


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ιστορία του κινηματογράφου ............................................. 4 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11- ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Ομαδοποίηση κατά είδος κινηματογράφου ............................ 60 

Ομαδοποίηση κατά περιοχή .............................................. 61 
Ομαδοποίηση κατά ηλικία κτιρίου .......................... .. ........... 62 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 111- ΧΑΡΤΕΣ 
Περιοχή : Κέντρο Αθηνών ............................................... .. 64 
Περιοχή : Αμπελόκηποι ........... .. ...................................... 65 

Περιοχή : Μαρούσι ........................................................ . 66 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΙΝ/ΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 
Περιοχή : Κέντρο Αθηνών ............................. ..... .............. 68 

Περιοχή : Αμπελόκηποι ................................................... 118 

Περιοχή: Μαρούσι ........................................................ . 140 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

2 



ΚΕΦi- ΑΛΑΙΟ ι· . ·-. ί; ι ._ ' ~ •νl --,_._ν'f - _f' ν ... : '•;;; ι 

ΕιrΣ··· ·ΑΓ1 'Ω' .:Γ1 'Η•~ Γ 
... ; ........ ~---·;· __ .......... ... _. :.. . .... · ...... 1.: .. :. _,._:_, 

3 



ΙΣ. iT" iοί iP; __ ..iJΓA- ·.. Τ' Γ ο( :y,,. ~ ' ' ' ' ' ' ... . : ' ' 
~'. ~ ••,ψ• · ~' ---...: . ···""",._,,,. ~" ;.. • '. .• ~. ~ _,,'.. ,,., •. 7 '" ' .. 

ΚΙ, .. Ν''ΗΓΓΜ,.ΑΤ'·{·οr,-.··p· ·ΑΦ .. ο· y·" ι f i :--v { : . . J !~ ' . ι . ( ~ ί . }h~f / .. ' i·_ ι . ί ) ' ) 
·- ·-·-- ·-··: . .:,. . -·· ·-- ~- .... .... ·--- .. ~ '. ··- . - " . - ., ... _ 

4 



1. Η εφεύρεση της κινούμενης εικόνας. 

Με την εφεύρεση της φωτογραφίας από τον Γάλλο Joseph 
Nicephore Niepce και του Διοράματος, όπου ήταν μεγάλες κινητές 
ζωγραφισμένες οθόνες οι οποίες εμφανίζονταν σαν πραγματικές με 
κατάλληλους φωτισμούς, από τον Louis Dagueπe το 1822, ξεκινάει 
η εφεύρεση της κινούμενης εικόνας, η οποία υπήρξε ένα από τα πιο 
σημαντικά επιτεύγματα του ανθρώπου. 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1870 ο Άγγλος Eadweard 
Muybridge ερευνούσε την κίνηση με την βοήθεια μιας σειράς 
φωτογραφικών μηχανών συνδεδεμένων με καλώδια και 

τοποθετημένων κατά μήκος μιας κατασκευής που έμοιαζε με 

φράκτη. Με τα πειράματά του δημιουργούσε μια σειρά 
φωτογραφιών αποκαλύπτοντας πως έτρεχε ή περπατούσε ο 

άνθρωπος, ή πως τα τέσσερα πόδια ενός αλόγου που έτρεχε, 
βρισκόντουσαν ταυτόχρονα πάνω στο έδαφος. 

Το 1887 ο εφευρέτης της ηλεκτρικής λυχνίας και του 
φωνογράφου Thωnas Edison χρησιμοποίησε με τον βοηθό του 
William Dickson το φιλμ ζελατίνης ( σελιλόϊντ) και επινόησε μια 
μηχανή λήψης με το όνομα «KinetogΓaplυ> (Κινητογράφος) και μια 

μηχανή κατάλληλη να δείχνει σε κίνηση τις φωτογραφίες, η οποία 

έλαβε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1891 με το όνομα «Kinetoscope» 
(Κινητοσκόπιο ). Το κινητοσκόπιο δεν ήταν μηχανή προβολής γιατί 
η κίνηση των φωτογραφικών εικόνων φαινόταν από ένα άτομα 

μέσω μιας διόπτρας. Ο θεατής δηλαδή έπρεπε να παρακολουθεί τις 

κινούμενες εικόνες που βρίσκονταν στο εσωτερικό του 
κινητοσκοπίου. Όταν όμως ο Thoιηas Edison χρησιμοποίησε μια 
φωτογραφική ταινία στην οποία οι εικόνες αποτυπώνονταν με 
ταχύτατη διαδοχή, οι Γάλλοι αδελφοί Luιniere συνδύασαν την αρχή 
της ραπτομηχαν1Ίς με την αρχ11 της φωτογραφικ~Ίς μηχανής και 
κατασκεύασαν το 1894 την πρώτη μηχανή προβολής. Τον επόμενο 
χρόνο έλαβαν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας γι' αυτή τους την ανακάλυψη. 

Στις 28 Δεκεμβρίου του 1895 μέσα στο «Salon Indien» του 
«Grand Cafe» στο Παρίσι, οι δύο αδελφοί LumieΓe παρουσίασαν με 
εισιτήριο την πρώτη προβολή τους στο κοινό, που αποτελείτο από 
μικρές ταινίες του ενός λεπτού και το παρακολούθησαν 35 άτομα. 
Αυτό το είδος διασκέδασης κέρδισε την εμπιστοσύνη και το 
ενδιαφέρον των Παριζιάνων και το «Grand Cafe» συνέχισε να 
λειτουργεί σαν κινηματογραφική αίθουσα έως το 1901. 
Ένα λευκό πανί στον τοίχο, ένα μικρό μηχάνημα πάνω σε μια 

ξύλινη βάση στην άλλη άκρη της αίθουσας, ένας «μαγικός φανός», 
σκοτάδι και ένας άλλος κόσμος γεννήθηκε! Οι άνθρωποι μπόρεσαν 
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να δουν ανθρώπους που ποτέ δεν θα συναντήσουν, να μάθουν, να 

διασκεδάσουν, να ενθουσιαστούν, να οργιστούν, να γελάσουν, να 
κλάψουν. Από την ημέρα εκείνη κατά την οποία ένα λευκό πανί 
μετατράπηκε, ως δια μαγείας, σε «παράθυρο» του κόσμου όλου 
άρχισε η γοργή εξάπλωση της νέας τέχνης που τότε, βέβαια, δεν 

ήταν παρά ένα απλό αξιοπερίεργο. Με ορμή ατμομηχανής 
«παράθυρα» μεταφέρονταν και εγκαθίσταντο αριστερά και δεξιά 
στον κόσμο. Έτσι, κάποια στιγμή, έφτασαν και στην Ελλάδα. 

