς και μέσω εντατήρων. Εις τας περιπτώσεις ταύτας 
επιτρέπεται η χρησιμοποίησις μεμονωμένων αγωγών σωλήνων. —5. Αι φορηταί συσκευαί 
φωτισμού, αι εκτεθειμέναι εις μηχανικάς βλάβας, δέον να τροφοδοτώνται μέσω ενισχυμένων 
αγωγών τύπου θεάτρων ή άλλων ισοδυνάμων. 

6. «Επιτρέπεται η χρησιμοποίησις καλωδίων εκ θερμοπλαστικής μονώσεως μετά εξωτερικού 
περιβλήματος εκ πλαστικής ύλης τύπου Ν.Υ.Μ. ή ετέρου τύπου καλωδίων αναλόγου κατασκευής, 
εγκρινομένων παρά της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, δια στεγανάς 
εγκαταστάσεις, υπό τον όρον ότι θα χρησιμοποιούνται κατάλληλα στεγανά εξαρτήματα. Κατ' 
εξαίρεσιν της γενικωτέρας διατάξεως της παρ.1 του άρθρου τούτου περί χρησιμοποιήσεως 
χαλυβδοσωλήνων δια τους χώρους των γραφείων, των προθαλάμων, εισόδων, Ταμείων και 
διαδρόμων θεάτρων κιν/φων κλπ. ως και δια τας κυρίας αιθούσας των μικράς σημασίας χώρων 
συγκεντρώσεως του κοινού η χρησιμοποίησις σωλήνων Μπέργκμαν. 

Ωσαύτως επιτρέπεται η χρησιμοποίησις καλωδίων τύπου ανθυγρόν ανκαλάιτ μετά των αντιστοίχων 
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καταλλήλων εξαρτημάτων των, αντί των αγωγών εντός χαλυβδοσωλήνων και καλωδίων Ν.Υ.Υ. αντί 
ωπλισμένου καλωδίου». 

Η παρ. 6 προσετέθη διά του άρθρου 3 Β.Δ. 4/19 6.1957. 

Προστασία λυχνιών 

Άρθρον 56. 

Αι σταθερώς εγκατεστημέναι λυχνίαι εις τον θάλαμον προβολής, τους θαλάμους ηθοποιών και 
πάσαι αι λυχνίαι των εργαστηρίων, αποθηκών, κλιμάκων και αποχωρητηρίων δέον να εφοδιάζωνται 
διά προστατευτικών κωδώνων μετά ή άνευ συρματίνου δικτυωτού εστερεωμένου ουχί επί της 
λυχνολαβής, αλλ' επί του υποστηρίγματος ταύτης. Ωσαύτως οι εν γένει λαμπτήρες της αιθούσης των 
θεατών ή της πλατείας των υπαιθρίων δέον να εφοδιάζωνται δι' υαλίνων κωδώνων (αρματούρες). 

Τάσις ρεύματος 

Άρθρον 57. 

1. Δια τον φωτισμόν δεν επιτρέπεται χρησιμοποίησις τάσεως έναντι της γης μεγαλυτέρα των 250 
βολτ. 

2. Γραμμαί τάσεως μεγαλυτέρας δια τους υποσταθμούς ή κινήσεις ή διαφημίσεις δέον να 
εγκαθίστανται εκτός της αιθούσης του θαλάμου προβολής της σκηνής και των κοινοχρήστων 
χώρων. 

Επίβλεψις της εγκαταστάσεως 

Άρθρον 58. 

1. Άπασαι εν γένει αι ηλεκτρικαί και μηχανικαί εγκαταστάσεις αιθούσης, θαλάμου προβολής, 
σκηνής κ.λπ., δέον προ της θέσεως εν λειτουργία και έκτοτε ανά έτος το πολύ να επιθεωρούνται τη 
φροντίδι του επιχειρηματίου υπό ειδικού αδειούχου ηλεκτρολόγου. Το υπ' αυτού χορηγούμενον 
πιστοποιητικόν περί ελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων δια την καλήν μόνωσιν των γραμμών 
παροχής ρεύματος κ.λπ., και την συμφώνως τοις κειμένοις διατάξεσιν εκτέλεσιν των 
εγκαταστάσεων τούτων, δέον να παραδίδηται εις τα αρμόδια Συμβούλια επιθεωρήσεως των 
κινηματογράφων και θεάτρων. 

2.Το προσωπικόν (ταξιθέται κ.λπ.) το οποίον λόγω της θέσεώς του θα αντιληφθή πρώτον ανωμαλίαν 
λειτουργίας της προβολής ή της παραστάσεως ή της τάξεως εν τη αιθούση δέον να γνωρίζη και να 
είναι εις θέσιν να χειρισθή τα φώτα πανικού ή του κυρίως φωτισμού. Πάντως χειρισμός φώτων 
πανικού ή αιθούσης θα γίνεται βάσει οδηγιών και εις περιπτώσεις καθωρισμένας. 

Ο φωτισμός πανικού θα ανάπτηται επίσης και όταν ανάπτεται και ο λοιπός φωτισμός της αιθούσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Γενικά 

Άρθρον 59. 
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1. Εις τους κινηματογράφους και τα θέατρα δέον να υπάρχη και έτερος φωτισμός, φωτισμός 
κινδύνου, εντελώς ανεξάρτητος των λοιπών και τοιούτος ώστε εν περιπτώσει τελείας διακοπής του 
κυρίως φωτισμού οι θεαταί να δύνανται να κυκλοφορήσωσι. Τουτέστιν δέον ο φωτισμός κινδύνου 
να είναι τοιαύτης εντάσεως ώστε να αποφεύγεται εντός της αιθούσης ή της πλατείας των υπαιθρίων 
το ψηλαφητόν σκότος. 

Αι θύραι της αιθούσης των θεατών ή της πλατείας των υπαιθρίων κινηματογράφων και θεάτρων, οι 
προθάλαμοι, κλίμακες, αυλαί, δίοδοι και έξοδοι, δέον να φωτίζωνται ιδιατέρως καλώς. 

Συνιστάται η τοποθέτησις εις τους διαδρόμους, διόδους και βαθμίδας της αιθούσης ή της πλατείας 
των υπαιθρίων και του υπερώου, πλευρικών λαμπτήρων εις μικρόν ύψος ή η τοποθέτησις 
λαμπτήρων επί του δαπέδου κεκαλυμμένων δι' ισχυράς υάλου. 

2. Οι εντός της αιθούσης ή της πλατείας των υπαιθρίων και των παραρτημάτων τούτων 
εγκατεστημένοι λαμπτήρες φωτισμού κινδύνου δέον να θαμβώνται χρωματιζόμενοι κυανοί και κατά 
τρόπον τοιούτον, ώστε η αίθουσα ή η πλατεία και τα παραρτήματα τούτων να φωτίζωνται επαρκώς. 

3. Οι λαμπτήρες φωτισμού κινδύνου δέον να είναι κεχωρισμένοι των λαμπτήρων του κυρίως 
φωτισμού, ούτως ώστε να ελέγχηται η λειτουργία των. 

Διάρκεια λειτουργίας φωτισμού κινδύνου 

Άρθρον 60. 

 Ο φωτισμός κινδύνου επιβάλλεται να λειτουργή καθ' όλην την διάρκειαν της παραστάσεως. 
Διάρκεια παραστάσεως θεωρείται ο χρόνος από της ενάρξεως της εισόδου του πρώτου θεατού μέχρι 
της εξόδου και του τελευταίου τοιούτου. 

Κινηματογρ. και θέατρα δια περισσοτέρους των 400 θεατάς 

Άρθρον 61. 

Εις κινηματογράφους και θέατρα δια περισσοτέρους των 400 θεατάς δέον  

να χρησιμοποιήται δια φωτισμόν κινδύνου μόνον το ηλεκτρικόν φως. Ο φωτισμός κινδύνου δέον 
ούτω να διατάσσηται, ώστε είτε έκαστος λαμπτήρ κινδύνου να έχη την ιδικήν του πηγήν και να είναι 
αμέσως συνδεδεμένος με αυτήν, είτε οι λαμπτήρες κινδύνου να τροφοδοτώνται από μίαν κεντρικήν 
πηγήν, ήτις θα είναι εντελώς ανεξάρτητος από την πηγήν τροφοδοτήσεως του κυρίως φωτισμού, 
κατά τας διατάξεις του αρθρ. 65 του παρόντος. 

Κινηματογρ. και θέατρα δι' ολιγωτέρους των 400 θεατάς 

Άρθρον 62 

1. Εις κινηματογράφους και θέατρα δι' ολιγωτέρους των 400 θεατάς επιτρέπεται διά τον φωτισμόν 
κινδύνου χρήσις λυχνίων φυτικού ελαίου. 

2. Χρήσις λυχνίων πετρελαίου, οινοπνεύματος, φωταερίου ή οιουδήποτε ορυκτού ελαίου ή 
υποπροϊόντος αυτού απαγορεύεται. 

3. Εν περιπτώσει χρησιμοποιήσεως φυτικού ελαίου δέον η απόστασις της φλογός από τα πλησίον 
ευρισκόμενα καύσιμα στοιχεία να είναι τουλάχιστον 1 μ. προς τα άνω και 60 εκατ. πλευρικώς. 
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Κινηματογρ. και θέατρα δι' ολιγωτέρους των 200 θεατάς 

Άρθρον 63. 

Εις κινηματογράφους και θέατρα μέχρι 200 θεατών και ευρισκομένους εις ισόγειον και υπό 
ευνοϊκάς συνθήκας διατάξεως εξόδων, επιτρέπεται όπως ο φωτισμός κινδύνου τροφοδοτηθή από το 
αυτό ηλεκτρικόν δίκτυον με το του κυρίου φωτισμού, υπό τον όρον όμως ότι ο φωτισμός κινδύνου 
θα τροφοδοτήται προ της ασφαλείας της από του δικτύου παροχετεύσεως του κυρίως φωτισμού και 
θα φέρη ιδιαιτέρας ασφαλείας. 

Φωτισμός κινδύνου υπαιθρίων κινηματογράφων και θεάτρων 

Άρθρον 64. 

Δια τους κινηματογράφους και θέατρα, τους λειτουργούντας εν ανοικτώ χωρώ (υπαίθριοι) 
επιβάλλεται, ανεξαρτήτως αριθμού θέσεων, όπως η εγκατάστασις του φωτισμού κινδύνου λειτουργή 
συμφώνως ταις διατάξεσι του αρθρ. 61, εφ' όσον αι κλίμακες εξόδου του κινηματογράφου 
ευρίσκονται εις κλειστόν χώρον, άλλως ισχύουν αι διατάξεις του άρθρ. 63. 

Πηγή φωτισμού κινδύνου 

Άρθρον 65. 

1. Ως πηγή φωτισμού κινδύνου διά τους πλέον των 400 θεατών κινηματογράφους ή θέατρα δέον να 
χρησιμοποιήται κατά κανόνα συστοιχία συσσωρευτών. 

Εκ της συστοιχίας ταύτης των συσσωρευτών δέον να τροφοδοτήται συνεχώς ο φωτισμός κινδύνου 
απαγορευομένης απολύτως της τροφοδοτήσεως του φωτισμού εκ της πηγής κυρίως φωτισμού. 

2. Δεν επιτρέπεται η φώτισις της συστοιχίας κατά τας ώρας της χρησιμοποιήσεως αυτής προς 
τροφοδότησιν του φωτισμού κινδύνου, ήτοι κατά την διάρκειαν της παραστάσεως. 

3. Η συστοιχία δεν επιτρέπεται να τροφοδοτή άλλο τι παρά μόνον τον φωτισμόν του κινδύνου. Αυτή 
δέον να εγκαθίσταται εις μέρος αρκετά κεχωρισμένον από τα εξαρτήματα και μηχανάς του κυρίως 
φωτισμού. 

4. Ο πίναξ διανομής, ο χρησιμοποιούμενος δια τον φωτισμόν κινδύνου δεν πρέπει να είναι κοινός με 
πίνακα του κυρίως φωτισμού και δέον να τοποθετήται μακράν αυτού. 

5. Κατά την διάρκειαν της παραστάσεως η συστοιχία η τροφοδοτούσα των φωτισμόν κινδύνου θα 
χωρίζηται πάσης άλλης ηλεκτρικής πηγής. 

Η φόρτισις της συστοιχίας κατά την ώραν της παραστάσεως επιτρέπεται μό-  

νον εφ' όσον χρησιμοποιούνται δύο συστοιχίαι διάφοροι και ανεξάρτητοι και κατά τρόπον ώστε 
όταν η μία φορτίζεται η ετέρα να τροφοδοτή τον φωτισμόν κινδύνου. 

6. Εν περιπτώσει καθ' ην η τροφοδότησις του φωτισμού κινδύνου γίνεται διά μιας συστοιχίας μόνον, 
τότε αύτη δέον να είναι χωρητικότητος τοιαύτης για την τροφοδότησιν αυτού επί δύο παραστάσεις. 

(Διάρκεια παραστάσεως ως ορίζεται εις άρθρ. 60). 

Εις τον πίνακα διανομής των συστοιχιών δέον να υπάρχουν εγκατεστημένα τα απαραίτητα όργανα 
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ελέγχου φορτίσεως. 

7. Σχηματική παράστασις δεικνύουσα σαφώς τας διατάξεις και χειρισμούς διά τον χωρισμόν της 
συστοιχίας ή διά την φόρτισιν ή εκφόρτισιν ταύτης ή της εφεδρικής δέον να αναρτάται εις μέρος 
εμφανές και προσιτόν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΧ 

ΘΑΛΑΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

Τοίχος και έξοδοι 

Άρθρον 66. 

1. Αι μηχαναί προβολής δέον να εγκαθίστανται εντός ιδιαιτέρου θαλάμου πληρούντος τας κατωτέρω 
διατάξεις. 

2. Ο θάλαμος προβολής δέον να κατασκευάζηται εξ ολοκλήρου και από της βάσεως αυτού από 
τοιχοποιίαν πυρίμαχον, πάχους τουλάχιστον 25 εκατοστών ή από άλλο, πλην όμως ακριβώς 
παρόμοιον υλικόν και εξ ίσου ανθιστάμενον εις το πυρ και τα αέρια της πυρκαϊάς. 

3. Η στέγη του θαλάμου προβολής δέον να είναι και αυτή από ανάλογον υλικόν πυρίμαχον. 

4. Ο θάλαμος προβολής δεν επιτρέπεται να έχη πλην των οπών ελέγχου και των οπών προβολής, 
καμμίαν άλλην συγκοινωνίαν με την αίθουσαν ή τας εξόδους των θεατών. 

5. «Ο θάλαμος προβολής δέον να έχη ιδιαιτέραν και αποκλειστικήν είσοδον-έξοδον, οδηγούσαν ή 
προς το ύπαιθρον ή εις έτερον χώρον του κινηματογράφου, εκτός της αιθούσης προβολής και των 
εξωστών, ώστε το εν θαλάμω προσωπικόν να ελευθερούται ταχέως από του κτιρίου του θεάματος, 
αι δε έξοδοι των θεατών να μη διατρέχωσι κίνδυνόν τινα εκ πυρκαϊάς του θαλάμου». 

6. Η κυκλοφορία του χειριστού και εν γένει του προσωπικού του θαλάμου δέον να είναι ευχερής. 
Εάν η κυκλοφορία του χειριστού παρεμποδίζεται λόγω της εκγαταστάσεως περισσοτέρων μηχανών, 
τότε θα προβλέπεται και ετέρα έξοδος. 

7. «Αι παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν προκειμένου περί υπαιθρίων 
κινηματογράφων, πάντως, όμως, θα λαμβάνηται πρόνοια διά την ασφαλή έξοδον των θεατών εν 
περιπτώσει πυρκαϊάς του θαλάμου. Δια τον καλύτερον αερισμόν των θαλάμων προβολής των 
υπαιθρίων κινηματογράφων, δέον να υπάρχη επί της οροφής εις αεραγωγός, όστις να αποβάλη τον 
κατά το θέρος εντός των θαλάμων σχηματιζόμενον θερμόν αέρα». 

Αι εντός « » παρ. 5 και 7 τίθενται ως αντικατεστάθηκαν διά του άρθρ. 17 Β.Δ. 774 της 14/25 
Νοεμ. 1960 (ΦΕΚ Α΄186). 

Διαστάσεις 

Άρθρον 67. 

1. Θάλαμοι προβολής με εν μηχάνημα δέον να έχωσι δια μεν το δάπεδον ως ελαχίστας διαστάσεις 
μήκους ή πλάτους 3 μέτρα, επιφανείας δε 9 τ.μ., διά δε το ελεύθερον ύψος 3 μέτρα. 

2. Δια την εγκατάστασιν εκάστου μηχανήματος επί πλέον δέον να αυξάνηται η ανωτέρω ελαχίστη 
επιφάνεια ανά 3 τ.μ. με αντίστοιχον αύξησιν του πλάτους ή του μήκους ή και αμφοτέρων, αναλόγως 
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των διαστάσεων των μηχανών προβολής, λαμβανομένης, πάντως, υπ' όψιν της παρ. 6 του 
προηγουμένου άρθρου. 

3. Εάν ο θάλαμος προβολής ευρίσκεται εις επικοινωνίαν με παρακείμενον  

χώρον, όστις πληροί τους αυτούς με τούτον όρους και επί πλέον έχει και ιδιαιτέραν έξοδον εις το 
ύπαιθρον, τότε επιτρέπεται υπό του αρμοδίου συμβουλίου η ελάττωσις των ανωτέρω διαστάσεων, 
πάντως, όμως, εν ουδεμιά περιπτώσει κάτω των 6 μ., διά μίαν μηχανήν με αύξησιν 3 τ.μ. κατά τα 
ανωτέρω δι' εκάστην πλέον μηχανήν. 

Οπαί ελέγχου και οπαί προβολής 

Άρθρον 68. 

1. Αι οπαί ελέγχου δεν επιτρέπεται να έχουν επιφάνειαν μεγαλυτέραν των 250 τ. εκ. Αι οπαί 
προβολής δεν πρέπει να έχουν μεγαλυτέρας διαστάσεις από τας αναγκαίας διά την δίοδον των 
φωτεινών ακτίνων. 

2. Αμφότερα τα είδη των οπών δέον να κλείωνται αεροστεγώς δι' υάλων πάχους τουλάχιστον 5 
χιλιοστών και στερεουμένων καλώς είτε εντός σιδηρού πλαισίου είτε διά τσιμεντοκονίας. 

3. Εκτός των ανωτέρω δέον αι οπαί να εφοδιάζωνται διά σιδηρού συρταρωτού καλύμματος, πάχους 
τουλάχιστον 2 χιλ., όπερ να δύναται ευχερώς και ασφαλώς να κινήται εις τας ευθυντηρίους του, εις 
τρόπον ώστε να εμποδίζηται η συγκράτησις ή εκφυγή αυτού εξ αυτών. 

4. Τα συρταρωτά ταύτα καλύμματα δέον εν περιπτώσει πυρκαϊάς να δύνανται να κλείωσιν όλα ομού 
στιγμιαίως και αυτομάτως, χωρίς εν τούτοις να παρεμποδίζηται κλείσιμον διά χειρός. 

Παράθυρα 

Άρθρον 69. 

1. Ο θάλαμος προβολής δέον να έχη τουλάχιστον εν παράθυρον. —Τα παράθυρα του θαλάμου 
προβολής, ως και των μετ' αυτού εις επικοινωνίαν ευρισκομένων γειτονικών χώρων δέον να 
κατασκευάζωνται από άκαυστον υλικόν, να έχωσιν επιφάνειαν τουλάχιστον 0,25 τ.μ., να φέρωσι 
συνήθεις υαλοπίνακας και να είναι ούτω διατετεγμένα, ώστε εν περιπτώσει πυρκαϊάς να ανοίγωνται 
ευκόλως και αφ' εαυτών προς τα έξω διά της σχηματιζομένης εντός του θαλάμου υπερπιέσεως. 

2. Τα παράθυρα θα τηρώνται κανονικώς κλειστά δι' ελατηρίου. 

Θύραι 

Άρθρον 70. 

Αι θύραι του θαλάμου, τόσον αι άγουσαι προς τα έξω, όσον και αι άγουσαι προς γειτονικούς 
χώρους, έχοντας επικοινωνίαν με αυτόν, δέον να ανοίγωσι προς τα έξω, να κατασκευάζωνται από 
αλεξίπυρον υλικόν και να διατίθενται κατά τοιούτον τρόπον, ώστε να ανοίγωνται ευκόλως εκ μεν 
των έσω δι' ωθήσεως, εκ δε των έξ δι' έλξεως και να κλείωσι πάλιν μόναι των αυτομάτως. Αι θύραι 
του θαλάμου θα τηρώνται κανονικώς κλεισταί δι' ελατηρίων. 

Κλίμακες 

Άρθρον 71. 
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1. Εάν μία έξοδος θαλάμου προβολής άγη προς μίαν κλίμακα, η κλίμαξ αύτη δέον να έχη 
τουλάχιστον πλάτος 65 εκατ. και να εφοδιάζηται διά χειρολισθήρος. Η κλίσις της κλίμακος δέον να 
είναι τουλάχιστον Γ Ι. Εν περιπτώσει χρησιμοποιήσεως ελικοειδούς κλίμακος η κλίσις λογίζεται 
κατά τον άξονα ταύτης. —2. Η πρώτη βαθμίς καθόδου των κλιμάκων (πλατύσκαλον) δέον να έχη 
μήκος τουλάχιστον 1 μ. —3. Κλίμακες τύπου κινητών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιώνται ως 
μοναδικαί κλίμακες των θαλάμων προβολής. 

Φωτισμός - Ηλεκτρική εγκατάστασις εντός του θαλάμου 

Άρθρον 72. 

1. Εις τον θάλαμον προβολής επιτρέπεται να υπάρχωσι μόνον εκείναι αι η- 

λεκτρικαί εγκαταστάσεις, αι απαιτούμεναι διά τον φωτισμόν και αερισμόν του θαλάμου, δια την 
μηχανήν προβολής, καθώς και εις διακόπτης δια την σύνδεσιν τμήματος του κυρίως φωτισμού της 
αιθούσης. —2. Εάν εκ του θαλάμου προβολής, εκτός του ως άνω τμήματος του κυρίως φωτισμού 
της αιθούσης απαιτήται να γίνηται ο χειρισμός και του υπολοίπου φωτισμού της αιθούσης ή του 
φωτισμού άλλων μερών του κτιρίου ή φωτισμού σκηνής, τότε επιτρέπεται μόνον χρησιμοποίησις 
μηχανικών συσκευών χειρισμού. Αι συσκευαί του ρεύματος δέον να τίθενται εντός του θαλάμου και 
εις κατάλληλον μέρος. Ηλεκτρικός χειρισμός μέσω κομβίων διά κινητήρων ή μαγνητών εξ 
αποστάσεως επιτρέπεται εφ' όσον ταύτα έχουν κυτία άκαυστα και τοποθετούνται επί ακαύστων 
βάσεων. —3. Εντός του θαλάμου προβολής απαγορεύεται εγκατάστασις ομάδος μετατροπής 
ηλεκτρικού ρεύματος ανορθωτών συσσωρευτών κ.λπ., εκτός των χρησιμοποιουμένων δια τας 
συσκευάς της φωνής και τους κώδωνας. Ταύτα δέον να εγκαθίστανται εις ιδιαίτερον χώρον. —4. 
Εγκατάστασις εντός του θαλάμου προβολής διακοπτών ή ασφαλειών αντιστάσεων κ.λπ. δέον να 
αποφεύγηται. Αν η εγκατάστασις αυτών δεν δύναται να αποφευχθή, τότε ταύτα συνιστάται να 
εγκαθίστανται εντός κυτίου εξ υλικού ακαύστου και μη υγροσκοπικού λίαν ισχυρού και κλείοντος 
καλώς. Όσον αφορά τα κυτία των αντιστάσεων θα λαμβάνηται πρόνοια, ώστε ταύτα να αερίζωνται 
δεόντως (κυτία με οπάς). —5. Εάν παρίσταται ανάγκη εγκαταστάσεως ηλεκτρικών κινητήρων εντός 
του θαλάμου προβολής, τότε ούτοι δέον να προτιμώνται κλειστού τύπου. Δια το εναλλασσόμενον 
ρεύμα δέον ωσαύτως να προτιμώνται κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέως. —6. Συμφώνως προς 
το άρθρον 49 παρ. 2 του παρόντος κανονισμού, δέον η ηλεκτρική εγκατάστασις να εκτελήται 
(διατίθεται) ούτως ώστε εν περιπτώσει πυρκαϊάς εις τον θάλαμον προβολής το τμήμα του φωτισμού 
του κιν/φου, το οποίον ανάπτεται από ωρισμένον μέρος (φωτισμός πανικού) ή και ολόκληρος η 
εγκατάστασις να παραμένη εν λειτουργία και ει δυνατόν να μην σβέννυται ακόμη και εν περιπτώσει 
πλήρους καταστροφής του θαλάμου προβολής. —Προς τούτο δέον ηλεκτρικαί γραμμαί να μη 
διέρχωνται ή ευρίσκωνται πλησίον του θαλάμου προβολής. Κατά μείζονα λόγον ισχύουν τα 
ανωτέρω, δια την εγκατάστασιν φωτισμού κινδύνου. —7. Η όλη εγκατάστασις του θαλάμου 
προβολής δέον να δύναται να διακόπτεται ευκόλως από μίαν θέσιν ευρισκομένην εξωτερικώς. —8. 
Ο φωτισμός του θαλάμου προβολής δέον αν είναι ηλεκτρικός διά λαμπτήρων, οι οποίοι θα 
εφοδιάζωνται με προφυλακτικόν υάλινον κώδωνα. —9. Δια τους υπαιθρίους κιν)φους αι παράγ. 1, 2 
και 4 του άρθρου τούτου τροποποιούνται ως ακολούθως: Εις τον θάλαμον προβολής, εκτός των 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των απαιτουμένων διά τον φωτισμόν τούτου, διά την μηχανήν 
προβολής κ.λπ., επιτρέπεται να εγκαθίσταται και πίναξ χειριστού των φώτων της πλατείας. Εν 
τοιαύτη περιπτώσει δέον ο φωτισμός να εξασφαλίζεται και εν περιπτώσει καταστροφής του 
θαλάμου προβολής. 

Αντιστάσεις 

Άρθρον 73. 

1. Τα μεταλλικά κυτία, εντός των οποίων θα τοποθετώνται αι ηλεκτρικαί αντιστάσεις δέον αν είναι 
εις το άνω μέρος κεκλιμένα ή θολωτά, συνιστάται δε να τοποθετώνται εις τοιούτον ύψος, ώστε να 
μην είναι δυνατή η εναπόθεσις αντικειμένων επ' αυτών. —2. Κινηταί αντιστά-σεις δεν επιτρέπεται 
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να τίθενται ούτε πλησίον του μηχανήματος προβολής, ούτε πλησίον της συσκευής ανατυλίξεως και 
να τοποθετώνται εντός του θαλάμου προβολής. 

Φωτισμός κινδύνου διαδρόμων 

Άρθρον 74. 

Εις περιπτώσεις δυσκόλων διαδρόμων ή διόδων προς τον θάλαμον προβολής δέον εκτός του 
κανονικού των φωτισμού να φωτίζωνται ούτοι και με τον φωτισμόν κινδύνου. 

Τράπεζα μηχανήματος προβολής 

Άρθρον 75. 

Η τυχόν χρησιμοποιουμένη τράπεζα του μηχανήματος προβολής δέον να κα- 

τασκευάζηται από άκαυστον υλικόν και να έχη εις κατάλληλον θέσιν μεταλλικόν κιβώτιον, προς 
εναπόθεσιν των χρησιμοποιηθέντων ραβδίων άνθρακος και του οποίου κιβωτίου ο πυθμήν να 
καλύπτεται δι' άμμου. 

Συσκευή ανατυλίξεως 

Άρθρον 76. 

Η συσκευή ανατυλίξεως δέον να εγκαθίσταται εις όλως ιδιαίτερον διαμέρισμα παρακείμενον του 
θαλάμου προβολής και μη επικοινωνούν αμέσως μετά τούτου. Η κατασκευή και η θύρα του 
διαμερίσματος τούτου θα τηρώσι τους όρους τους σχετικούς με τον θάλαμον προβολής. Δεδομένου 
δε ότι το διαμέσιμα τούτο θεωρείται ως παράρτημα του θαλάμου προβολής, η είσοδος-έξοδος 
τούτων να είναι κοινή. —Η βάσις της συσκευής ανατυλίξεως θα είναι μεταλλική ή με μεταλλικήν 
επενδυσιν. 

Παρακαταθήκη ταινιών 

Άρθρον 77. 

Εις τον θάλαμον προβολής ή το διαμέρισμα ανατυλίξεως δεν επιτρέπεται να υπάρχωσι το πολύ 
μόνον αι ταινίαι του ημερησίου προγράμματος. —2. Οι ρόλοι των ταινιών εκτός των ευρισκομένων 
επί της μηχανής προβολής και συσκευής ανατυλίξεως, δέον να τοποθετώνται εις ιδιαίτερον 
κιβώτιον, το οποίον θα ευρίσκεται εντός του διαμερίσματος ανατυλίξεως. 

Κιβώτιον ταινιών 

Άρθρον 78. 

1. Το κιβώτιον των ταινιών δέον να κατασκευάζηται ολοκληρωματικώς εκ σκληρού ξύλου ή 
σιδηρού ελάσματος επενδεδυμένου με δυσθερμαγωγόν μόνωσιν (αμίαντον, ξύλον κ.λπ.) και να 
χωρίζηται διά κατακορύφων διαχωρισμάτων εις διαμερίσματα δυνάμενα να περιλάβωσιν ανά εν 
ρόλον ταινίας. —2. Έκαστον διαμέρισμα θα καλύπτεται διά καλύμματος συρταρωτού, κινουμένου 
κατακορύφως εντός αυλάκων, επανακλείοντος διά του ιδίου βάρους του στεγανώς το διαμέρισμα 
και μη δυναμένου να αφαιρεθή εντελώς. 

Ρόλοι προβαλλομένων ταινιών 
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Άρθρον 79. 

1. Οι ρόλοι των ταινιών θα εγκλείωνται εντός κυλίδνδρων (τυμπάν) και θα διατίθενται ωσαύτως, 
ώστε εν περιπτώσει αναφλέξεως τμήματος ταινίας ευρισκομένου έξω του κυλίνδρου να 
προστατεύηται κατά το δυνατόν το εντός του κυλίνδρου παραμένον τμήμα. 

2. Προς τούτο απαιτείται, όπως η είσοδος και έξοδος της ταινίας γίνηται διά μιας κατά το δυνατόν 
στενής σχισμής περιβαλλομένης υπό μεταλλικού και αρκετά επιμήκους οδηγού (στομίου). 

3. Οι κύλινδροι δέον να εφοδιάζωνται πλευρικώς με οπάς, αίτινες θα φέρωσι προς παρεμπόδισιν 
εισόδου φλογός συρμάτινον ύφασμα. 

4. Οι κύλινδροι θα διατίθενται ούτως ώστε προβολή με ανοικτόν κύλινδρον θα καθίσταται 
πρακτικώς αδύνατος. 