Την άνοιξη του 1897, οι Αθηναίοι το προνόμιο να 
παρακολουθήσουν τις πρώτες κινηματογραφικές προβολές σε μια 

αίθουσα στην στοά Κολοκοτρώνη κοντά στο κτίριο της Παλιάς 
Βουλής, όπου στεγάζεται σήμερα το Ιστορικό Μουσείο , κι έμειναν 

έκπληκτοι από το καινούργιο θέαμα. 
Υπάρχει όμως και η άποψη του Θ. Ποταμιανού , ο οποίος 

περιγράφει στο «Θεατή» τον Απρίλιο του 1926 ότι η πρώτη ταινία 
παίχτηκε το 1898 στο θέατρο «Βαριετέ» (1895-1984) στη γωνία των 
οδών Σταδίου και Αριστείδου [Εικ. 1]. Όσοι λοιπόν έκαναν τον 
κόπο να ανέβουν την οδό Σταδίου έβλεπαν αναρτημένη σε ένα από 
τα ισόγεια καταστήματα της οικίας Συγγρού μια μεγάλη επιγραφή 

που έγραφε «Cineiηatofotographe Edison». Η επιγραφή τη νύχτα 
φωτιζόταν από τέσσερις ηλεκτρικές «λυχνίες Έδισσων». Μέσα στο 
κατάστημα ήταν εγκατεστημένο ένα κινηματοσκόπιο του Edison. 
Προβάλλονταν δέκα ταινιούλες των εργαστηρίων του μεγάλου 

εφευρέτη διάρκειας 3 Ο δευτερολέπτων περίπου η καθεμία. Η 
συνολική διάρκεια του θεάματος, μαζί με τα «φορτώματα» και 
«ξεφορτώματα» των μικρών ταινιών στη μηχανή προβολής, δεν 
πρέπει να ξεπερνούσε τα 1 Ο λεπτά. Δεν καταγράφηκε το όνομα του 
πρώτου κινηματογραφιστή, που θα ήταν σίγουρα ξένος. 

Τις πρώτες ημέρες θα πρέπει να παρατηρήθηκε μεγάλη 

προσέλευση κόσμου αφού από την 1 η Δεκεμβρίου καθιερώνονται 
τρεις ζώνες προβολών, 9.30π.μ. - 12, 2μ. μ. - 6μ.μ. και 8μ.μ. -
10μ. μ .. Αλλά η προσέλευση σταδιακά μειώνεται και έτσι από τις 12 
Δεκεμβρίου το εισιτήριο για τους ενήλικες πέφτει από τις 2 δρχ. στη 
1 δρχ. και για τα παιδιά από 1 δρχ. στα 50 λεπτά και το όριο ηλικίας 
αυξάνεται από τα 10 στα 12 έτη. Δυο μέρες αργότερα καταργούνται 
οι πρωινές προβολές και καθιερώνεται μια μόνο ζώνη, από τις 

2.30μ.μ. έως τις 9.30μ.μ. 
Κάπως άδοξα μπορούμε να πούμε ότι έληξε η πρώτη παρουσία 

του κινηματογράφου στην Αθήνα. Η αιτία δεν βρίσκεται μόνο στο 
φτωχό θέαμα αλλά κυρίως στην οικονομική και κοινωνική 
κατάσταση της Ελλάδας τη εποχή εκείνη. Πρέπει επιπλέον να 
τονιστεί ότι το εισιτ1Ίριο των 2 δραχμών 11 της μιας δραχμής ήταν 
απαγορευτικό για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού αφού το 
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μεροκάματο των εργατών κυμαίνονταν από 3 έως 5 δραχμές και 

των γυναικών σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα. Μια εφημερίδα 
κόστιζε μόλις 5 λεπτά. Μόνο λίγοι είχαν λοιπόν τη δυνατότητα να 
απολαύσουν το πρωτοφανέρωτο θέαμα. 

Αυτή την εποχή ο κινηματογράφος είναι ακόμα πειραματικός. 
Όλα σχεδόν τα θέατρα στις αρχές του 20ου αιώνα είναι υπαίθρια, 
προϊόντα τις ανώνυμης συνήθως και σπανιότερα της επώνυμης 
αρχιτεκτονικής, που υπηρέτησαν τον λαϊκό και αστικό θέατρο, - το 

δημοφιλέστερο μέσο ψυχαγωγίας όλων των κοινωνικών στρωμάτων 
- όμως άρχισαν σιγά-σιγά να δέχονται την επίδραση του 

κινηματογράφου. Μερικά θερινά θέατρα περιλαμβάνονται στην 
κατηγορία των καφωδείων γιατί μαζί με τους πάγκους έχουν και 
τραπέζια. Ακόμα, θερινά και χειμερινά θέατρα της Αθήνας και του 
Πειραιά φιλοξενούν, εκτός από τους θιάσους, χορευτικά 
συγκροτήματα, καραγκιοζοπαίχτες, ανδρεικελοπαίχτες, χορωδιακά 

συγκροτήματα, ρεσιτάλ, συναυλίες και κινηματογράφο. Τον 
Μάρτιο του 1901 εδόθησαν επτά παραστάσεις του Γαλλικού 

κινηματογράφου στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά και στο 
μεγαλόπρεπο καπνιστήριο του [Εικ. 2]. Επίσης από την σκηνή του 
υπαίθριου θεάτρου Τσόχα στην Καστέλα (1884) εμφανίστηκαν 
διάφορα θεάματα, δράματα, κωμωδίες, επιθεωρήσεις, κωμειδύλλια, 
όπερες, βαριετέ, καραγκιόζης. Στα διαλείμματα είχαν τη 

δυνατότητα να παρακολουθήσουν ολιγόλεπτη προβολ1Ί ταινιών. Το 
θέατρο Τσόχα μετά τον πόλεμο διασκευάστηκε σε κινηματογράφο 

με την επωνυμία «Αελλώ». 

Η ανακάλυψη του κινηματογράφου , που ήταν μια επανάσταση 
στα θεάματα, έκανε την επίσημη είσοδο της το 1903 στην Αθήνα 
και συγκεκριμένα στη Διεθνή Έκθεση του Ζαππείου, με την πρώτη 
ταινία που είχε συνέχεια και πλοκή , με τίτλο «Ταξίδι στη Σελήνη». 

Όμως, πριν από τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο ο κινηματογράφος 
από πειραματικός έγινε τέχνη που αναπτύχθηκε σε μεγάλη 
βιομηχανία και έδειξε ότι ήταν ο κύριος ανταγωνιστής του θεάτρου. 

Σ' αυτό βέβαια συντέλεσαν και άλλοι παράγοντες, όπως η μεγάλη 
φορολογία του θεάτρου και η μη φορολόγηση του κινηματογράφου 

εκείνη την εποχή. 
Η πρώτη ελληνική ταινία που γυρίστηκε και εμφανίστηκε στην 

Ελλάδα από το Γάλλο οπερατέρ της Gaumont Λεόν, ήταν μια 
επιλογή στιγμιότυπων των ανεπίσημων Ολυμπιακών αγώνων του 
1906. Η προβολή της ταινίας αυτ1Ίς έγινε το 1906 στη μεγάλη 

'θουσα του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», στην πλατεία 
~ . Γεωργίου Καρύτση 8 στην Αθήνα [Εικ. 3], και προκάλεσε 
γ , λη αίσθηση. Το 1927 εγγράφονται στον παραπάνω Σύλλογο 

μ~α , , 
1222 μαθητές και για την ψυχαγωγηση τους καθιερώνει προβολή 
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κινηματογραφικών και μορφωτικών ταινιών, δηλαδ1Ί από την εποχή 
αυτή εισάγει τον κινηματογράφο στο σχολείο με ταινίες μορφωτικές 
και ψυχαγωγικές. 

Εκτός από τα θέατρα, τα μεγάλα καφενεία και τις αίθουσες 
διαφόρων εκδηλώσεων, οι Αθηναίοι αλλά και όλοι οι Έλληνες, 
γνώρισαν τον κινηματογράφο και από κάποιο πανί που στηνόταν σε 
μάνδρα ή σε πλατεία, όπως έγινε το 1907 στο καφενείο της πλατείας 
του Ζαππείου [Εικ. 4], όπου παίχτηκε η πρώτη ταινία γαλλικ~Ίς 
παραγωγής με τίτλο «Δέκα Γυναίκες κυνηγούν έναν Άντρα». Το 
καφενείο αυτό βρισκόταν στην ανατολική πλευρά της πλατείας του 
Ζαππείου και είχε ένα περίπτερο με τζαμαρία, «Το Κιόσκι», που 

κτίστηκε το 1905. Τον επόμενο χρόνο η πλατεία Συντάγματος 
πλημμύρισε από κόσμο, όταν έγινε δωρεάν προβολή 
κινηματογραφικών ταινιών στον υπαίθριο χώρο του καφενείου και 
ζαχαροπλαστείου της Ανατολής. Η πλατεία Συντάγματος θεωρείται 
ότι 1Ίταν η καρδιά της κοινωνικής ζωής της Αθήνας, από την οποία 
ξεκίνησε ο θερινός κινηματογράφος που αποτέλεσε σημαντικό 
πολιτιστικό πόλο έλξης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι 

παρατηρήθηκε ότι αρκετοί υπαίθριοι κινηματογράφοι στη χώρα 
μας, δεν λειτουργούσαν στην αρχή αυτοτελώς αλλά παράλληλα με 
άλλα θεάματα. 
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Ι. Η σκηνή του υπαίθριου θεάτρου «Βαριετέ» στην γωνία των 

οδών Σταδίου και Αριστείδου στην Αθήνα (κατεδαφίστηκε). 

2
_ Το καπνιστήριο του Δημοτικού θεάτρου Πειραιά, έργο του αρχιτέκτονα 

Ιωάννη Λαζαρίμου. 
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3. Η μεγάλη αίθουσα του κτιρίου του Φιλολογικού Συλλόγου 
«Παρνασσός» στην πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8 στην Αθήνα. 

4. Η Ακρόπολη , το Ζάππειο και δίπλ~ του το υπαίθριο καφενείο με το 
περίπτερο, τα πρώτα χρόνια του 20ου αιωνα. 

10 
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2.. Οι πρώτοι μόνιμοι κινηματογράφοι στην 
Αθήνα. 

Α) Υπαίθριοι. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, όλα σχεδόν τα θέατρα, λαϊκά και 
αστικά, στις αρχές του 20ου αιώνα είναι υπαίθρια, προϊόντα της 

ανώνυμης κυρίως αρχιτεκτονικής που αρχίζουν να δέχονται σιγά
σιγά την επίδραση του κινηματογράφου. Λίγο αργότερα πολλά από 
αυτά αρχίζουν να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες και να 
διασκευάζονται σε κινηματογράφους, που για ένα διάστημα 

αρχίζουν να συνυπάρχουν με τα άλλα θεάματα στα καφενεία, τα 
θέατρα, τα καφωδεία, ιπποδρόμια κ.λ.π. 

Το 1908 ο Ευάγγελος Μαυροδημάκης από τη Σμύρνη 
προμηθεύει ταινίες στους κινηματογραφιστές της Αθήνας και 

αρχίζουν οργανωμένες κινηματογραφικές παραστάσεις, όπως το 

«Πανόραμα» ή «Ροτόντα», καθώς και το υπαίθριο θέατρο με κήπο 
του Λεωνίδα Αρνιώτη, στην οδό Ακαδημίας (1904) το οποίο υπήρξε 
ένα από τα εντυπωσιακότερα θέατρα Ποικιλιών της Αθήνας [Εικ. 

5]. Λίγο αργότερα, το 1915-16, στη θέση του παραπάνω θεάτρου 
χτίστηκε το χειμερινό «Ολύμπια» που χρησιμοποιήθηκε και ως 

κινηματογράφος. Σήμερα στην ίδια θέση λειτουργεί η ΛυριJGΊ 

σκηνή κτισμένη από το 1951-55. Επίσης το υπαίθριο θέατρο 

«Πανελλήνιον» (1908), στη γωνία των οδών Προαστείου (σήμερα 
οδό Εμμ. Μπενάκη) και Πανεπιστημίου στην Αθήνα, το οποίο 

μετονομάστηκε σε «Mondial». Από το 1914 λειτούργησε ως 

κινηματογράφος με 2000 καθίσματα και διέθετε πολυμελή 

ορχήστρα με διάσημους σολίστ και μηχανή Pathe [Εικ. 6]. Ως 
χειμερινός κινηματογράφος διασκευάστηκε κατά τα τέλη της 

δεκαετίας του 1920. Ακόμη το οινοπωλείο στο τέρμα των τραμ 
Κολοκυνθούς ο «Μέγας Κινηματογράφος» έδινε δωρεάν 

παραστάσεις. 