Κόλλα ταινιών 

Άρθρον 80. 

Εις τον θάλαμον προβολής ή το διαμέρισμα ανατυλίξεως δεν επιτρέπεται να υπάρχη ευκόλως 
αναφλέξιμος κόλλα ταινιών περισσοτέρα από 30 γραμμάρια. 

Άλλα εξαρτήματα (αντικείμενα) 

Άρθρον 81. 

Εις τον θάλαμον προβολής, εκτός των ανωτέρω επιτρέπεται να υπάρχουν μό- 

νον τα απολύτως απαραίτητα δια την λειτουργίαν εξαρτήματα ή συσκευαί και αντικείμενα και τα 
οποία θα είναι καθ' ολοκληρίαν από υλικόν δυσκόλως αναφλέξιμον και κατά προτίμησιν εκ 
μετάλλου. 

Ιματιοθήκη 

Άρθρον 82. 

Δια τον χειριστήν και τους βοηθούς αυτού δέον να υπάρχη παρά τον θάλαμον προβολής μία 
ιματιοθήκη εξ ακαύστου υλικού και κατά το δυνατόν πλησίον του θαλάμου προβολής ιδιαίτερον 
αποχωρητήριον. 

Άδειαι προσωπικού χειρισμού του κινηματογράφου 

Άρθρον 83. 

1. Το προσωπικόν το ασχολούμενον με την εξυπηρέτησιν των μηχανημάτων και της εγκαταστάσεως 
του κινηματογράφου δέον να κέκτηται την υπό των σχετικών Δ/των καθοριζομένην άδειαν, την 
οποία οφείλει να επιδεικνύει εις τους αρμοδίους υπαλλήλους. 

2. Η επιχείρησις υποχρεούται να αναρτήση εις την θύραν του θαλάμου προβολής πίνακα του εν τω 
θαλάμω εργαζομένου προσωπικού, μετά των αριθμών των αντιστοίχων αυτού αδειών. 

Υποχρεώσεις χειριστού 
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Άρθρον 84. 

«1. Ο χειριστής δέον να μη εγκαταλείπη την εντός του θαλάμου προβολής θέσιν του και να 
ασχολήται κατά την ώραν της λειτουργίας των μηχανών προβολής με έργα ξένα προς την προβολήν. 

2. Ο χειριστής δέον εν περιπτώσει ατυχήματος εντός του θαλάμου προβολής ή βλάβης της μηχανής 
προβολής να ανάπτη πρωτίστως τα φώτα της αιθούσης των θεατών και να κλείη τα σιδηρά 
συρταρωτά παράθυρα των οπών προβολής και ελέγχου. 

3. Χειριστής κατά το παρόν άρθρον νοείται ο πτυχιούχος χειριστής μηχανής προβολής και ο 
πτυχιούχος βοηθός χειριστού». 

Το ως άνω εντός « » άρθρον 84 αντικατασταθέν αρχικώς διά του Β.Δ. 774/60 τίθεται ως εν 
συνεχεία αντικατεστάθη διά του Β.Δ. 519/71 (ΦΕΚ 154 Α΄). 

Ευθύνη χειριστού 

Άρθρον 85. 

1. Ο χειριστής δέον να φροντίζη ώστε να τηρώνται οι κανονισμοί διά την συντήρησιν των ταινιών 
και την κατάστασιν του θαλάμου προβολής οι αναφερόμενοι εις τα άρθρα από 77-87 του παρόντος. 
Επίσης, δέον να φροντίζη ώστε αι έξοδοι και δίοδοι του θαλάμου προβολής και των τυχόν 
γειτονικών χώρων να τηρώνται πάντοτε ελεύθεροι. 

2. Ο χειριστής θα είναι υπεύθυνος εφ' όσον δεν υπάρχει ιδιαίτερος ηλεκτρολόγος διά την καλήν 
κατάστασιν και κανονικήν λειτουργίαν πάσης μηχανικής ηλεκτρικής εγκαταστάσεως. 

Απαγορεύσεις 

Άρθρον 86. 

α) Η εναπόθεσις ταινιών πλησίον της λυχνίας του μηχανήματος προβολής. 

β) Το κάπνισμα και η ανοχή του καπνίσματος εντός του θαλάμου ή των εις  

συγκοινωνίαν με αυτόν γειτονικών χώρων. Επίσης η είσοδος εις τον θάλαμον και τους χώρους 
αυτού με φως ελευθέρας φλογός, με ανημμένα σιγαρέττα, σιγάρα (πούρα) ή πίπες, καθώς και η αφή 
σπίρτων. 

            γ) Η είσοδος εις τον θάλαμον προβολής, το διαμέρισμα ανατυλίξεως και τους παρακειμένους 
τούτου χώρους προσώπων ξένων προς το προσωπικόν της λειτουργίας, καθώς και η ανοχή 
παρομοίων επισκέψεων. 

            δ) Συσσώρευσις ενδυμάτων, ξυλίνων καθισμάτων, χαρτίνων ειδών και εν γένει παντός είδους 
και υλικού μη χρησίμου δια τον θάλαμον προβολής. 

            «ε) Οι παραβάται των διατάξεων του παρόντος άρθρου ως και του άρθρου πρώτου του 
παρόντος Β. Δ/τος, υπόκεινται και εις την ποινήν της απαγορεύσεως εξασκήσεως του επαγγέλματός 
των από 15 ημερών μεχρι 6 μηνών, επιβαλλομένης υπό του Υπουργού Βιομηχανίας». 

Το εδάφ. ε΄ αντικατεστάθη αρχικώς διά του άρθρου 19 Β.Δ. 774 της 14/25 Νοεμ. 1960 (ΦΕΚ 
Α΄186), τίθεται δε ως εκ νέου ετροποποιήθη διά του Β. Δ/τος 519/71 (ΦΕΚ 154 Α΄ ). 
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Πινακίδες 

Άρθρον 87. 

Αντίτυπον ευανάγνωστον από του άρθρ. 77-86 του παρόντος θα αναρτάται εις την θύραν του 
θαλάμου και τας θύρας των εις επικοινωνίαν με αυτόν γειτονικών χώρων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Χ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗΝ 

Περίβλημα λυχνίας 

Άρθρον 88. 

1. Το περίβλημα της λυχνίας της μηχανής προβολής δέον να φέρη δύο μανδύας (τοιχώματα) με 
κεκλιμένον εν είδει στέγης, το άνω μέρος και να είναι επενδεδυμένον εις το εσωτερικόν των δύο 
τοιχωμάτων δι' ασβέστου ή άλλου προφυλακτικού παρομοίου έναντι της θερμότητος υλικού, επίσης 
θα είναι ούτως διατεταγμένον, ώστε να μη δύναται να πέσωσιν έξω του εξωτερικού περιβλήματος 
διάπυρα τεμάχια. —Μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού μανδύα δέον να υπάρχη απόστασις 
τουλάχιστον 2,5 εκ. Ο εξωτερικός μανδύας δέον να εφοδιάζηται με οπάς αερισμού, αίτιντες να 
εξασφαλίζωσιν αρκετή ψύξιν. —Το μήκος του περιβλήματος της λυχνίας δέον να είναι τοιούτον, 
ώστε το οπίσθιον κάλυμμα να παραμένη εις απόστασιν τουλάχιστον 20 εκατ. από της τελευταίας 
θέσεως της φωτεινής πηγής. Το οπίσθιον κάλυμμα δέον να επενδύηται δι' ακαύστου υλικού. —3. Η 
βάσις του περιβλήματος δέον να εξέχη των τοιχωμάτων και εις τα άκρα της να κάμπτηται προς τα 
άνω, τουλάχιστον κατά 2 εκατ. και εις τρόπον ώστε διάπυρα τεμάχια να μη δύνανται να πέσωσι προς 
τα κάτω. —4. Τα εκ της πηγής φωτισμού αναπτυσσόμενα αέρια δέον να υπάγωνται από του 
περιβλήματος, είτε αμέσως εις το ύπαιθρον είτε μέσω της καπνοδόχου. 

Προστασία της ταινίας κατά την λειτουργίαν 

Άρθρον 89. 

1. Η ταινία δέον να εκτυλίσσεται από ένα κανονικόν κύλινδρον. Δέον να τυλίσσεται με κανονικήν 
ταχύτητα και αναγκαστικώς (πυκνά) εις ένα όμοιον κύ- 

λινδρον. Το μεταξύ των δύο κυλίνδρων τμήμα της ταινίας δέον να είναι κατά το δυνατόν μικρόν και 
δέον, εφ' όσον ευρίσκεται εις ζώνην ενεργείας των θερμαντικών και φωτεινών ακτίνων να 
προφυλάσσηται πραγματικώς έναντι αναφλέξεως. Εν περιπτώσει διακοπής της ταινίας ή 
ελαττωματικής πορείας αυτής, τα μέρη της ταινίας να μη εφάπτωνται του περιβλήματος της 
μηχανής. —2. Το παράθυρον προβολής της μηχανής δέον να φέρη μίαν συσκευήν χειροκίνητον 
κλεισίματος αυτού και μίαν προφυλακτικήν συσκευήν, ήτις αυτομάτως θα κλείη ευθύς ως η ταχύτης 
πορείας της ταινίας ελαττωθή τόσον, ώστε να είναι δυνατή η ανάφλεξις αυτής είτε προς του 
παραθύρου, ή πλησίον αυτού. Εκτός τούτου, η ταινία δέον να είναι ούτω διατεταγμένη, ώστε κατά 
το δυνατόν να αποκλείηται μετάδοσις πυρκαϊάς εις τα υπόλοιπα μέρη αυτής. 

Πηγή φωτισμού 

Άρθρον 90. 

Ως πηγή φωτισμού δέον να χρησιμοποιήται το ηλεκτρικόν φως, χρήσις άλλου μέσου προς 
παραγωγήν φωτισμού απαγορεύεται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΧΙ 
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Α΄ Κινηματογράφοι μόνιμοι 

Παραδοχή προθαλάμου διά τον θάλαμον προβολής 

Άρθρον 91. 

Το αρμόδιον Συμβούλιον επιθεωρήσεως κινηματογράφων δυνατόν υπό κανονικάς γενικάς διατάξεις 
εξόδου του κινηματογράφου να επιτρέψη όπως η έξοδος του θαλάμου προβολής γίνηται διά μέσου 
ενός προθαλάμου εφ' όσον ο πρώτος δεν δύναται να έχη άμεσον έξοδον προς το ύπαιθρον. —Η 
έξοδος εκ του προθαλάμου δεν επιτρέπεται εν ουδεμιά περιπτώσει να άγη εις χώρον χρησιμεύοντα 
διά την εκκένωσιν του χώρου των θεατών. Ο προθάλαμος πλην μιας ιματιοθήκης εξ ακαύστου 
υλικού δεν πρέπει να χρησιμοποιήται προς εναπόθεσιν οιουδήποτε αντικειμένου και κατά μείζονα 
λόγον ταινιών. 

Β΄ Κινηματογράφοι διαβατικοί και συγκεντρώσεων 

Γενικά 

Άρθρον 92. 

Δια κινηματογράφους, συμφώνως προς το άρθρον 1 εδ. 1 και προς το άρθρον 4 εδ. 2 του υπ' αριθ. 
445/1937 α.ν. «περί κινηματογράφων κ.λπ.» εις περιπτώσεις και τόπους διά τους οποίους αι 
προηγούμεναι διατάξεις αι αναφερόμεναι εις τον θάλαμον προβολής δεν δύνανται να έχωσιν 
εφαρμογήν, λόγω του ότι συνεπιφέρουν δαπάνας, αίτινες εκ της μη τακτικής λειτουργίας του 
κινηματογράφου, δεν δύνανται να εξυπηρετηθώσι, δυνατόν να επιτρέψη, η αρμοδία αρχή εξαιρέσεις 
αναφερομένας εις το κατωτέρω άρθρον εφ' όσον χρησιμο-ποιούνται τέλεια και δεδοκιμασμένα 
μηχανήματα προβολής, ανταποκρινόμενα προς τους όρους του άρθρου τούτου. 

Επιτρεπόμεναι εξαιρέσεις 

Άρθρον 93. 

1. Κατά την χρησιμοποίησιν μιας μηχανής προβολής δυνατόν να παραλειφθή εντελώς ο θάλαμος 
προβολής, εφ' όσον το μηχάνημα προβολής εγκαθίσταται εις 

το ύπαιρθον και αι φωτειναί ακτίνες προβάλλονται εντός της αιθούσης δι' ενός παραθύρου ή μιας 
θύρας μη χρησιμοποιουμένης διά την κυκλοφορίαν. —2. Κατά την χρησιμοποίησιν μηχανής 
προβολής δύνανται να παραλειφθώσιν αι διατάξεις των άρθρων 66 και 74 και από του 77 έως 82, εφ' 
όσον αύται διά της παραλείψεως του θαλάμου καθίστανται περιτταί. —3. Διά της χρησιμοποιήσεως 
μηχανών δυνατόν να επιτραπώσιν αι παραλείψεις αι αναφερόμεναι εις την προηγουμένην παράγρ. 2. 
Εάν ο αριθμός των θεατών δεν υπερβαίνη τους 150, δυνατόν να επιτραπώσι και άλλαι παραλείψεις, 
μη αναφερόμεναι εις τας διατάξεις του παρόντος και υπό τον όρον ότι διά των παραλείψεων τούτων 
δεν επηρεάζεται η ασφάλεια των θεατών. —4.Το μέγεθος της παροχής των διευκολύνσεων δέον να 
εξαρτάται εκ της θέσεως του μηχανήματος προβολής, αν δηλαδή προς τούτο έχη εκλεγή μάλλον 
κατάλληλος θέσις, ως π.χ. γειτονικός χώρος, διάδρομος, οίτινες κατά το δυνατόν είναι εκτός θέας 
και όχι πλησίον των θεατών και έχει εγκατασταθή κατά τοιούτον τρόπον, ώστε η κυκλοφορία ούτε 
να εμποδίζηται ούτε να διακινδυνεύη. Εκτός τούτου δέον τα κιβώτια των ταινιών να είναι κανονικά 
και να τοποθετώνται εκτός της αιθούσης των θεατών. Ουδέποτε επιτρέπεται τα μηχανήματα 
προβολής και τα κιβώτια των ταινιών να εγκαθίστανται εις θέσεις χρησιμευούσας δια κυκλοφορίαν. 
Η ανατύλιξις των ταινιών και η αφαίρεσις τμημάτων ταινιών εκτός των κυλίνδρων δεν επιτρέπεται 
να γίνηται εντός της αιθούσης των θεατών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΧΙΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΗΝΗΣ 

Γενικά 

Ηλεκτρική εγκατάστασις σκηνής και διαμέρισμα πίνακος σκηνής 

Άρθρον 94. 