Το υπαίθριο θέατρο «Αθηναϊκόν» [Εικ. 7] λειτούργησε μέχρι το 
1920 περίπου ως θέατρο με συναφείς δραστηριότητες (Φασουλής, 
Καραγκιόζης ... ) και πολύ πιθανόν για λίγο διάστημα ως 

κινηματογράφος. 
Τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα οι ταινίες ήταν ακόμα 

βουβές, δεν είχε καθιερωθεί το εισιτήριο , αλλά οι κινηματογραφικές 
προβολές στα καφενεία και στις πλατείες συναγωνιζόντουσαν στις 
παραστάσεις των υπαίθριων θεάτρων, εφόσον ήταν εύκολο να 
στήσει κανείς ένα πανί οπουδ1Ίποτε και να προβάλει διάφορες 
ταινίες. Έτσι εμφανίζονται οι πρώτοι μόνιμοι θερινοί 
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κινηματογράφοι, που αποτελούν απλές κατασκευές και έχουν την 
αναγκαία οθόνη προβολής, το χώρο των θεατών (που είναι ένα 

μεγάλο οικόπεδο ή μια ταράτσα κτιρίου), τους χώρους υγιειν11ς, το 
αναψυκτήριο και φυσικά την καμπίνα προβολής. Αργότερα στη 
δεκαετία του '30, όταν καθιερώθηκε το εισιτήριο, χρειάστηκε και 
χώρος έκδοσης εισιτηρίων. 

Από τους πρώτους υπαίθριους κινηματογράφους, που εντάσσεται 

πλήρως στο ευρύτερο περιβάλλον του, είναι η «Αίγλη» του 
Ζαππείου και κατασκευάστηκε στη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου 

πολέμου στη θέση που βρισκόταν το περίπτερο με την τζαμαρία 
«Το Κιόσκι» [Εικ. 4]. Ο θερινός κινηματογράφος «Αίγλη» αποτελεί 
τμήμα συγκροτήματος, που λειτουργεί μέχρι σήμερα ως 
ζαχαροπλαστείο, καφενείο, εστιατόριο και υπήρξε το κλασικό στέκι 

για γενιές και γενιές Αθηναίων. 
Την ίδια εποχή κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα ένα 

κτίριο στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Αραχώβης στην 

Αθήνα, με καταστήματα στο ισόγειο και θερινό σινεμά στην 

ταράτσα, με την επωνυμία «ΒΟΞ». Στο ισόγειο του κτιρίου υπάρχει 
η είσοδος και μια σκάλα οδηγεί στον χώρο των θεατών. Απέναντι 
από την οθόνη βρίσκεται κτίσμα με τον θάλαμο προβολής [Εικ. 8], 
του οποίου οι οπές είχαν καλυφθεί με σανιδάκια σχήματος Π. 

Το πρώτα είκοσι χρόνια του 20ου αιώνα, εφόσον αναπτύσσεται η 
βιομηχανία και αποδυναμώνεται η ελληνική ύπαιθρος, ο πληθυσμός 

της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης διπλασιάζεται και φθάνει 

περίπου τις 290.000 άτομα για κάθε πόλη. Επομένως, οι λόγοι 

εμφάνισης των θερινών κινηματογράφων δεν ήταν μόνον 

κοινωνικοί, πολιτιστικοί και ψυχολογικοί. Η πληθυσμιακή 

ανάπτυξη των μεγάλων πόλεων και οι γεωγραφικές συνθήκες της 

χώρας μας, βοήθησαν να αυξηθεί ο αριθμός των αιθουσών και οι 
θεατές είχαν τη συντροφιά ενός γραμμόφωνου 11 πιάνου ή μιας 
ορχήστρας ανάλογα με τα έργα που επροβάλλοντο (πρώτης 11 

δεύτερης προβολ11ς). 

Β) Χειμερινοί. 
ο κινηματογράφος, το νέο αυτό λαϊκό μέσο μαζικής 

ψυχαγωγίας, επέδρασε τόσο πολύ αρνητικά στο θέατρο στη χώρα 
μας, ώστε ήδη πριν από τον Α', Παγκόσμιο πόλεμο άρχισε να του 
αποσπά μεγάλο μέρος του κοινου του. 

Από το 1909 υπάρχουν τα πρώτα τακτικά κινηματοθέατρα της 
Αθήνας, δηλαδή ένας νέος τύπος αι~ουσών θ~αμάτων,, που ~λλοτε 

οβάλλουν ταινίες ως κινηματογραφοι και αλλοτε ειναι θεατρα, 
πρ δ ' Σ δ' Γ , Σ , , το «Κόσμος» στις ο ους τα ιου και εωργιου ταυρου και 
οπως , ξ δ , 
το «Royal» στην αίθουσα του πρωην ενο οχειου «Σπλέντιτ» στην 
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πλατεία Συντάγματος, τα οποία διαθέτουν και πιανίστα. Τον 
επόμενο χρόνο το θέατρο «Βαριετέ» μετασχηματίζεται σε χειμερινό 
και εγκαθίσταται στην οδό Σταδίου ο κινηματογράφος «Pathe
freres». Επίσης εμφανίζονται στον ίδιο δρόμο και άλλα σινεμά με 
τις επωνυμίες «Ρώμη» και «Hellas». 
Η δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα είναι η περίοδος της 

σημαντικής αναπτύξεως του κινηματογράφου, στα τέλη της οποίας 

λειτουργεί ανταγωνιστικά προς το θέατρο. Το 1910 σημειώνεται μια 
πρώτη προσπάθεια για να κάνουν οι Έλληνες συστηματική 
παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών. Ο Χαρίλαος Μαυρογένης, 

επιχειρηματίας από τη Σμύρνη, έφερε στην Αθήνα την πρώτη 

κινηματογραφική μηχανή λήψης γυρίζοντας ντοκιμαντέρ για την 
ζωή των εντόμων και των ερπετών. Επίσης ιδρύεται από τον Σπύρο 

Δημητρακόπουλο η πρώτη ελληνική εταιρία παραγωγής 
κινηματογραφικών ταινιών «Αθήνα Φιλμ». 