1. Ως ηλεκτρικαί εγκαταστάσεις σκηνής θεωρούνται εκείναι αι εγκαταστάσεις, αίτινες απαιτούνται 
διά τον φωτισμόν της σκηνής, τον αερισμόν, την κίνησιν των μηχανημάτων της σκηνής και τα όρια. 
—2. Αι ηλεκτρικαί εγκαταστάσεις της σκηνής διά τον φωτισμόν και κίνησιν ταύτης θα είναι 
ανεξάρτητοι της εγκαταστάσεως φωτισμού του θεάτρου. Προς τούτο εκ του κεντρικού πίνακος 
διανομής θα αναχωρή μία ή πλείονες γραμμαί με ιδιαιτέρας ασφαλείας και ιδιαιτέρους διακόπτας, 
δια τας ανάγκας των εγκαταστάσεων της σκηνής. —3. Ο πίναξ χειρισμού των εγκαταστάσεων 
τούτων θα εγκαθίσταται εις ιδιαίτερον διαμέρισμα παρά την σκηνήν, τούτο θα κατασκευάζηται εκ 
τοιχοποιίας πάχους 20 εκ. ή παρομοίου ακαύστου υλικού και κατά τοιούτον τρόπον, ώστε εκ 
πυρκαϊάς εις την σκηνήν να μη διατρέχη ούτος άμεσον κίνδυνον. —4. Το διαμέρισμα τούτο θα έχη 
ως άνοιγμα προς την σκηνήν μίαν θύραν, εν παράθυρον και τας οπάς επιβλέψεως. Αι οπαί 
επιβλέψεως θα κλείωνται δι' υάλου πάχους 6 χι. Η θύρα και το παράθυρον θα είναι εξ ακαύστου 
υλικού και θα ανοίγωσιν προς τα έξω. Ταύτα θα τηρώνται κανονικώς κλειστά δι' ελατηρίου. Αι 
διαστάσεις του διαμερίσματος θα είναι αρκεταί διά την άνετον κυκλοφορίαν του μηχανικού και την 
εκτέλεσιν των εργασιών συντηρήσεως. —5. Η προσπέλασις του διαμερίσματος τούτου δέον να είναι 
ευχερής. Δέον να αποφεύγηται η χρησιμοποίησις κλιμάκων. Εάν χρησιμοποιούνται τοιαύται δέον να 
κατασκευάζωνται συμφώνως προς τα καθοριζόμενα δια τας κλίμακας του θαλάμου προβολής. —6. 
Εντός του ανωτέρω διαμερίσματος θα εγκαθίσταται και εις διακόπτης δια την σύνδεσιν τμήματος 
του κυρίως φωτισμού της αιθούσης. Ο διακόπτης ούτος θα τροφοδοτήται διά διακλαδώσεως εκ 
γραμμής της εγκαταστάσεως του κυρίως φωτισμού και όχι της εγκαταστάσεως της σκηνής. —7. Εάν 
εκ της σκηνής απαιτήται να γίνηται χειρισμός και του υπολοίπου φωτισμού της αιθούσης ή του 
φωτισμού άλλων μερών του κτιρίου, τότε επιτρέπεται χρησιμοποίησις μηχανικών συσκευών 
χειρισμού. —Ηλεκτρικός χειρισμός μέσω κομβίων, διά κινητήρων ή ηλεκτρομαγνητών εξ 
αποστάσεως, επιτρέπεται εφ' όσον ταύτα έχουν άκαυστα κυτία και τοποθετούνται επί ακαύστων 
βάσεων. —8. Οι πίνακες διανομής, αι αντιστάσεις ρυθμίσεως και αι συσκευαί χειρισμού του 
φωτισμού της σκηνής θα συγκεντρούνται εντός του διαμερίσματος του πίνακος χειρισμού της 
εγκαταστάσεως της σκηνής. Ουχ ήττον επιτρέπεται όπως αι αντιστάσεις ρυθμίσεως εγκαθίστανται 
εντός ή εκτός της σκηνής, πλην όμως εις θέσιν κατάλληλον και μη προσιτήν εις μη ειδικούς. —9. Αι 
αντιστάσεις θα περιβάλλωνται υπό 

μεταλλικών κυτίων. Τα κυτία ταύτα θα εφοδιάζωνται με οπάς αερισμού. —10. Αι ηλεκτρικαί 
αντιστάσεις δέον να είναι ούτως υπολογισμέναι, ώστε κατά την κανονικήν των λειτουργίαν να μη 
ερυθροποιώνται. —11. Η όλη εγκατάστασις της σκηνής δέον να διακόπτηται από θέσιν 
ευρισκομένην εντός αυτής. 

Διαμέρισμα πίνακος κυρίως φωτισμού 

Άρθρον 95. 

1. Το διαμέρισμα εις ο θα εγκαθίστανται αι συσκευαί και λοιπά όργανα χειρισμού του κυρίως 
φωτισμού, δέον να είναι μακράν της σκηνής και εις θέσιν μη διατρέχουσαν κίνδυνον εκ πυρκαϊάς εις 
αυτήν. 

2. Εάν το διαμέρισμα τούτο ευρίσκεται παραπλεύρως της σκηνής, τότε θα κατασκευάζεται από 
τοιχοποιίαν πάχους 20 εκ. ή παρομοίαν κατασκευήν και εις τρόπον ώστε να μη διατρέχη κίνδυνον εκ 
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πυρκαϊάς εις την σκηνήν. Η στέγη του θα είναι εκ μπετόν ή άλλου παρομοίου υλικού, η θύρα του 
άκαυστος και θα ανοίγη προς τα έξω. Δεν θα έχη επικοινωνίαν με την σκηνήν ως και τα υπόγεια, 
ανώγεια και διαδρόμους αυτής. Η θύρα του διαμερίσματος τούτου δέον να τηρήται κανονικώς 
κλειστή. 

3. Δια τα υπαίθρια θέατρα επιτρέπεται η τοποθέτησις εντός του διαμερίσματος του πίνακος 
χειρισμού της εγκαταστάσεως της σκηνής και του πίνακος χειρισμού των φώτων της πλατείας. Εν τη 
περιπτώσει ταύτη δέον ο φωτισμός πανικού να εξασφαλίζεται εν περιπτώσει καταστροφής της 
σκηνής. 

Διάταξις της εγκαταστάσεως του φωτισμού της αιθούσης 

Άρθρον 96. 

1. Συμφώνως προς το άρθρ. 49 παρ. 2 του παρόντος κανονισμού δέον η ηλεκτρική εγκατάστασις του 
κυρίως φωτισμού να εκτελήται (διατίθηται) ούτως ώστε εν περιπτώσει πυρκαϊάς εις την σκηνήν, 
αύτη να παραμένη εν λειτουργία ει δυνατόν ακόμη και εν περιπτώσει πλήρους καταστροφής της 
σκηνής. Προς τούτο δέον αι ηλεκτρικαί γραμμαί του κυρίως φωτισμού να μη διέρχωνται διά μέσου 
της σκηνής ή ευρίσκωνται πλησίον αυτής. 

2. Κατά μείζονα λόγον ισχύουν τα ανωτέρω διά την εγκατάστασιν φωτισμού κινδύνου. 

Φωτισμός κινδύνου σκηνής 

Άρθρον 97. 

1. Εις την σκηνήν θα εγκαθίσταται φωτισμός κινδύνου, όστις θα εξυπηρετή κυρίως διαδρόμους και 
κλίμακας ταύτης. 

2. Η τροφοδότησις του φωτισμού τούτου θα γίνηται μέσω ιδιαιτέρας γραμμής μετά σχετικής 
ασφαλείας εκ του πίνακος διανομής του φωτισμού κινδύνου του υπολοίπου θεάτρου. 

Τελικαί διατάξεις 

Άρθρον 98. 

1. Αι εις το πρόσθιον μέρος της σκηνής τοποθετούμεναι συστοιχίαι (μπαταρίαι) λαμπτήρων δέον να 
εφοδιάζωνται δι' ισχυρού προφυλακτικου συρματίνου πλέγματος. 

2. Χρήσις προβολέων εκτός της σκηνής, κινητών μονίμων τοιούτων, επιτρέπεται εφ' όσον 
εγκαθίστανται συμφώνως τοις κανονισμοίς και δεν παρουσιάζουσιν οιονδήποτε κίνδυνον διά τους 
θεατάς. 

3. Κατά την διάρκειαν της παραστάσεως θα ευρίσκηται πλησίον του πίνακος της σκηνής εις 
αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης, γνωρίζων καλώς την εγκατάστασιν. 

4. Το άρθρ. 92 εφαρμόζεται αντιστοίχως προκειμένου περι διαβατικών ή προσωρινών θεάτρων. 

5. Προκειμένου περί κατασκευής εγκαταστάσεων φωτισμού της σκηνής με κινητάς συστοιχίας 
λαμπτήρων (μπαλάντσες) ως και περί εγκαταστάσεων φωτισμού της ορχήστρας, αι σχετικαί 
εγκαταστάσεις θα εκτελώνται συμφώνως προς τους κανονισμούς περί εσωτερικών ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΧΙΙΙ 

Ασφάλεια από πυρός 

Άρθρον 99. 

Απαγορεύεται το κάπνισμα εντός της αιθούσης των θεατών και εις πάντα χώρον οδηγούντα κατ' 
ευθείαν εις την αίθουσαν ταύτην. Κατ' εξαίρεσιν εις τους υφισταμένους και μη διαθέτοντας 
καπνιστήρια ειδικά κινηματογράφους επιτρέπεται το κάπνισμα εις τους προθαλάμους και 
διαδρόμους. 

Άρθρον 100. 

Απαγορεύεται η τοποθέτησις τραπεζών, πάγκων και καθισμάτων εις τους διαδρόμους της αιθούσης 
των θεατών, έτι δε και η παραμονή των θεατών εις τους διαδρόμους. 

Αι θύραι της αιθούσης των θεατών, οι διάδρομοι, αι έξοδοι, αι διαβάσεις και αι αυλαί, αι 
χρησιμοποιούμεναι διά την εκκένωσιν του θεάτρου, κινηματογράφου, κ.λπ. πρέπει καθ' όλην την 
διάρκειαν της παραστάσεως να είναι ελεύθεραι δια την κυκλοφορίαν και να φωτίζωνται συμφώνως 
προς τας διατάξεις του παρόντος. 

Μέσα προστατευτικά κατά πυρός και πανικού 

Άρθρον 101. 

1. Έκαστον δημόσιον θέαμα οφείλει να λάβη μέτρα αυτοπυρασφαλείας διά την προστασίαν της 
ζωής των θεατών και του προσωπικού του και την αποφυγήν ζημιών εις τας εγκαταστάσεις του. Η 
κρατική Πυροσβεστική Υπηρεσία επεμβαίνει κατασταλτικώς ενώ η πρόληψις της δημιουργίας και 
επεκτάσεως της πυρκαϊάς οργανώνεται παρά της επιχειρήσεως. 

2. Τα μεσά πυρασφαλείας άτινα οφείλει να εξασφαλίζη και συντηρή έκαστον θέατρον, 
κινηματογράφος κλπ. κατά τας υποδείξεις της πυροσβεστικής Υπηρεσίας δέον να είναι: 

Α΄ .  Μόν ιμο ι  εγκαταστάσε ι ς: 

α) Υδροληψία μετά σωλήνων και ακροφυσίων. 

β) Συναγερμού προς την κεντρικήν εγκατάστασιν του κτιρίου και προς την Πυροσβεστική 
υπηρεσίαν (ει δυνατόν). 

γ) Καταιώνισις ύδατος όπου εναποθηκεύονται σκηνικά. 

Β΄ .  Φορητα ί  συσκευα ί  σβέσ εως  ήτο ι : 

α) Υγρούς πυροσβεστήρας (ύδατος ή αφρού) και 

β) Ξηρούς πυροσβεστήρας (κόνεως, χιόνος, διοξειδίου άνθρακος). 

Οργάνωσις Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εν τω κτιρίω. 

Η εγκατάστασις καταιωνίσεως ύδατος δεν είναι υποχρεωτική δια θεάματα περιλαμβάνοντα έλαττον 
των 800 θεατών. 
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3. «Εις ας πόλεις δεν υφίσταται σύστημα υδρεύσεως εκ συναχούς ροής ύδατος, δέον να 
κατασκευάζηται εις την οροφήν του κινηματοθεάτρου υδατοδεξαμενή χωρητικότης 5 μ3 
τουλάχιστον. Εις την προκειμένην περίπτωσιν δεν έχει εφαρμογήν το στοιχείον β΄ του Α΄ εδαφίου 
της δευτέρας παραγράφου του άρθρου τούτου, το αφορών την εγκατάστασιν του συναγερμού 
πυρκαϊάς προς την Πυροσβεστικήν Υπηρεσίαν». 

Η παρ. 3 προσετέθη διά του άρθρ. 20 Β.Δ. 774 της 14/25 Νοεμ. 1960 (ΦΕΚ Α΄ 186). 

Άρθρον 102. 

Θεωρούνται επικίνδυνα από πυρός εργαστήρια και αποθήκαι: 

α) Το περιβάλλον των ηλεκτρικών μηχανών, μετασχηματιστών, αντιστάσεων κ.ο.κ. πρέπει να 
δύναται να είναι απηλλαγμένον από ευφλέκτων υλών. 

β) Ασφάλειαι, διακόπται και παρόμοιαι συσκευαί εις ας λαμβάνει χώραν, λόγω της λειτουργίας των, 
διακοπή ρεύματος πρέπει να προφυλάσσωνται εντός προφυλακτικών ακαύστων επενδύσεων. 

γ) Γυμνοί αγωγοί δεν επιτρέπονται. Μεμονωμένοι αγωγοί πρέπει να εγκαθίστανται εντός σωλήνων ή 
ως καλώδια και συμφώνως προς τους εκάστοτε ισχύοντας κανονισμούς. 

Επικίνδυνα εις έκρηξιν εργαστήρια και αποθήκαι 

Άρθρον 103. 

α) Ηλεκτρικαί μηχαναί, μετασχηματισταί και αντιστάσεις τούτοις όμοια, ως διακόπται, ασφάλειαι, 
συσκευαί επαφής και όμοιαι συσκευαί εις τας οποίας λαμβάνει χώραν, λόγω της λειτουργίας των, 
διακοπή ρεύματος, επιτρέπονται να χρησιμοποιώνται μόνον εφ' όσον υπάρχουσι διά τας ιδιαιτέρας 
συνθήκας ενδεχομένης πυρκαϊάς δομικαί κατασκευαί ασφαλείας εξ εκρήξεων. 

β) Μονίμως εγκατεστημένοι αγωγοί επιτρέπονται μόνον εντός κλειστών σωλήνων ή εις καλώδια. 

γ) Δια τον φωτισμόν επιτρέπονται μόνον λευκόπυροι λυχνίαι, ων το φωτίζον σώμα είναι αεροστεγώς 
μεμονωμένον. Αύται πρέπει να είναι εφωδιασμέναι με παχέα αμπαζούρ περικλείοντα επίσης και 
ντουί. 

δ) Κρατικοί κανονισμοί αφορώντες εγκαταστάσεις επικινδύνους εις εκρήξεις, δεν θίγονται εκ των 
ανωτέρω διατάξεων. 

Πυρασφαλείς διαλύσεις και χρώματα 

Άρθρον 104. 

Μεγαλύτεραι επιφάνειαι υφάσματος σκηνικών, μη εζωγραφισμένοι κυκλικοί ορίζοντες, ως και 
μεταλύτερα εις επιφάνειαν και μη εζωγραφισμένα παραπετάσματα εξ υφάσματος, πρέπει να 
εμβαπτίζωνται εις πυρασφαλή διάλυσιν. Εις περίπτωσιν χαλαρώσεως της δραστικότητος της 
εμβαπτίσεως, μετά πάροδον χρόνου τινός πρέπει η εμβάπτισις να ανανεούται εγκαίρως. Η αρμοδία 
Πυροσβεστική Αρχή καταρτίζει πίνακα πυρασφαλών διαλύσεων, συμβουλευομένη εκάστοτε την 
Χημικήν Υπηρεσίαν του Κράτους. 

Η φυσική μέταξα είναι καθ' εαυτήν υλικόν δυσκόλως αναφλεκτόν. 

Προκεμένου περί εμβαπτίσεως των ξύλων η εκλογή του υλικού εμβαπτίσεως δεν πρέπει να μειώνη 
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την ακουστικήν. 

Πυροσβετική υπηρεσία του κτιρίου 

Άρθρον 105. 