Το 1911 ο Ευάγγελος Μαυροδημάκης κτίζει τον πολυτελή 
κινηματογράφο «Παλλάς-Αθήνα» στην οδό Σταδίου, σε συνεργασία 

με τους αδελφούς Καλλιβωκά και με τον Αγγελόπουλο. Δυο χρόνια 

μετά κτίζεται το «Νέον» επί τις οδού Πατησίων 8 και δίπλα του το 
«Ροζικλαίρ», το οποίο παρόλο που προοριζόταν για την ψυχαγωγία 

των λαϊκών μαζών, είχε ευρύχωρη αίθουσα με 400 θέσεις, εξώστη 
με 130 θέσεις καθώς επίσης πολυτελή και κομψή είσοδο. Ακόμη 
διέθετε ηλεκτρικό πιάνο, μηχαν1Ί προβολής «Ερνεμαν» και δικές 

του ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και φωτισμό, με γεννήτριες 

παραγωγής ρεύματος για την περίπτωση διακοπής του ρεύματος της 

πόλης. 
Πολυτελή κινηματογραφική αίθουσα για την εποχή είχε το 

κινηματοθέατρο «Απόλλων», το οποίο κτίστηκε το 1915 στη θέση 
άλλου με το όνομα «Πανόραμω>στη γωνία των οδών Εδ. Λω και 

Σταδίου. Το κινηματοθέατρο αυτό τη δεκαετία του '20 
διασκευάστηκε σε κινηματογράφο και κάηκε πριν από τον Β' 

Παγκόσμιο πόλεμο. 
Από τους πολυτελέστερους χειμερινούς κινηματογράφους της 

χώρας μας είναι το «Αττικόν» που άρχισε να κτίζεται το 1914 στον 
ακάλυπτο χώρο του νεοκλασικού μεγάρου στη συμβολ1Ί των οδών 
Σταδίου και Χρ. Λαδά στην Αθήνα για να λειτουργήσει πρώτα ως 
θέατρο, με καμαρίνια 250τ.μ., και από το 1918 ως κινηματογράφος. 
Πρόκειται για «αριστοκρατικό» σινεμά που αποτελεί την 
αρχαιότερη αίθουσα προβολής στην Αθήνα και λειτουργεί μέχρι 
σήμερα. Η είσοδός του β~ίσ~εται στη; οδό, Σταδίου, και 
προσαρμόζεται στο νεοκλασικο ~τιριο ~ου ειναι απο τα ~ραιοτερα 
της Αθήνας [Εικ. 9,10]. Τα πρωτα χρ?νια της λει~ουργια~ του η 
αίθουσά του, ήταν ευρύχωρη, πολυτελης και με ανεσεις. Ειχε 750 
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θέσεις στην πλατεία, 200 θέσεις στα ισόγεια θεωρία, 200 θέσεις στα 
πλευρικά θεωρία και 200 θέσεις στον εξώστη . Είχε άριστα 
εγκατεστημένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και μηχανή προβολής. 
Από το 1928 περιήλθε στην κυριότητα της οικογένειας Σκούρα και 
ανακαινιζόταν συνεχώς. Το 1933 πλουτίστηκε ο φωτισμός της 
εισόδου και της αίθουσας και έγινε σχεδόν κρυφός σβήνοντας 

βαθμιαία, με τρόπο ώστε να μη θίγει την όραση των θεατών. Η 
υπάρχουσα πλαστικότητα της οροφής, των καμπύλων θεωρείων σε 
συνδυασμό με τα τοξωτά ανοίγματα και τις γύψινες διακοσμήσεις 
της αίθουσας και της εισόδου του «Αττικόν», του προσδίδουν 
πολυτέλεια και μεγαλοπρέπεια [Εικ. 10,11,12,13]. Αποτελεί 
αντιπροσωπευτικό δείγμα της αρχιτεκτονικής του ιστορισμού και οι 

αρχιτέκτονές του μένουν πιστοί στην δυτικοευρωπαϊκή 
' 

αρχιτεκτονικη. 

Ο παραπάνω κινηματογράφος υπήρξε η πρώτη αίθουσα που 

έπαιξε ομιλούσες ταινίες στη χώρα μας (1929), η πρώτη με 
cinemascope (1955) και η πρώτη με στερεοφωνικό ~Ίχο τεσσάρων 
μαγνητικών εγγραφών. Σήμερα η αίθουσά του έχει ανακαινισθεί με 
νέα σύγχρονη εγκατάσταση ηχητικού συστήματος τύπου Dolby 
Steieo SR. 

Στο υπόγειο του «Αττικόν» στεγαζόταν παλαιότερα μέρος των 

Γενικών Αρχείων του Κράτους και το 1960 στον ίδιο χώρο 
εγκαινιάστηκε ο κινηματογράφος «Απόλλων» [Εικ. 14], που υπήρξε 
η πρώτη αίθουσα που λειτούργησε με TODD ΑΟ 70mιn. 

Το 1916 ο Φλεγκενάϊμερ άνοιξε τον κινηματογράφο «Σπλέντιτ
Πατέ» στην οδό Σταδίου 22 [Εικ. 15], δίπλα στο παλαιό 

κινηματοθέατρο «Απόλλων» που κάηκε λίγο αργότερα. Ο 
«Σπλέντιτ-Πατέ» κτίστηκε στο ισόγειο ξενοδοχείου με εμφανή 
εκλεκτικιστικά στοιχεία. Σύμφωνα με τον Κώστα Μπίρη στο 
κτίσιμο του «Σπλέντιτ-Πατέ» έγινε η πρώτη σοβαρή εφαρμογ1Ί του 
μπετόν αρμέ ως φέρουσας κατασκευής, αφού η Γερμανική Εταιρία 
που είχε αναλάβει την κατασκευ1Ί του, έστειλε τα αρχιτεκτονικά 
σχέδια στη Νέα Υόρκη για τους στατικούς υπολογισμούς του 
σκελετού. Η αίθουσά του ήταν ευρύχωρη με 550 θέσεις στην 
πλατεία, 100 στα θεωρεία και 350 στον εξώστη. Ακόμη, είχε 
άριστες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και έξι εξόδους κινδύνου. 

Την ίδια εποχή ανοίγουν οι κινηματογράφοι «Πάνθεον» στην 
οδό Πανεπιστημίου, «Πανόραμα» στην πλατεία Λαυρίου, «Σινέ 
Μπαρ» στην οδό Χαλκοκονδύλη και «Salon Ideal» στον ακάλυπτο 

, 
0 
του νεοκλασικού κτιρίου στην οδό Πανεπιστημίου 46. 

χωρ ' Σ λ' Π ' δ 'θ Το ίδιο έτος με τα εγκαινια του « π εντιτ- ατε» ι ρυ ηκε η 

Ύυμη ανατολική εταιρία κινηματογραφικών επιχειρήσεων 
ανω , , , θ 
«Σινέ-Οριάν» η οποία, κατ αρχας εκμισ ωσε τα πολυτελή 
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κινηματοθέατρα «Παλλάς-Αθήνα», «Αττικόν», «Απόλλων» και 
«Σπλέντιτ-Πατέ» και στη συνέχεια θερινούς κινηματογράφους, 
όπως το «Αθήναιον» και το «Λουξ» στη συμβολ1Ί των οδών 
Ακαδημίας και Ιπποκράτους, οπότε μέχρι το 1925 είχε το 50% των 
εισαγόμενων ταινιών. 
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5. Η σκηνή του υπαίθριου θεάτρου με κήπο του Λεωνίδα 
Αρνιώτη στην οδό Ακαδημίας, έργο του αρχιτέκτονα Πάνου 

Καραθανανασόπουλου. 

6. Κινηματογραφική μηχανή προβολ1Ίς Pathe 9,5 111ω 

του 1920. 
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7. Η σκηνή του υπαίθριου θεάτρου «Αθηναϊκόν» στη 
συμβολή των οδών Αμαλίας 2 και Διον. Αεροπαγίτου 

στην Αθήνα. 

8. Ο θερινός κινηματογράφος «ΒΟΞ» στην ταράτσα του κτιρίου στην 
γωνία των οδών Θεμιστοκλέους και Αραχώβης, στα Εξάρχεια. 
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9. Το νεοκλασικό κτίριο στη γωνία των οδών Σταδίου και Χρ. Λαδά, έργο 
του αρχιτέκτονα En1est Zilleι-. Στον ακάλυπτο χώρο του λειτουργεί από το 
1918 ο κινηματογράφος «Αττικόν». 

10. Η είσοδος του κινηματογράφου «Αττικόν». 
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11. Η αίθουσα με τον εξώστη και τα θεωρεία του κινηματογράφου 
«Αττικόν», όπως είναι σήμερα. 

12. Η πολυτελής αίθουσα του κινηματογράφου «Αττικόν», όπως είναι 
σήμερα. Αρχιτέκτων Αλέξανδρος Νικολούδης και Μηχανικός Δ. Α. 

Χέλμης. 
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13. Λεπτομέρεια της αίθουσας του κινηματογράφου 
«Αττικόν» στην οδό Σταδίου. 

14. Η αίθουσα του κινηματογράφου «Απόλλων» (1960) στο 

υπόγειο του κινηματογράφου «Αττικόν». 
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15. Η είσοδος του κινηματογράφου «Σπλέvτιτ-Πατέ» (1916) στην οδό 
Σταδίου 22 (μετονομάστηκε σε «Έσπερος» και κατεδαφίστηκε τη 
δεκαετία του '60). 
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3. Κινηματογράφοι της Αθήνας κατά την 
περίοδο του μεσοπολέμου. 

Α) Υπαίθριοι. 

Κατά τα μέσα της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα 
0 

ελληνικός κινηματογράφος αρχίζει να δανείζεται τα θέματα από το 
ελληνικό θέατρο. Η αρχή γίνεται με την πρώτη ταινία μεγάλου 
μήκους την «Γκόλφω», που είναι η μεταφορά του ομώνυμου 
θεατρικού δράματος στον κινηματογράφο. 

Κατά την διάρκεια του Α' Παγκοσμίου πολέμου ( 1914-18) 
αναστέλλεται η ελληνική κινηματογραφική δραστηριότητα, αλλά 
γυρίζονται αξιόλογα «επίκαιρα» κυρίως για την κατάληψη της 
Μικρασίας. Μέχρι το 1925 υπάρχουν όλες οι κύριες εκφράσεις του 
ελληνικού κινηματογράφου, από την ελληνική ηθογραφία 
(μεταφορά της «Γκόλφως» από το θέατρο) μέχρι τα κωμικά έργα 
και το πρώτο είδος «μελό». 

Έτσι, δημιουργούνται την εποχ1Ί αυτή δεκάδες θερινοί 
κινηματογράφοι στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος, προϊόντα της 
ανώνυμης αρχιτεκτονιΚΊΊς παραγωγής και μερικοί της επώνυμης 
αρχιτεκτονικής δημιουργίας. 

Από τους σημαντικότερους θερινούς των πρώτων χρόνων της 
δεκαετίας του '20 είναι το «Αλκαζάρ» στην γωνία των οδών Θεοδ. 
Δηλιγιάννη και Ψηλορείτη [Εικ . 16], που σήμερα είναι ερείπια. 
Πρόκειται για ένα επιβλητικό κτίριο με εκλεκτικιστικά στοιχεία 
στην πρόσοψη. Η είσοδος του σινεμά βρίσκεται στο μέσον του 
κτιρίου, πάνω από αυτήν η καμπίνα προβολής, δεξιά και αριστερά 
της 0 χώρος του αναψυκτηρίου. Το «Αλκαζάρ» κατά διαστήματα 
μετατρέπεται σε θέατρο (το 1925 κ~ι τα χρόνια 1941-1948) και στη 
δεκαετία του '70 παύει να λειτουργει. 

Ελάχιστοι θερινοί κινηματογράφοι μετατρέπονται τον χειμώνα 
σε χειμερινούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο «ΑΟΔΟ» (Από 
Όλα Δια Όλους) στη συμβολή των οδών Πόντου και Κερασούντος 
17-25 στους Αμπελόκηπους [Εικ. 17]. Το 1927 στεγάστηκε με 
λαμαρίνες, έπαιζε βουβές ταινίες και χρησιμοποιούσε τον 
δεκατριών χρόνων τότε πιανίστα Γιάννη Σπάρτακο. Η αίθουσά του 
χωρούσε πάνω από 500 θεατές και ήταν προσιτή σε όλες τις 
κοινωνικές τάξεις. Για να αποφύγουν ενδεχόμενη πυρκαγιά, 
τοποθετούσαν πάνω από τον φακό της μηχανής προβολής που 
περνούσε η ταινία, «σανιδάκια» που την προστάτευαν από την 
φλόγα του φακού. 
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Στους Αμπελόκηπους λειτουργούσε ο θερινός κινηματογράφος 
«Χαραυγή» στη συμβολή των οδών Βασ. Σοφίας και Φειδιππίδου. 
Λίγο αργότερα, τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του '30 αρχίζει να 
λειτουργεί ο κινηματογράφος με την επωνυμία «Σαβόγια» που το 
1938 μετονομάστηκε σε «Φλερύ». Το «Φλερύ» για τους παλιούς 
Αμπελοκηπιώτες αποτελούσε όαση, έχοντας πολλά πεύκα 

' ευκαλύπτους, γιασεμιά, αγιοκλήματα, πολλά λουλούδια και φυτά. 
Ένας άλλος είναι ο «Νιρβάνα» που αποτελείτο από μια μεγάλη 
πλατεία και εξώστες. Το χώμα του - όπως άλλωστε σε όλους τους 
θερινούς κινηματογράφους - καλυπτόταν με ψιλό χαλίκι και τα 
αξιόλογα διαφημιστικά του πανό (γιγαντοαφίσες) ήταν δημιουργίες 
του καλλιτέχνη «Νίνος». 