Πάντες οι υπάλληλοι θεάτρου, κινηματογράφου κ.λπ. πρέπει υποχρεωτικώς να εκπαιδεύωνται υπό 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, χορηγούσης δελτία ταυτότητος βεβαιούντα περί της ικανότητος του 
κατόχου εις την παροχήν της πρώτης πυροσβεστικής βοηθείας επί των εγκαταστάσεων προστασίας 
από πυρός ως και επί του αντιστοίχου χειρισμού αυτών εις περίπτωσιν εκρήξεως πυρκαϊάς ή 
πανικού διά δοκιμών σβέσεως (ξηράς) επαναλαμβανομένων εκάστοτε, εις τρόπον ώστε εις 
περίπτωσιν εμφανίσεως πραγματικού κινδύνου να δύναταί τις τουλάχιστον να υπολογίζη επί 
ψυχραιμίας τινός των υπαλλήλων. 

Άρθρον 106. 

1. Τα εν άρθρ. 101 κατονομαζόμενα μέσα πυρασφαλείας τοποθετούνται εντός επί τοίχων θυρίδων, 
καλουμένων πυροσβεστικών φωλεών. 

2. Αι πυροσβεστικαί φωλεαί εγκαθίστανται εις τα εξής σημεία: 

Α΄. ΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑ ΠΛΕΙΟΝΑΣ ΤΩΝ 800 ΘΕΑΤΑΣ. 

1.  Εν  τη  πλατε ία: 

α) Μία δεξιά της κεντρικής εισόδου εις απόστασιν 2-3 μ. απ' αυτής. 

Ανά μία εις τους πλευρικούς τοίχους και εις θέσιν απέχουσαν 5 τουλάχιστον μέτρα από τας εξόδους 
κινδύνου. 

2. Εν  τω  εξώστη: 

Ομοίως ως εν τη πλατεία εφ' όσον ούτος περιλαμβάνει το 1/3 του συνόλου των θεατών. Εάν όμως ο 
αριθμός είναι μικρότερος των 300 η β΄ περίπτωσις παραλείπεται. 

3) Εν  τη  σκηνή : 

α) Προκειμένου περί θεάτρου: 1) ανά μία φωλεά εξ εκάστης των εισόδων  

προς την κυρίως σκηνήν και εις θέσιν τοιαύτην, ώστε να προστατεύωνται ταυτοχρόνως τα 
καμαρίνια των ηθοποιών και 2) μία έξω της εισόδου του υπογείου της σκηνής ή εντός του υπογείου, 
αλλά πάντως παρά την είσοδον αυτού. 

β) Προκειμένου περί κινηματογράφου. Μία φωλεά προς το εξωτερικόν μέρος της κυρίας εισόδου 
προς την σκηνήν. 

4. Εν  τω  θαλάμω  προβολής : 

α) Μία φωλεά πλησίον της εισόδου προς αυτόν. 

Β΄. ΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑ ΑΠΟ 500-800 ΘΕΑΤΑΣ. 

1. Εν  τη  πλατε ία : 
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α) Μία δεξιά της κεντρικής εισόδου και εις απόστασιν 2-3 μ. απ' αυτής. 

β) Μία εις ένα των κατά μήκος πλευρικών τοίχων, κατά προτίμησιν του αριστερού, εφ' όσον δεν 
συμπίπτει να είναι επ' αυτού και η έξοδος. 

2. Εν  τω  εξώστη : 

Ομοίως ως και εν τη πλατεία με τον περιορισμόν όμως της ανωτέρω Α΄ κατηγορίας. 

3. Εν  τη  σκηνή : 

Ως εν τη Α΄ κατηγορία. 

4. Εν  τω  θαλάμω  προβολής: 

Ως εν τη Α΄ κατηγορία. 

Γ΄. ΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 500 ΘΕΑΤΩΝ. 

1. Ανά μία πυροσβεστική φωλεά εις την πλατείαν, εις τον εξώστην και εις την σκηνήν. 

2. Εις τον θάλαμον προβολής μόνον φορητήν συσκευήν δυσηλεκτραγωγόν. 

Αι πυροσβεστικαί φωλεαί θα εγκθίστανται κατά τρόπον μη προκαλούντα συναισθήματα ανησυχίας 
εις τους θεατάς δι' ενδεχόμενον κίνδυνον. 

Άρθρον 107. 

«Η πυροσβεστική φωλεά απαρτίζεται: α) Εκ στομίου υδροληψίας διαμέτρου 0,045 συνδεδεμένου με 
το δίκτυον υδρεύσεως. Εφ' όσον κατά την κρίσιν των αρμοδίων Επιτροπών Επιθεωρήσεως 
Θεάτρων-Κινηματογράφων κ.λπ., η εγκατάστασις στομίων των 0,045 παρουσιάζει τεχνικάς 
δυσχερείας ιδία όταν η απόστασις του κτιρίου, ένθα το δημόσιον θέαμα από του ειδικού δικτύου 
υδρεύσεως του δυναμένου ν' ανεχθή τοιαύτην σύνδεσιν, είναι μείζον των 25 μέτρων, το στόμιον 
τούτο δύναται να είναι ελάσσονος διαμέτρου, εν πάση όμως περιπτώσει ουχί έλαττον των 0,025 
(εσωτερικώς) συνδεόμεον με το κοινόν δίκτυον υδρεύσεως κατοικιών κ.λπ., β) εκ πυροσβεστικού 
σωλήνος αναλόγου μήκους μεθ' ημισυνδέσμων διαμέτρου 0,045 ή κατά περίπτωσιν 0,025 και ενός 
αυλού αυξομειουμένης διαμέτρου, συνδεδεμένων μεταξύ των και μετά του στομίου υδροληψίας». 

γ) Εκ λαμπτήρος ισχυράς εντάσεως του δικτύου φωτισμού κινδύνου. 

δ) Εξ επαφής του φωτισμού κινδύνου, επαφής της θέσεως εις λειτουργίαν ηλεκτροκινήτου αντλίας 
προς παροχήν ύδατος, εάν αντί εκ του δικτύου υδρεύσεως το ύδωρ παρέχηται εκ δεξαμενής μέσω 
αντλίας διπλής ενεργείας και εξ επαφής συναγερμού διά κωδώνων και 

ε) Εκ δύο διηθητικών προσωπίδων κατά καπνών. 

Οι πυροσβεστήρες ούτοι δύνανται να τοποθετώνται και εις άλλας έξω της φωλεάς θέσεις. 

Δύναται προς ευχερεστέραν χρησιμοποίησιν των πυροσβεστικών φωλεών να επιτραπή η 
συγκέντρωσις των υπό στοιχεία δ΄ και ε΄ εις ιδιαιτέρας φωλεάς, αφισταμένας των προηγουμένων 
κατά 1,50-2 μ. 

«Εις πόλεις μέχρι 8.000 κατοίκων κατά την τελευταίαν απογραφήν του Κράτους ανεξαρτήτως εάν η 
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υδροληψία ενεργήται εξ ύδατος δεξαμενής ή υδρονομικού δικτύου, ο πυροσβεστικός σωλήν δύναται 
να είναι ελαστικός διαμέτρου μιας ίντσας μετ' αυλού απλής κατασκευής στομίου διαμέτρου 6-9 
χιλιοστ. 

Εις κωμοπόλεις και χωρία ένθα δεν υφίσταται υδρονομικόν δίκτυον, έκαστον κινηματοθέατρον αντί 
της πυροσβεστικής εγκαταστάσεως δέον να έχη: 

α) Δοχεία πλήρη ύδατος χωρητικότητος έκαστον 200 χιλιογράμμων και 

β) Δύο χειραντλίας χωρητικότητος εκάστης 15 χιλιογράμμων, μετά ελαστικού σωλήνος μήκους 2 
μέτρων, διαμέτρου 1/2 ίντσας και ακροφυσίου διαμέτρου 3/4 χιλιοστών». 

Άρθρον 108. 

Το μήκος των πυροσβεστικών σωλήνων εκάστης πυροσβεστικής φωλεάς δέον να μη είναι 
μικρότερον του ημίσεος της διαγωνίου της πλατείας ή του εξώστου, αναλόγως της θέσεως της 
πυροσβεστικής φωλεάς. Εάν δε η πυροσβεστική φωλεά εν τη πλατεία ή τω εξώστη είναι μία, το 
μήκος του σωλήνος δέον να είναι ίσον προς την διαγώνιον της πλατείας ή του εξώστου. 

Άρθρον 109. 

Επιβάλλεται η διά μεγαφώνου εν τη αιθούση αυτόματος εκπομπή δίσκου φωνοληψίας ευθύς ως 
εμφανισθή πανικός (εξ οιασδήποτε αιτίας) δίδοντος καταλλήλους οδηγίας προς καθησύχασιν του 
κοινού και καθοδήγησιν αυτού προς κανονικήν αποχώρησιν της αιθούσης. 

Άρθρον 110. 

Επιβάλλεται η εγκατάστασις αυτομάτων θερμοστατικών σημαντήρων πυρκαϊάς, λειτουργούντων εις 
πάσαν αύξησιν θερμοκρασίας μη θεωρουμένην ως κανονικήν και συνδεομένων αντιστοίχως, τόσον 
με το κέντρον συναγερμού, όπερ δέον να ευρίσκηται εις κεντρικόν γραφείον του θεάτρου, κιν/φου 
κ.λπ., όσον και με το κέντρον ηλεκτροφωτισμού, το θυρωρείον, με άλλον τινά κατάλληλον χώρον 
του κτιρίου, εντός της αιθούσης των θεατών, περιφερειακούς διαδρόμους, δευτερεύοντας άλλους 
χώρους κ.λπ., διά πολλαπλασιαστού δε προς την Πυροσβεστικήν Υπηρεσίαν. 

Ο κατά τα ανωτέρω αυτόματος σημαντήρ αποτελείται: 

1) Εκ του κυρίου σημαντήρος. 

2) Της εγκαταστάσεως του αγωγού. 

3) Της εγκαταστάσεως συναγερμού και 

4) Της πηγής του ρεύματος. 

Άρθρον 111. 

Οι θερμοστατικοί σημαντήρες πρέπει να συνδέωνται με σύστημα αυτομάτου κλήσεως των θυρών 
επικοινωνίας μεταξύ του κτιρίου της σκηνής και του κτιρίου των θεατών, ως και των θυρών των 
δευτερευόντων χώρων δι' ων δεν θα παρακωλύηται η σβέσις της πυρκαϊάς. 

Άρθρον 112. 

Εκ του φωτισμού κινδύνου, τροφοδοτουμένου εκ πηγής ανεξαρτήτου της του κυρίου φωτισμού, 
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δέον απαραιτήτως να φωτίζωνται: 

1. Ανά μία λυχνία εντάσεως τουλάχιστον 500 κηρίων μετά αντανακλαστήρος εις την  
οροφήν της αιθούσης παρά το προσκήνιον. 

2. Άνωθεν του οπισθίου εξώστου. 

3. Κάτωθεν αυτού δεξιά, αριστερά, οπίσω ανά μία λυχνία 200 κηρίων. 

4. Εις τον περιφερειακόν διάδρομον, τα κλιμακοστάσια κ.λπ. μέχρι των εξόδων εις τας αυλάς 
(φωτιζομένας επίσης επαρκώς) ή εις τας οδούς. 

Επίσης δέον να υπάρχωσι λυχνίαι φωτισμού κινδύνου εις την σκηνήν, τους διαδρόμους και 
θαλάμους ηθοποιών, μηχανοστάσια κλπ. δευτερεύοντας χώρους. 

Άρθρον 113. 

Ο φωτισμός κινδύνου πρέπει να δύναται να τεθή εν λειτουργία: 

α) Αυτομάτως συνδεόμενος μετά των αυτομάτων σημαντήρων πυρκαϊάς διά παρεμβολής 
πολλαπλασιαστού, όχι μόνον εις περίπτωσιν βλάβης του κυρίως φωτισμού, αλλά και εις περίπτωσιν 
εκρήξεως πυρκαϊάς, ιδία δε τοιαύτης εις τον θάλαμον προβολής, την αίθουσαν θεατών, την σκηνήν 
κ.λπ. 

β) Διά χειρός εξ όλων των άνω θέσεων ως και εξ οιασδήποτε άλλης ειδικής θέσεως κρινομένης 
καταλλήλου εκάστοτε υπό του αρμοδίου συμβουλίου διά την ταχίστην αφήν του φωτισμού 
κινδύνου. 

Άρθρον 114. 

Εντός του θαλάμου προβολής ο φορητός σβεστήρ δέον να απέχη τουλάχιστον 1,50 μ. από των 
προβολέων. 

Άρθρον 115. 

1. Οι φορητοί σβεστήρες είτε υγράς, είτε ξηράς γομώσεως, πρέπει να ελέγ- 

χωνται παρά της αρμοδίας Πυροσβεστικής Αρχής, κατά κανονικά διαστήματα, ήτις θα βεβαιοί 
επισήμως επ' αυτών την χρονολογίαν του τελευταίου ελέγχου και την πέραν ταύτης διάρκειαν της 
ικανότητος αυτών προς δράσιν. 

Άρθρον 116. 

1. Εντός 7 ημερών από της επιθεωρήσεως της ενεργουμένης υπό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η 
διεύθυνσις της επιχειρήσεως του θεάτρου ή κιν/φου, υποχρεούται να προβή εις αντικατάστασιν των 
γομώσεων των πυροσβεστήρων των υποδειχθέντων υπό του ενεργήσαντος την επιθεώρησιν. 

Άρθρον 117. 

1. Κεκαλυμμένοι χώροι προοριζόμενοι διά θέατρα, κιν/φους κ.λπ. δέον να τηρώσι τους κάτωθι 
όρους: 

α) Τα κτίρια δέον να είναι λιθόκτιστα ή εκ σιδηροπαγούς σκυροδέματος απαγορευομένων των 
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τοιχωμάτων εκ ξυλοπίκτων κατασκευών. 

β) Τα υλικά των διαφόρων χωρισμάτων, διαδρόμων, θεωρείων, οροφών ως και τα υλικά των 
κάτωθεν ή όπισθεν της οθόνης ή της σκηνής χωρισμάτων ή διαμερισμάτων (εφ' όσον  
υπάρχουσι τοιαύτα) δέον να είναι άφλεκτα. 

γ) Οροφαί ή διαχωρίσματα εξ οιουδήποτε είδους υφάσματος έστω και εμβαπτισθέντος εντός 
πυριμάχου διαλύματος, απαγορεύονται. 

2. Οι εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων θεάτρων, κιν/φων κ.λπ, οι τοίχοι όλων των κλιμακοστασίων, 
διαδρόμων και προσβάσεων, οι τοίχοι των καπναγωγών και αεραγωγών ως και οι μεταξύ οροφής και 
της στέγης άνωθεν φώτων, πρέπει να είναι πυρίμαχοι. 

3. Οι τοίχοι των καπναγωγών και αεραγωγών πρέπει να εξικνούνται 0,80 μ. τουλάχιστον άνωθεν της 
υψηλοτέρας οριζοντίας γραμμής της στέγης ή του στηθαίου. 

4. Κατά παρέκκλισιν των ανωτέρω δύναται να επιτραπή όπως οι τοίχοι μονωρόφων θεάτρων, 
κιν/φων κ.λπ., αποτελούνται εξ αλεξιπύρου κατασκευής. 

5. Το πάχος των τοίχων των κλιμάκων δέον να είναι τουλάχιστον 0,15 μ. (άνευ υπολογισμού του 
πάχους του επιχρίσματος) εάν είναι κατεσκευασμέναι εκ σιδηροπαγούς σκυροδέματος, 0,25 μ. δε εκ 
πλινθοδομής ανεξαρτήτως των στατικών αναγκών. 

Οροφαί 

Άρθρον 118. 