Πολλές φορές οι μηχανικοί προβολής ήταν άπειροι και τα υλικά 
των ταινιών πολύ εύφλεκτα, με αποτέλεσμα να γίνονται συχνά 
πυρκαγιές. Αξίζει να αναφερθεί το παράδειγμα του θερινού 
κινηματογράφου «Παράδεισος» ο οποίος ήταν εγκατεστημένος σε 
μια ταράτσα στην οδό Τζαβέλα στον Πειραιά και στις 18 
Αυγούστου 1926 έγινε ανάφλεξη της ταινίας και κάηκε εκτός από 
την ξύλινη καμπίνα προβολής ολόκληρη η ταινία «ο ευνοούμενος 
της βασιλίσσης» της Paramount, καθώς και η μηχαν1Ί προβολής. 
Ο κινηματογράφος γνωρίζει μια ανεπανάληπτη ακμή και 

απορροφά το λαϊκό κοινό, με αποτέλεσμα η Παντομίμα, το βουβό 
θέατρο που ήταν αγαπητό στον κόσμο με το φτηνό εισιτήριο και 
τους λίγους ηθοποιούς, να χαθεί τελείως από την Αθήνα το 1926, 
αφού διέγραψε μια πορεία 44 χρόνων. Το παλαιότερο θέατρο 
παντομίμας στην Αθήνα ιδρύθηκε στην περιοχή του Ζαππείου το 
1882. από το 1898 είχε εγκατασταθεί στο υπαίθριο θέατρο του 
Φαρέα στο Θησείο που έπαιζαν τους πρώτους ρόλους 0 
Α νδριόπουλος και ο Μπαλαφάρας. Κατόπιν εγκαταστάθηκε στο 
θέατρο «Απόλλων» του Μεταξουργείου. Όμως όταν ο «Απόλλων» 
έκλεισε και ανεγέρθη στη θέση του το «Περοκέ» και το θέατρο 
Φαρέα διασκευάστηκε σε θερινό κινηματογράφο με την επωνυμία 
«Εντεν», το θεατρικό αυτό είδος κατέφυγε στην Ιερά Οδό και στη 
συνέχεια έπαψε να παίζεται στην Αθήνα. Όπως ήταν εμφανές, 0 
κινηματογράφος που ήταν βουβός όλο αυτό το διάστημα και μέχρι 
το 1928, επωφελήθηκε από την Παντομίμα. Ο όρος «βουβός 
κινηματογράφος» δεν είναι ακριβής γιατί σχεδόν πάντα 
συνοδευόταν από ένα μουσικό όργανο ή γραμμόφωνο ή ακόμη και 
ολόκληρες ορχήστρες. 

Το 1929, η Αθήνα μόνο έχει 42 θερινές αίθουσες και έρχονται 
στη χώρα μας οι πρώτες ομιλούσες ταινίες που προκάλεσαν 
παγκοσμίως μεγάλη αναταραχή στην ιστορία της κινηματογραφικής 
βιομηχανίας. Η δεκαετία του '30 θεωρείται η σημαντικότερη εποχή 



του ομιλούντος κινηματογράφου και της αρχιτεκτονικής του 
βρίσκει δε την Ελλάδα με αλλεπάλληλα πραξικοπήματα και μ~ 
πολιτική αστάθεια. Εκτός από τα προβλήματα των εργατών και των 
αγροτών υπήρχε και το οξύ πρόβλημα της αστυφιλίας που είχε ως 
αποτέλεσμα να ανέλθει ο πληθυσμός της πρωτεύουσας, από τους 
130.000 κατοίκους που είχε το 1900 στο 1.000.000 κατοίκους το 
1940, οπότε δεκάδες νέες κινηματογραφικές αίθουσες κτίζονται (ή 
διασκευάζονται αντίστοιχες θεατρικές) στο κέντρο της Αθήνας, στις 
αριστοκρατικές περιοχές και σε κάθε απομακρυσμένη λαϊκή 
συνοικία της . Έτσι παρέχεται η δυνατότητα στα αγροτικά και λαϊκά 
στρώματα της Αθήνας να προτιμούν αυτό το φθηνό και ευχάριστο 
μέσο ψυχαγωγίας. 

Β) Χειμερινοί. 

Ο κινηματογράφος παρουσίασε τη μεγαλύτερη και ταχύτερη 
ανάπτυξή του σε χώρες με υψηλό βιομηχανικό επίπεδο και με 
εκτεταμένο εθνικό έδαφος, με τρόπο ώστε να καλύπτονται τα 
τεράστια ποσά που χρειάζονται για την παραγωγή των ταινιών. Έτσι 
στην Αμερική με την παραγωγ1Ί κινηματογραφικών ταινιών 
δημιουργείται δυνατή πολιτιστική βιομηχανία, που εξαπλώνεται σε 
ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα στις αρχές τις 
τρίτης δεκαετίας του 20ου αιώνα, σε ολόκληρο τον κόσμο να 
υπάρχουν 4 7.000 κινηματογράφοι από τους οποίους 20.450 στην 
Αμερική και 18.393 στην Ευρώπη. 

Τα πρώτα χρόνια της περιόδου του μεσοπολέμου τα «δίκτυα» 
και οι αλυσίδες κινηματογράφων που δημιουργήθηκαν στην 
Αμερική εισήχθησαν και στην Ευρώπη. 

Πρωτοπόρος στη δημιουργία παραμυθένιας ατμόσφαιρας στους 
κινηματογράφους ήταν ο, μετανάστης στην Αμερική, αυστριακός 
J ohn Eberton, ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, ο οποίος ανέπτυξε την 
ιδέα διακόσμησης με πολλά φώτα, μορφές ναών, εξωστών στο 
εσωτερικό των αιθουσών, οροφές με φανταστικό ουρανό, άστρα ... 
Πολλοί κινηματογράφοι κατασκευάστηκαν με μορφ1Ί καθεδρικών 
ναών, κινεζικών παγόδων, γο~θι~ών εκκλησιών, ή τεχνοτροπίας 
περσικής, ισπανικής, αιγυπτιακης οπως ο κινηματογράφος Graωnan 

(1922) στο Hollywood [Εικ. 18]. Στη συνέχεια στην Αγγλία 
κτίστηκαν πολλά σινεμά σε αιγυπτιακό ρυθμό, όπως ο Carlton στο 
Λονδίνο. 