1. Αι οροφαί όλων των χώρων των κειμένων κάτωθεν χώρων προς διαρκή παραμονήν ανθρώπων, ως 
και αι οροφαί των διαδρόμων και προσβάσεων πρέπει να είναι πυρίμαχοι. Αι οροφαί των λοιπών 
χώρων, συμπεριλαμβανομένων και των κλιμακοστασίων δύνανται να είναι αλεξίπυροι. Κατά 
παρέκκλισιν δύνται να επιτραπή αλεξίπυρος οροφή εις θέατρα, κιν/φους κ.λπ. περιλαμβάνοντας 
ολιγωτέρους των 200 θεατών, ων το δάπεδον δεν υπέρκειται εκ της οδού άνω των 2 μετρων, έτι δε 
και εις μονώφορα τοιαύτα κτίρια, ων η οροφή αποτελεί συγχρόνως και την στέγην, δύναται να 
επιτραπή και ξυλίνη οροφή άνευ κονιάματος, αλλά πλανισμένη. 

2. «Αι στέγαι δέον να έχωσιν επικάλυψιν πυρίμαχον, απαγορευομένης οιασδήποτε προχείρου 
επικαλύψεως αυτών, εξαιρέσει της κατασκευής στέγης εκ γαλβανισμένης λαμαρίνας υπό την 
προϋπόθεσιν όμως της μονώσεώς της εκ την εξωτερικών επιδράσεων (θερμότητος, υγρασίας, 
θορύβου κ.λπ.)». 

Η παρ. 2 τίθεται ως αντικατεστάθη διά του άρθρ. 22 Β.Δ. 774 της 14/25 Νοεμ. 1960 (ΦΕΚ Α 
΄186). 

Άρθρον 119. 

Δια τους εν ανοικτώ χώρω λειτουργούντας κιν/φους, θέατρα και λοιπά και μόνον διά τους κλειστούς 
χώρους τούτων θα ισχύωσι τα αυτά μέτρα ασφαλείας κατά του πυρός, ως και εις τους 
εστεγασμένους τοιούτους. 

Άρθρον 120. 

Κινηματογράφοι χειμερινοί ή θερινοί έχοντες σκηνήν θεατρικήν μετά χωρισμάτων, διαμερισμάτων 
κ.λπ. και αναβιβάζοντες κατά τας ώρας των παραστάσεων προσωπικόν προς εκτέλεσιν 
προγράμματος, υπάγονται εις τας περί θεάτρων διατάξεις, των άρθρων 121 και 122 του παρόντος. 
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Άρθρον 121. 

Δια τα θέατρα εν κλειστώ χώρω εφαρμόζονται αι διατάξεις των άρθρ. 117 και 118 του παρόντος, αι 
αφορώσαι τους κιν/φους επί πλέον δε και οι κατωθι όροι: 

1. Το μήκος του σωλήνος εκροής δέον να είναι τουλάχιστον 25 μ. 

2. Απαγορεύεται αυστηρώς η κάλυψις της πυροσβεστικής εγκαταστάσεως διά σκηνικών ή άλλων 
εξαρτημάτων, ως και η τοποθέτησις αντικειμένων εμποδιζόντων την απρόσκοπτον δίοδον προς την 
πυροσβεστικήν εγκατάστασιν. 

Άρθρον 122. 

1. Δεν επιτρέπεται η συσσώρευσις παλαιών σκηνικών ή άλλων ευφλέκτων αντικειμένων εις τα 
παρασκήνια, εκτός των προοριζομένων διά το αναβιβαζόμενον έργον. —2. Επιτρέπεται η 
τοποθέτησις των υλικών τούτων κάτωθι της σκηνής, αλλά εις ειδικά διά τον σκοπόν τούτον 
δωμάτια. —3. Οι θάλαμοι των ηθοποιών απαγορεύεται να ώσι κατεσκευασμένοι εκ σανιδωμάτων ή 
αλλων ευφλέκτων υλικών. —4. Δια τα εν ανοικτώ χώρω λειτουργούντα θέατρα ισχύουσι τα άρθρα 
του παρόντος, τα αφορώντα τα χειμερινά τοιαύτα, πλην της παρ. 1 του άρθρου 121. 

Άρθρον 123. 

1. Παράθυρα βλέποντα εις φωταγωγούς πρέπει να αποτελώνται εκ σιδηρού πλαισίου με ωπλισμένας 
υάλους, αίτινες να στερεώνωνται, ούτως ώστε να μη καταπίπτωσιν υπό την επίδρασιν του πυρός. Εις 
χώρους ταμείων δύνανται αναλόγως των τοπικών συνθηκών να επιτραπώσι μόνιμα κιγκλιδώματα 
παραθύρων. —2. Επιτρέπεται όπως οι τοίχοι της αιθούσης των θεατών επενδύωνται μόνον με 
δυσκόλως φλεγόμενα υλικά. Επενδύσεις οροφών δι' υφασμάτων αποκλείονται. —3. Τα παράθυρα 
της αιθούσης των θεατών πρέπει να έχουν τουλάχιστον εν κινητόν και έσωθεν ευκόλως ανοιγόμενον 
με μίαν μόνον κίνησιν φύλλον πλάτους τουλάχιστον 0,35 μ. και ύψους 1,25 μ. τουλάχιστον. 
Κιγκλιδώματα εις τα παράθυρα επιτρέπονται να τοποθετώνται μόνον εάν ταύτα ανοίγωνται 
συγχρόνως με τα παράθυρα και δεν εμποδίζουν το κλείσιμον.— 4. Αι θύραι πρέπει να κλείουν 
καπνοστεγώς και να είναι πυρίμαχοι ν' ανοίγουν προς τα έξω και να κλείουν αυτομάτως, δεν 
επιτρέπεται δε διαρκούσης της παραστάσεως, ούτε να κλειδώνωνται, ούτε να κρατώνται τεχνητώς 
ανοικταί. 

Άρθρον 124. 

1. Το βάρος των φτακτών ασφαλείας πρέπει να ανταποκρίνηται τουλάχιστον εις το πλάτος του 
ανοίγματος της θύρας, άλλως ν' ανταποκρίνηται προς την σκοπιμότητα. 

Κλίμακες 

Άρθρον 125. 

1. Όλαι αι προς εκκένωσιν του θεάτρου, κιν/φου κ.λπ. χρησιμοποιούμεναι κλίμακες πρέπει να είναι 
πυρίμαχοι και να έχουν αμφοτέρωθεν κουπαστήν, εξ αφλέκτων υλικών (εκ μετάλλου ή λίθου ή 
σκληρου ξύλου) ή χειρολισθήρα και με τας βαθμίδας μη πεπακτωμένας, αλλ' εδραζομένας 
ελευθέρως. Δια θέατρα, κιν/φους, κ.λπ. άτινα δεν έχουν περισσοτέρους του ενός ορόφους και 
άνωθεν των οποίων δεν υπάρχουσι χώροι διαρκούς παραμονής ανθρώπων, θεωρούνται επαρκείς 
αλεξίπυροι κλίμακες. —2. Κλίμακες ανάγκης απαγορεύεται να είναι πεπακτωμέναι και να 
επικοινωνώσι με υπογείους χώρους. Αι κλίμακες πρέπει να εγκαθίστανται εις ιδιαίτερα 
κλιμακοστάσια, λαμβάνοντα διά παραθύρων φως και αέρα αμέσως επί της οδού ή εξ αυλής 
κανονικής. —3. Αι προς εκκένωσιν των εξωστών χρησιμεύουσαι κλίμακες δεν πρέπει να 
καταλήγουν αμέσως εις την αίθουσαν των θεατών, αλλά να έχουν ιδιαιτέρους διαδρόμους και 
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προθαλάμους, ως αι έξοδοι να διατάσσωνται ούτως ώστε εις περίπτωσιν συγχρόνου εκκενώσεως της 
πλατείας της αιθούσης και του εξώστου να μη γεννώνται αντιρρεύματα. 

Άρθρον 126. 

Εις τας εξωτερικάς όψεις του κτιρίου δέον να εγκαθίστανται κατά την δόμησιν αυτού σιδηραί 
κλίμακες αρχόμεναι εις ύψος 2,50 έως 3 μέτρα άνωθεν του εδάφους ως οι διάπηγες να εξικνώνται 
1,20 μετ' άνωθεν της στέγης, ης περαι-  

τέρω να παρακολουθώσιν την κλίσιν. Η εγκατάστασις τοιούτων κλιμάκων δέον να επιδιώκηται και 
εις υπάρχοντα κτίρια θεάτρων, κινηματογράφων κ.λπ. 

Άρθρον 127. 

1. Πρέπει να εξασφαλίζηται ο άμεσος συναγερμός ολοκλήρου του προσωπικού εις περίπτωσιν 
πυρκαϊάς δι' εγκαταστάσεως ηλεκτρικών κωδώνων. 

2. Όλα τα σήματα συναγερμού, ως και ο φωτισμός κινδύνου ή πρέπει να είναι συνδεδεμένα με 
ομάδας συσσωρευτών ή παρομοίαν συσκευήν κεχωρισμένην εκ του δικτύου. 

Άρθρον 128. 

1. Προς εξασφάλισιν των όρων στατικής ασφαλείας εφαρμόζονται αι πολεοδομικαί διατάξεις των εν 
ισχύι νόμων και διαταγμάτων και αι σχετικαί αποφάσεις και διαταγαί του Υπουργείου Δημοσίων 
Έργων. 

2. Ανεξαρτήτως των στατικών αναγκών το πάχος των τοίχων των διαδρόμων δέον να είναι 
τουλάχιστον 0,25 μ. εξ οπτοπλινθοδομής ή 0,15 μ. εκ σιδηροπαγούς σκυροδέματος ωπλισμένου κατ' 
αμφοτέρας τας παρειάς και εις τας δύο δε περιπτώσεις δέον να μη συνυπολογίζηται το επίχρισμα. 

Άρθρον 129. 

1. Εις τους προς χρήσιν των θεατών χώρους και διαμερίσματα δεν επιτρέπεται να υπάρχωσιν 
οιασδήποτε φύσεως κατασκευάσματα χρησιμεύοντα ως κατοικία, ουδέ η μέσω αυτών (χώρων και 
διαμερισμάτων) δίοδος προς το κτίρον ή εντός ετέρου τμήματος αυτού υπαρχούσης κατοικίας.  

2. Διαμερίσματα χρησιμεύοντα ως κατοικίαι του προσωπικού της επιχειρήσεως επιτρέπεται να 
εγκαθίστανται εις τον χώρον της σκηνής μόνον κατόπιν γνωματεύσεως της αρχής, δέον όμως όπως 
ταύτα ώσιν εξ αφλέκτου υλικού και μη επικοινωνώσιν αμέσως μετά διαδρόμων ή άλλων χώρων 
προοριζομένων δια το κοινόν ή των θαλάμων ηθοποιών της σκηνής.  

3. Αποθήκαι και εργαστήρια ευρισκόμενα εντός του χώρου των παρασκηνίων δεν επιτρέπεται να 
συγκοινωνώσι με τους προς την σκηνήν άγοντας διαδρόμους, αλλ' εν εναντία περιπτώσει δέον να 
έχωσι θύρας εξ αφλέκτου υλικού. Εργαστήρια αμέσως χρησιμοποιούντα πυράν δέον να 
εγκαθίστανται όσον το δυνατόν απώτερον από της σκηνής και εις χώρους αποκλείοντας την 
μετάδοσιν του πυρός εις την σκηνήν κ.λπ. 

Άρθρον 130. 

Επιβάλλεται η υποβολή ειδικών σχεδίων συντεταγμένων υπό κλίμακα τουλάχιστον 1:100 εν τοις 
οποίοις να εμφαίνηται η θέσις των πυροσβεστικών φωλεών, η θέσις και η διάταξις των σημαντήρων 
πυρκαϊάς, η θέσις των λυχνιών φωτισμού κινδύνου και υπόμνημα ενδεικνύον τα στοιχεία εξ ων 
απαρτίζεται η πυροσβεστική φωλεά. 
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Άρθρον 131. 

Η αρμοδία πυροσβεστική υπηρεσία του Κράτους θέλει μεριμνήσει διά την στοιχειώδη εκπαίδευσιν 
του Κοινού προς ψύχραιμον αντιμετώπισιν καταστάσεων πανικού διά δημοσιευμάτων 
ραδιοφωνικών μεταδόσεων ή καθ' οιονδήποτε άλλον κρίνει κατάλληλον τρόπον. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XIV 

Σκηνή 

Άρθρον 132. 

1. Φέροντα τμήματα της κατασκευής διά την εσωτερικήν διαμόρφωσιν του χώρου της σκηνής 
πρέπει γενικώς να αποτελώνται εξ αφλέκτων υλικών. —Ακάλυπτα ξύλινα μέρη πρέπει να είναι 
πλανισμένα ή να ασφαλίζωνται κατ' άλλον τρόπον κατά ταχείας αναφλέξως. —2. Εγκαταστάσεις 
ελκυσμού χρησιμοποιούμεναι δια σκηνικάς αλλαγάς, πρέπει να αποτελώνται εκ συρματίνων 
σχοινίων, εκτός των διευθυνομένων διά της χειρός. Πρέπει επί πλέον να λαμβάνωνται μέτρα ώστε 
να μη είναι δυνατόν να ευρίσκωνται άνθρωποι εις την τροχιάν των αντιβάρων. 

Άρθρον 133. 

1. Αι υπό την σκηνήν κατασκευαί πρέπει να είναι ασφαλείς από πυρός, ιδία  

εγγύς των αγωγών φωτισμού, η οροφή της σκηνής προκειμένου περί κινηματογράφου δέον να κείται 
εις τόσον ύψος (π.χ. 1 μέτρον υψηλότερον της άνω ακμής του ανοίγματος της σκηνής) ώστε να 
καθίσταται αδύνατος η ανάρτησις βοηθητικών διακοσμήσεων. 2. Ο τυχόν κενός χώρος κάτωθεν της 
βάσεως της σκηνής απαγορεύεται να χρησιμοποιήται προς φύλαξιν ή προς άμεσον χρησιμοποίησιν 
τεμαχίων διακοσμήσεων, μουσικών τευχών ή άλλων αντικειμένων. 

Άρθρον 134. 

1. Το άνοιγμα της σκηνής πρέπει να φράσσηται προς την αίθουσαν των θεατών διά 
παραπετάσματος, δυσκόλως αναφλεγομένου εξ αμιάντου ή φυσικής μετάξης ή εξ άλλου βαρέως 
υφάσματος εμβαπτισμένου εις πυρίμαχον διάλυσιν, πληρως δε εφαρμοζομένου προς τα πλευρά, 
προς τα άνω και κάτω. —2. Ως καταλληλοτέρα επικάλυψις του δαπέδου της σκηνής θεωρείται το 
ξύλινον πάτωμα με λωρίδας. —3. Αι διακοσμήσεις πρέπει να είναι άκαυστοι. —Όλα τα ξύλινα μέρη 
πρέπει να χρίωνται διά πυριμάχου χρώματος. 

Άρθρον 135. 

1. Διακοσμήσεις και έπιπλα επιτρέπεται να υπάρχουν μόνον εις τας αποθήκας, επί δε της σκηνής 
μόνον εκείνα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικώς διά το έργον όπερ θα παιχθή. —2. 
Μεταξύ των προς χρησιμοποίησιν διευθετηθεισών διακοσμήσεων και των περιβαλλόντων την 
σκηνήν τοίχων πρέπει να απομένη ελεύθερος διάδρομος πλάτους τουλάχιστον 1 μέτρου. Το πλάτος 
τούτο δεν πρέπει να επηρεζεται εκ βαρών ελκομένων κατά μήκος του τοίχου. —3. Οι χώροι 
αποθηκεύσεως, διακοσμήσεως και εν γένει παρελκομένων δεν επιτρέπεται να έχουν επιφάνειαν 
βασικήν πλέον του 20% της επιφανείας της σκηνής, επιβάλλεται δε να περικλείωνται διά 
κατασκευών πυριμάχων. 

Άρθρον 136. 

1. Προς διαφύλαξιν των διακοσμήσεων, επίπλων, ενδυμασιών, όπλων, παρελκομένων κ.λπ. πρέπει 
να υπάρχουν επαρκείς χώροι. —2. Οι εντός του κτιρίου της σκηνής ευρισκόμενοι χώροι 
διαφυλάξεως και οι χώροι συνεργείων διά ξυλουργούς, ζωγράφους και άλλους χειροτέχνας πρέπει 

Σελίδα 46 από 53

3/8/2007



να έχουν οροφάς πυριμάχους και τοιχώματα άνευ ανοιγμάτων, πρέπει δε να είναι αμέσως 
προσπελαστοί έξωθεν ή τουλάχιστον να έχουν παράθυρα εις το ύπαιθρον. —3. Προκειμένου περί 
χώρων χρησιμευόντων αποκλειστικώς προς διαφύλαξιν κυλίνδρων διακοσμήσεων κάτωθεν του 
οπισθίου μέρους της βάσεως της σκηνής δεν υπάρχει ανάγκη αμέσου προσβάσεως έξωθεν ή μέσω 
παραθύρων.— 4. Ακάλυπτοι θέσεις πυρός διά συνεργεία πρέπει να διατίθενται εις δωμάτια 
πυρίμαχα απομεμακρυσμένα από της σκηνής όσον το δυνατόν περισσότερον και κατά τρόπον ώστε 
να αποκλείηται η μετάδοσις πυρός και εις τα συνεργεία και επί της σκηνής. 

Άρθρον 137. 

Εκ τη σκηνής και εκ των θαλάμων των ηθοποιών πρέπει να άγη κλίμαξ εις το ύπαιθρον αμέσως 
πλάτους τουλάχιστον 1 μέτρου, πυρίμαχος και μη χρησιμοποιουμένης προς κοινήν κυκλοφορίαν. 
Επί πλέον πρέπει να υπάρχη και δευτέρα οδός αποχωρήσεως απολύτως εξησφαλισμένη. 

Διαστάσεις σκηνής, έξοδοι ηθοποιών κ.λπ. 

Άρθρον 138. 

1. Αι διαστάσεις του χώρου της σκηνής πρέπει να είναι τοιαύται, ώστε τυχόν εκρηγνυομένη εις τον 
χώρον της σκηνής πυρκαϊά, να παραμένη κατ' αρχάς περιωρισμένη εντός αυτού, τα δε παραγόμενα 
αέρια και καπνός να παραμένωσιν εις το ανώτατον μέρος του χώρου της σκηνής. —2. Το δάπεδον 
της σκηνής των θεάτρων ή κινηματογράφων, λειτουργούντων και ως θεάτρων ποικιλιών κ.λπ. δέον 
να διατηρήται πάντοτε ομαλόν (λείον) και να είναι ελαιοχρωματισμένον ή παρκεταρισμένον ή θα 
καλύπτεται διά μουσαμά, φελοτάπητος, καουτσούκ, λινελαίου ή παρομοίων ειδών. —3. Προς τα 
όπισθεν ή τα πλάγια εκάστης σκηνής θεάτρου δέον απαραιτήτως να υπάρχη ιδιαιτέρα έξοδος 
κινδύνου των ηθοποιών,  

εργατών και τεχνιτών θεάτρου οδηγούσα απ' ευθείας εις το ύπαιθρον, εις προαύλιον, αυλήν ή 
ανοικτόν χώρον της παρακειμένης οικοδομής ή ειδικώς προβλεφθέντα κατά την οικοδόμησιν 
διάδρομον. 

Υποβολείον 

Άρθρον 139. 

Εις θέατρα όπου υπάρχει υποβολείον τούτο δέον να έχη τας κάτωθι διαστάσεις: Το ύψος τούτου 
δέον να είναι το ελάχιστον 1,60 του μέτρου, το πλάτος τούτου 0,80 μ., το βάθος του 1 μέτρον. —
Τούτο εάν είναι κατασκευασμένον εκ λιθοδομής ή οπτοπλινθοδομής δέον εσωτερικώς να είναι 
επικεχρισμένον δι' ασβεστοκονιάματος, εάν δε είναι ξύλινον αι εσωτερικαί αυτού πλευραί να είναι 
λείαι και το δάπεδόν του απαραιτήτως ξύλινον. Αι δίοδοι, αι άγουσαι προς τούτο να έχωσι το 
απαιτούμενον ύψος δια την ελευθέραν διέλευσιν του υποβολέως. Η εις το υποβολείον υπάρχουσα 
θύρα να κλείη καλώς. Το εις το υποβολείον κάθισμα να φέρη ερεισίνωτον από δε του καθίσματος 
και εις απόστασιν 0,40 μ. προς τα κάτω δέον να υπάρχη υποπόδιον καθ' όλον το πλάτος του 
υποβολείου. 

Άρθρον 140. 

1. Αι εν κατόψει ελάχισται καθαραί διαστάσεις του θαλάμου ηθοποιών, δεν δύνανται να είναι 
έλαττον των τεσσάρων (4) τετραγωνικών μέτρων εμβαδού, με ελαχίστην πλευράν 1,50 του μέτρου, 
ύψους δε 2,50 του μέτρου. —Οι θάλαμοι των ηθοποιών δεν θα επικοινωνώσιν αμέσως με την 
σκηνήν, αλλά διά διαδρόμου πλάτους 1,30 του μέτρου. —2. Επιβάλλεται η εγκατάστασις νιπτήρων 
ενός τουλάχιστον ανά εξ (6) τετραγωνικά μέτρα επιφανείας δαπέδου του θαλάμου ηθοποιών 
συνεχούς ροής ύδατος. Ο αερισμός των θαλάμων των ηθοποιών θα είναι τεχνητός ή φυσικός, 
επιτυγχανόμενος διά παραθύρων αμέσως επικοινωνούντων με το ύπαιθρον, η δε θέρμανσις αυτών 
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θα συντελήται κατά τας διατάξεις περί θερμάνσεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XV 

Εμφάνισις κτιρίου και επιπλώσεως δημοσίων θεαμάτων 

Άρθρον 141. 

α) Άπαντα τα κτίρια των εν κλειστώ και ανοκτώ χώρω λειτουργούντων δημοσίων θεαμάτων δέον να 
διατηρώνται πάντοτε εις αρίστην κατάστασιν και εμφάνισιν εσωτερικώς και εξωτερικώς. β) Τα 
καθίσματα δέον να είναι του αυτού τύπου δι' εκάστην κατηγορίαν θέσεως και εμφανίσεως αναλόγου 
προς την όλην διακόσμησιν και εμφάνισιν των αιθουσών καταβαλλομένης πάσης μερίμνης δια την 
καλήν συντήρησιν αυτών. 

Άρθρον 142. 

Οι ταξιθέται, αι ταξιθέτριαι και το προσωπικόν του κυλικείου κ.λπ. όλων εν γένει των 
κινηματογράφων και θεάτρων δέον κατά τας ώρας της εργασίας του να φέρη ομοιόμορφον στολήν ή 
ένδυμα και επιμελήται της ατομικής αυτού καθαριότητος και εν γένει παραστάσεώς του. 

Άρθρον 143. 

Οι διάδρομοι και γενικώς αι δίοδοι αι προωρισμέναι δια την δίοδον των θεατών δέον να 
παραμένωσιν καθ' ολοκληρίαν ελεύθεροι κατά την διάρκειαν των παραστάσεων. Απαγορεύεται η 
τοποθέτησις οιουδήποτε εμποδίου εις αυτούς. 

Άρθρον 144. 

Η θέσις, αι διαστάσεις και γενικώς η διασκευή της σκηνής των θεάτρων και της οθόνης των 
κινηματογράφων, ως και η τοποθέτησις καθισμάτων, έτι δε η γενική διαρρύθμισις και διασκευή της 
αιθούσης και γενικώς των εγκαταστάσεων δέον να είναι τοιαύτη, ώστε ολόκληρος η σκηνοθεσία και 
το προβαλλόμενον έργον (συμπεριλαμβανομένων και των τίτλων του έργου) να καθίστανται καθ' 
ολοκληρίαν ορατά υφ' απάντων των θεατών εν ανέσει και άνευ μετακινήσεώς των έστω και 
προσωρινής, καθ' οιονδήποτε τρόπον. Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπον παρεμπόδισις των 
θεατών από της ανέτου ακροάσεως, θέας και γενικώς παρακολουθήσεως του θεάματος. 

Άρθρον 145. 

Απαγορεύεται η τοποθέτησις κατόπτρων εις την αίθουσαν, τας εξόδους και τους προς τοιαύτας 
άγοντας διαδρόμους των δημοσίων θεαμάτων προς αποφυγήν προκλήσεως συγχύσεως της πορείας 
εξόδου των θεατών εν περιπτώσει πανικού. 

Άρθρον 146. 

Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπον δημιουργία μικροθορύβων παρακωλυόντων την άνετον 
παρακολούθησιν εις θεάτρα, κινηματογράφους κ.λπ. του ακροάματος. Απαγορεύονται επίσης, 
στάσεις ή κινήσεις κωλύουσαι την άνετον παρακολούθησιν του θεάματος εις τους αυτούς ως άνω 
χώρους. Από της εισόδου των εις την αίθουσαν των παραστάσεων οι θεαταί δέον να τηρώσιν 
απολύτως ευπρεπή συμπεριφοράν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XVI 

Όροι υγιεινής 
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Καπνιστήριον 

Άρθρον 147. 

1. Εις τους εν κλειστώ χώρω λειτουργούντας κινηματογράφους και θέατρα απαγορεύεται το 
κάπνισμα εις την αίθουσαν των θεατών. Τούτο επιτρέπεται μόνον εις τον κατά την ακόλουθον παρ. 
3 ειδικόν χώρον (καπνιστήριον). —2. Οι διευθυνταί των τοιούτων Δημοσίων Θεαμάτων 
υποχρεούνται να έχωσιν ανηρτημένας εις εμφανή μέρη των αιθουσών τούτων (πλατείας, θεωρεία, 
εξώστας, διαδρόμους κ.λπ.) πινακίδας φερούσας ευαναγνώστως την επιγραφήν «Απαγορεύεται το 
κάπνισμα. Επιτρέπεται μόνον εις το καπνιστήριον». Η ανωτέρω απαγόρευσις δεν αφορά τους 
θαλάμους των ηθοποιών. —3. Εις έκαστον δημόσιον θέαμα, περί ων το παρόν Β. Δ/γμα, 
λειτουργούν εν κλειστώ χώρω δέον να υπάρχη ειδικόν διαμέρισμα ως καπνιστήριον. Ο χώρος ούτος 
δεν πρέπει να συγκοινωνή αμέσως μετά της αιθούσης των θεατών. Εις την είσοδον τούτου δέον να 
υπάρχη επιγραφή με την λέξιν «Καπνιστήριον». Εις τούτο δέον να υπάρχωσιν ανάλογα τεφροδοχεία 
με ύδωρ και πτυελοδοχεία πλήρη αντισηπτικής διαλύσεως επί υποστηρίγματος 0,75 μ. ύψος. Ο 
αριθμός τούτων καθορίζεται εκάστοτε υπό του αρμοδίου Συμβουλίου κατ' αναλογίαν προς τον 
αριθμόν των θέσεων. Τα πτυελοδοχεία δέον να πλύνωνται δι' απολυμαντικής διαλύσεως 
τουλάχιστον άπαξ της ημέρας. Η απολυμαντική διάλυσις ορίζεται εκάστοτε υπό της Υγειονομικής 
Υπηρεσίας. 

Καφενεία - Μπαρ 

Άρθρον 148. 

1. Δια τα καφενεία-μπαρ και παρόμοια καταστήματα, λειτουργούντα εις τα κατά το παρόν Β. Δ/γμα 
δημόσια θεάματα εφαρμόζονται όσον αφορά την ίδρυσιν και λοιπά αντικείμενα, μη αναφερόμενα εν 
τω παρόντι Β.Δ. αι εκάστοτε ισχύουσαι σχετικαί υγειονομικαί και αστυνομικαί διατάξεις. Πάντως 
άδειαι ιδρύσεως και λειτουργίας των καφενείων κ.λπ. τούτων δεν χορηγούνται άνευ γνωματεύσεως 
και του αρμοδίου κατά τα άρθρα 1 του Νόμου 445/1937 και του Νόμου 446/1937 και του άρθρου 8 
του Α. Νόμου 955/1937 Συμβουλίου Κινηματογράφων και Θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων. 
—2. Εις τα ανωτέρω καφενεία κ.λπ. δέον να υπάρχη εγκατάστασις θερμού ύδατος συνεχούς ροής 
διά το πλύσιμον των κυπέλλων κ.λπ. —3. Έκαστον των ανωτέρω καταστημάτων δέον να είναι 
εφωδιασμένον διά βιβλίου υγειονομικών επιθεωρήσεων. 

Άρθρον 149. 

1. Εις άπαντας τους χώρους του κτιρίου δέον να επικρατή απόλυτος καθαριότης. Καθ' εκάστην τρεις 
τουλάχιστον ώρας προ της ενάρξεως της λειτουργίας του θεάματος επιβάλλεται ενέργεια γενικής 
καθαριότητος δαπέδου, καθισμάτων, τοίχων κ.λπ. χώρων του κτιρίου διά βεβρεγμένου σαρώθρου ή 
υφάσματος ή ηλεκτρικού απορροφητήρος και άνοιγμα των θυρών και παραθύρων, ίνα γίνηται 
πλήρως φυσικός αερισμός τουλάχιστον επί δίωρον.— 2. Τα εκ της σαρώσεως απορρίμμα- 

τα θα φυλάσσωνται εντός μεταλλίνων δοχείων κεκλεισμένων αεροστεγώς. Όσον αφορά το δάπεδον 
της σκηνής των θεάτρων επιβάλλεται η ενέργεια γενικής καθαριότητος τούτου, όχι μόνον προ των 
παραστάσεων, αλλά και προ πάσης δοκιμής των θεατρικών έργων. —3. Άπαξ της εβδομαδος 
επιβάλλεται η πλύσις του δαπέδου του κτιρίου δι' ύδατος ή ποτάσσης ή σάπωνος ή αντισηπτικού 
διαλύματος, οριζομένου υπό της οικείας Υγειονομικής Υπηρεσίας. Το δάπεδον των αποχωρητηρίων, 
αι λεκάναι και το κάθισμα δέον να πλύνωνται δι' αφθόνου ύδατος μετά ποτάσσης ή σάπωνος 
εντριβώμενα διά ψήκτρας τουλάχιστον άπαξ της ημέρας. Ανάλογα μέτρα δέον να τηρώνται και διά 
τα ουρητήρια. Απαγορεύεται απολύτως η ενέργεια καθαριότητος κατά τας ώρας λειτουργίας του 
θεάματος ει μη εν αποδράστω ανάγκη πλην των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων. —4. α) 
Απαγορεύεται το πτύειν επί του δαπέδου των χώρων των δημοσίων θεαμάτων, β) απαγορεύεται η 
τοποθέτησις ταπήτων εις την αίθουσαν των θεατών και γενικώς εις τους κοινοχρήστους χώρους των 
δημοσίων θεαμάτων. Επιβάλλεται επίστρωσις του δαπέδου τούτων μόνον διά μουσαμά, καουτσούκ, 
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φελλοτάπητος ή παρομοίων ειδών, πάντως μη ολισθηρών και ηχητικών, γ) απαγορεύεται ο δι' 
αρωμάτων ψεκασμός των αιθουσών των κατά το παρόν Β. Δ/γμα δημοσίων θεαμάτων, δ) κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται αι σχετικαί υγειονομικαί διατάξεις. 

Κιν/φοι και Θέατρα, λειτουργούντα εν αντοικτώ χώρω 

Άρθρον 150. 

Αι διατάξεις των προηγουμένων άρθρων του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλόγως επί 
κιν/φων και θεάτρων λειτουργούντων εν ανοικτώ χώρω. 

Άρθρον 151. 

1. Προς χρήσιν των θεατών δέον να υπάρχωσι δια μεν τα θέατρα εν αποχωρητήριον, ανά 150 
θεατάς. Εκ του ούτω προκύπτοντος αριθμού αποχωρητηρίων τα 3/5 διαθίθενται δια γυναίκας και τα 
2/5 δι' άνδρας, ανά 200 δε θέσεις θεατών να υπάρχωσι δύο ουρητήρια ανδρών και εις (1) νιπτήρ. Τα 
αποχωρητήρια και οι βόθροι πρέπει να πληρώσι τας διατάξεις του Γ.Ο.Κ. και του Κανονισμού 
εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων. 

2. Τα αποχωρητήρια κ.λπ. (ανδρών-γυναικών) δέον να εγκαθίστανται εις ιδιαιτέρους χώρους και ει 
δυνατόν μακράν απ' αλλήλων, πάντως, όμως, εντός του κτιρίου του θεάματος. Εις τας εισόδους 
τούτων δέον να εγκαθίσταται φωτεινή επιγραφή «Ανδρών-Γυναικών». 

3. Εις τα θέατρα δέον να υπάρχωσιν εγγύς των θαλάμων των ηθοποιών εν (1) ουρητήριον και εν 
τουλάχιστον αποχωρητήριον δι' άνδρας και ένα αποχωρητήριον δια γυναίκας και δύο νιπτήρες ανά 4 
θαλάμους ηθοποιών. Επίσης, δέον να υπάρχωσιν αποχωρητήρια και ουρητήρια δια το προσωπικόν 
της σκηνής και εις το ύψος της βάσεως αυτής. 

4. Απαγορεύεται η εγκατάστασις ουρητηρίων και αποχωρητηρίων προς χρήσιν των θεατών προς το 
μέρος της σκηνής ή εγγύς αυτής ή των παρασκηνίων. 

5. Δια την καθαριότητα και εν γένει εμφάνισιν των ανωτέρω χώρων δημοσίων θεαμάτων άνω των 
500 θέσεων, δέον να διατίθεται ειδική υπηρεσία. 

6. Εις τα θέατρα δέον να υπάρχη λουτρόν (διά καταιωνισμού) με εγκατάστασιν θερμού και ψυχρού 
ύδατος προς χρήσιν των ηθοποιών. 

«7. Αι διατάξεις των παραγρ. 1, 2, 4 και 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και εις 
τους κινηματογράφους». 

Η εντός « » παρ. 7 προσετέθη διά του άρθρ. 7 του από 27.1/12.2.1959 Β.Δ. 

«8. Εις κινηματογράφους και θέατρα ευρισκόμενα εις κωμοπόλεις μέχρις 8.000 κατοίκων, κατά την 
τελευταίαν απογραφήν του Κράτους, δύναται να επιτραπή η κατασκευή των αποχωρητηρίων των 
εκτός της κτιριακής εγκαταστάσεως αυτών. 

Εις τα αποχωρητήρια εν γένει των θεάτρων και κινηματογράφων δέον να υπάρχη αερισμός δι' 
απορροφήσεως (δι' εξαεριστήρος)». 

Η εντός « » παρ. 8 προσετέθη διά του άρθρ. 23 Β.Δ. 774 της 14/25.11.1960 (ΦΕΚ 186 Α΄). 

Άρθρον 152. 
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1. Δια το προσωπικόν των κινηματογράφων πρέπει να υπάρχουν ιδιαίτερα αποχωρητήρια, κείμενα 
όσον το δυνατόν εγγύς προς τον θάλαμον προβολής. 

2. Προ των προς χρήσιν του κοινού αποχωρητηρίων δέον να εγκαθίστανται νιπτήρες, τόσον διά τους 
άνδρας, όσον και διά τας γυναίκας, διατιθεμένου πάντοτε υπό της επιχειρήσεως σάπωνος, προς 
πλύσιν των χειρών και ειδικού χάρτου απομάξεως αυτών. 

Άρθρον 153. 

1. Εις έκαστον θέατρον, κιν/φον κ.λπ. δέον να υπάρχη εις κατάλληλον θέσιν κιβώτιον 
φαρμακευτικών ειδών και οργάνων, περιέχον οπωσδήποτε: 1) σύριγγα πραβάζ των 200 μετά 3 
βελονών, 2) φιαλίδον 100 γρ. βάμματος ιωδίου, 3) φιαλίδιον 200 γραμμαρίων οινοπνεύματος, 4) 
φιαλίδιον αιθέρος, 5) δύο δέματα γάζης, 6) πέντε επίδεσμοι, 7) δύο δέματα βάμβακος των 100 γραμ. 
έκαστον, 8) κυτίον ασπιρίνης, 9) ενέσεις καμφοράς, καφεΐνης και σπαρτεΐνης ανά 5, 10) λάβδανον 
15 γραμ. 

2) Η θέσις του κιβωτίου πρέπει να είναι γνωστή εις το προσωπικόν της επιχειρήσεως και την 
διεύθυνσιν αυτής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XVII 

Τελικαί διατάξεις 

Άρθρον 154. 

Προς έλεγχον των κατά τον παρόντα κανονισμόν επιβαλλομένων όρων απαιτείται η υποβολή 
κεχωρισμένων σχεδίων εκθέσεων κ.λπ. εκτός των διά του από 28.10.1928 Δ/τος οριζομένων 
διαγραμμάτων κ.λπ. δικαιολογητικών: 1) διά τας δομικάς κατασκευάς, 2) διά τας πυροσβεστικάς 
εγκαταστάσεις, 3) διά τας υδραυλικάς και αποχετευτικάς εν γένει εγκαταστάσεις, 4) διά την 
ασφάλειαν της κυκλοφορίας εντός και εκτός των εστεγασμένων χώρων (διάταξις θέσεων-πλάτος 
διαδρόμων, εξόδων, κλιμάκων κ.λπ.), 5) διά τον φωτισμόν, 6) διά τον αερισμόν, 7) διά την 
θέρμανσιν και 8) διά την εξέτασιν από αισθητικής απόψεως των κατασκευών. 

Άρθρον 155. 

Επί των υποβληθησομένων σχεδίων κατόψεων και τομών δέον να εμφανίζωνται σαφώς και δι' 
αριθμητικών δεδομένων όλα τα κατά τον παρόντα κανονισμόν απαιτούμενα στοιχεία, ίνα 
καθίσταται ευχερής ο έλεγχος αυτών. Αι ειδικαί εκθέσεις, αι συνοδεύουσαι εκάστην κατηγορίαν 
σχεδίων δέον να είναι εμπεριστατωμέναι, πλήρεις και σαφείς. 

Άρθρον 156. 

Αι επιχειρήσεις των κατά τον παρόντα κανονισμόν δημοσίων θεαμάτων υποχρεούνται όπως 
παρέχωσιν εις τας αρμοδίας αρχάς πάσαν αιτουμένην υπ' αυτών πληροφορίαν, μελέτην, σχέδια 
αφορώντα τας εγκαταστάσεις του δημοσίου θεάματος. 

Άρθρον 157. 

Τα της λειτουργίας θεάτρων ή κινηματογράφων φορητών άνευ μονίμων εγκαταστάσεων, εφ' όσον 
δεν προβλέπεται άλλως εν τω παρόντι, κανονίζονται διά κοινής αποφάσεως εκάστοτε εκδιδομένης 
υπό των Υπουργών Δημοσίων Έργων-Μεταφορών, Εσωτερικών, Υγιεινής και του αρμοδίου επί της 
Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, αναλόγως των κρατουσών τοπικών συνθηκών. Διά των 
αποφάσεων τούτων δύναται να επεκτείνηται η εφαρμογή όλων ή τινών των διατάξεων του παρόντος 
εξασφαλιζομένων πάντως των υπό του άρθρου 4 παρ. 5 του Α.Ν. 445/1937 αναφερομένων όρων 
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υγιεινής, ασφαλείας κ.λπ. 

Άρθρον 158. 

Έκαστον μέλος των κατά το άρθρ. 2 του Α.Ν. 445/1937 προβλεπομένων Συμβουλίων λόγω των 
ειδικών τεχνικών γνώσεών των και αναλόγως της αρμοδιότητός του υποχρεούται εις την ενέργειαν 
τακτικών επιθεωρήσεων 4 τουλάχιστον μηνιαίως, προς διαπίστωσιν της τηρήσεως των διατάξεων 
του παρόντος κα- 

νονισμού εις τα λειτουργούντα θέατρα, κινηματογράφους κ.λπ. 

Αι Αστυνομικαί Αρχαί και πάσαι αι λοιπαί δημόσιαι υπηρεσίαι υποχρεούνται να παρέχωσιν εις τα 
μέλη των ως άνω Συμβουλίων πάσαν συνδρομήν διά την εκτέλεσιν του έργου των. 

Άρθρον 159. 

Αι διατάξεις περί υγιεινής και ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιομηχανικών 
και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κ.λπ., εφαρμόζονται και διά τας εγκαταστάσεις των 
δημοσίων θεαμάτων και διατηρούνται εν ισχύι ειδικώτερον δε εις ό,τι αφορά την παροχήν πρώτων 
βοηθειών διά την περίθαλψιν των ηθοποιών και του λοιπού προσωπικού εν περιπτώσει αιφνιδίας 
ασθενείας ή ατυχήματος. 

Άρθρον 160. 

Απαγορεύεται εις τα θερινά θέατρα, κινηματογράφους κ.λπ. η κατασκευή μανδροτοίχων εκ 
συμπαγούς λιθοδομής ή οπτοπλινθοδομής υπέρ το κατά τον γενικόν οικοδομικόν κανονισμόν του 
Κράτους οριζόμενον ύψος. 

Προς απόκρυψιν της σκηνής ή της οθόνης από της θέας λαθροθεατών, επιτρέπεται μόνον η 
διαμόρφωσις πρασίνου παραπετάσματος εξ αναρριχομένων ή άλλων φυτών, στηριζομένων επί 
επαρκώς θεμελιουμένων στύλων και επί δοκών αμφοτέρων δε των απαραιτήτων διαστάσεων, προς 
συγκράτησιν μόνον των φυτειών. 

«Εξαιρούνται του εις την πρώτην παράγραφον του παρόντος άρθρου καθοριζομένου ύψους τα 
περιφράγματα εξ υφισταμένων κατοικιών, επί δύο το πολύ πλευρών του προοριζομένου διά θερινόν 
θέατρον, κινηματογράφον κ.λπ. χώρου». 

Το ανωτέρω εντός « » εδάφιον προσετέθη διά του άρθρ. 24 Β.Δ. 774 της 14/25.11.1960 (ΦΕΚ 186 
Α΄). 

Άρθρον 161. 

1. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αι διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και του 
κανονισμού εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων. 

Ισχύς του παρόντος Κανονισμού 

Άρθρον 162. 

Ο παρών Κανονισμός τίθεται εν ισχύι καθ' όλας αυτού τας διατάξεις: 

1. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος διά τα θέατρα και κινηματογράφους, οίτινες μετά την 
δημοσίευσιν του παρόντος θα λάβωσιν άδειαν οικοδομήσεως θεάτρου ή κινηματογράφου ή τους 
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λαβόντας μεν τοιαύτην άδειαν προ της δημοσιεύσεως του παρόντος, αλλά μη οικοδομήσαντος μέχρι 
της δημοσιεύσεως αυτού. 

2. «Από της 11.10.1967 διά πάντα τα λοιπά θέατρα και κινηματογράφους, τα ευρισκόμενα εν 
λειτουργία προ της δημοσιεύσεως του παρόντος, πλην των διατάξεων του άρθρου 9, ως και των 
οικοδομικών και εγκαταστάσεως ψύξεως (τεχνητού κλίματος) τοιούτων, εφ' όσον η προς ταύτας 
προσαρμογή καθίσταται ανέφικτος κατά την γνώμην των αρμοδίων Συμβουλίων Επιθεωρήσεων 
Θεάτρων, κινηματογράφων κ.λπ.». 

Η παρ. 2. αντικατασταθείσα διά του άρθρ. 25 Β.Δ. 774 της 14/25 Νοεμ. 1960 (ΦΕΚ Α΄ 186), διά 
του άρθρ. 2 Β.Δ. 808 της 24 Οκτ./3 Δεκ. 1962 (ΦΕΚ Α΄205), διά του Β.Δ. 77 της 15/15 Φεβρ. 
1964 (ΦΕΚ Α΄35), διά του Β.Δ. 436 της 21/30 Ιουλ. (ΦΕΚ Α΄ 126), διά του Β.Δ. 160 της 16/25 
Φεβρ. 1966 (ΦΕΚ Α΄ 39) τίθεται ως αντικατεστάθη διά του Β.Δ. 489 της 24 Αυγ./8 Σεπτ. 1967 
(ΦΕΚ Α΄ 154). 

3. Καταργείται το από 24.6/12.9.1949 Β. Δ/γμα «περί εγκρίσεως Κανονισμού Θεάτρων 
Κινηματογράφων κ.λπ.», ως μεταγενεστέρως συνεπληρώθη και ετροποποιήθη. 

«4. Αι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν έχουσιν εφαρμογήν εις τα κέντρα διασκεδάσεως 
(οίον μπαρ μετά μουσικής, καμπαρέ, καφωδεία, κοσμικαί ταβέρναι κ.λπ.) εφ' όσον αι υπό τούτων 
χρησιμοποιούμεναι αίθουσαι δεν δύνανται να περιλάβωσι περισσότερα των 200 προσώπων. 

Δια τα κέντρα ταύτα θα έχωσιν εφαρμογήν αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις των κειμένων νόμων, 
Δ/των, Αστυν. και Υγειονομικών Διατάξεων, σχετικώς με 

την ίδρυσιν και λειτουργίαν παρεμφερών καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών». 

Η παρ. 4 προσετέθη διά του άρθρ. 8 Β.Δ. της 27 Ιαν./12 Φεβρ. 1959. 

Δια της υπ' αριθ. 1422/1963 αποφάσεως της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας ηκυρώθη 
το Β.Δ. 6/16 Νοεμ. 1962 (ΦΕΚ Δ΄ 145) «περί τροποποιήσεως του από 15.5.56 Δ/τος περί 
κανονισμού Θεάτρων Κινηματογράφων κ.λπ.». 

Διά του Β. Δ/τος τούτου αντικαθίσταται το πρώτον εδάφιον της παρ. 4 του άρθρ. 10 και προστίθεται 
παρ. 2 εν τέλει του άρθρ. 12 και παρ. 3 εν τέλει του άρθρ. 13 του από 15 Μαΐου 1956 Β. Δ/τος. 

Το κείμενον του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 10 προ της αντικαταστάσεώς του διά του 
ανωτέρω ακυρωθέντος Β. Δ/τος είχεν ούτω: 

4. «Θέατρα ή Κινηματογράφοι κ.λπ. περιλαμβάνοντα μέχρι των 1.000 προσώπων, δέον να έχωσι τας 
κυρίας εισόδους και εξόδους επί μιας λεωφόρου ή δημοσίας οδού, ήτις δέον να έχη πλάτος 
τουλάχιστον 8 μέτρων. Αι διατάξεις της παραγράφου ταύτης έχουσιν εφαρμογήν μόνον εις τα πόλεις 
Αθηνών-Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών». 
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