Παρότι 0 εκλεκτικισμός στη χώρα μας δεν είχε την επίδραση που 
είχε 0 νεοκλασικισμός, ο οποίος συγκίνησε πολλούς Έλληνες 
εξυπηρετώντας συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες, υπάρχουν 
πολλά παραδείγματα χειμερινών κινηματογράφων, κυρίως στα 
μεγάλα αστικά κέντρα, με εκλεκτικιστικά στοιχεία. 
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Ακόμη, το κινηματοθέατρο «Αχίλλειον» [Εικ. 19] στο τέρμα της 
οδού Καρόλου στην Αθήνα, κατασκευάστηκε το 1924 με 
εκλεκτικιστικά στοιχεία στην όψη, ήταν «αριστοκρατικό» 
συνοικιακό και είχε αίθουσα διαστάσεων 25μ. Χ 1 Ομ. με θαυμάσιο 
διάκοσμο και ωραίες τοιχογραφίες. 

Επίσης από τα σημαντικότερα κτίρια της περιόδου του 
μεσοπολέμου είναι η Φοιτητική Λέσχη (1927) στη γωνία των οδών 
Ακαδημίας και Ιπποκράτους στην Αθήνα με τον κινηματογράφο 
«Ίρις» [Εικ. 20, 21, 22, 23], το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό 
δείγμα αρχιτεκτονικής εκλεκτικισμού σε νεομπαρόκ ρυθμό. 
Πρόκειται για πενταόροφο κτίριο με γωνιακό καμπύλο τμήμα και 
σαφή διαχωρισμό βάσης - κορμού - στέψης. Από το κτίριο αυτό 
και τα σωζόμενα σχέδιά του φαίνεται η ικανότητα των 
αρχιτεκτόνων στη λεπτομέρεια της σχεδίασης, καθώς και 

0 
συντηρητισμός τους προς την ακαδημαϊκή και μπαροκίζουσα 

, 
αρχιτεκτονικη. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μέχρι το 1925 στην ελληνική 
παραγωγή ταινιών υπάρχουν όλες οι εκφράσεις του ελληνικού 
κινηματογράφου. Ακόμη, η αμερικανική παραγωγή έχει επιβάλει 
και στη χώρα μας τις Χολυγουντιανές ταινίες. Ο μηχανικός 
προβολής Ζόσεφ Χέπ εισάγει τους ελληνικούς τίτλους παράλληλα 
με την προβολή της ταινίας, οπότε οι υποθέσεις των έργων γίνονται 
πιο κατανοητές σε όλους. 

ο κινηματογράφος την περίοδο αυτή είναι το φθηνό λαϊκό μέσο 
ψυχαγωγίας και δεν επαρκούν οι αίθουσες, ιδίως στα μεγάλα αστικά 
κέντρα της Ελλάδος, οπότε οι ταινίες που προβάλλονται είναι ξένες 
και επεμβαίνουν στη συνείδηση των θεατών, καθορίζοντας την 
δυτική ιδεολογία. Οι επιχειρηματίες των αιθουσών μη αντέχοντας 
τα μεγάλα έξοδα προβολής ταινιών (μισθοί μηχανικών προβολής, 
ταξιθέτριας, ενοίκια χώρων και ταινίας, βαριά φορολογία του 
Κράτους), το 1927 κάνουν μια πρωτοφαν1Ί απεργία σε όλη την 
ελληνική επικράτεια. 

Οι σημαντικότεροι κινηματογράφοι την εποχή αυτή (1926), 
παραμονή της εμφάνισης της ηχητιιcιΊς ταινίας, είναι 71. Από 
αυτούς, οι 13 βρίσκονται στην Αθή;α : «Αττικόν», «Αχίλλειον», 
«Μοντιάλ», «Ολύμπια», «Πανθεον», «Παπαϊωάννου», 
«Πανόραμα», «Παλλάς», «Ροζικλαίρ», «Σπλέντιτ», «Σαλόν 
Ιντεάλ», «Σινά Μπαρ», «Σαλόν Οριάν». 

Δυο χρόνια μετά γίνεται παγκόσμια αναταραχή με την 
επανάσταση του ομιλούντος κινηματογράφου. Η εταιρία Warner 
Brothers κατα~κευάζει το ~<Βίταφον», ένα ,σύστημα φωνογραφικής 
εγγραφής σε δισκους με πληρη συγχρονισμο της αναπαραγωγής του 
ήχου με τις εικόνες της ταινίας. Στη συνέχεια κατασκευάζει το 
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«Μούβιτον», σύστημα που πετύχαινε με μεγαλύτερη ακρίβεια τον 
συγχρονισμό ήχου και εικόνων, γιατί πραγματοποιείτο εγγραφή του 
ήχου στην ίδια ταινία όπου υπήρχαν και εικόνες. Με αυτή την 
τεχνοοικονομική επανάσταση του ηχητικού κινηματογράφου 
συγκεντρώθηκε σε λίγα πρακτορεία της Αμερικής η παραγωγή, 
εκμετάλλευση και προβολή των ταινιών, οπότε χωρίστηκαν σε 
ταινίες μουσικές, αστυνομικές, ηθογραφικές, γουέστερν, κωμωδίες 
κ. ά. 

Η έναρξη του ομιλούντος κινηματογράφου στην Αθήνα έγινε 
στο «Αττικόν» στην οδό Σταδίου, που πρόβαλε στις 22 Οκτωβρίου 
1929 «επίκαιρα» και την μουσικοχορευτική ταινία του Νταίηβιντ 
Μπάτλερ «Fox Follies». Στη συνέχεια, το «Σαλόν Ιντεάλ» υπήρξε 
το δεύτερο κινηματοθέατρο που εγκατέστησε ομιλούντα 
κινηματογράφο με μηχανήματα ήχου τύπου R.C.A. 
Με την πάροδο των ετών αυξάνεται το κοινό και οι αίθουσες των 

σινεμά προσαρμόζονται στις μοντέρνες λύσεις των Ελλήνων 
αρχιτεκτόνων. Την περίοδο του μεσοπολέμου γίνονται πολλοί 
πανελλήνιοι διαγωνισμοί από τους οποίους έμειναν πολλά 
αρχιτεκτονικά σχέδια χωρίς πάντα τολμηρές λύσεις. Έτσι μετά από 
πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό αρχίζει η ανέγερση ενός 
μεγάλου κινηματοθεάτρου της Αθήνας, του «Παλλάς», που 
εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 1932 και αποτελεί τμήμα του 
μεγάρου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού [Εικ. 24]. Τα 
βραβευθέντα σχέδια των αρχιτεκτόνων Βασ. Κασσάνδρα ( 1904-
1973) και Λεων. Μπόνη (1896-1963) άλλαξαν και η είσοδος του 
κινηματοθεάτρου τοποθετήθηκε από την οδό Βουκουρεστίου. 
Επίσης άλλαξαν οι όψεις και το κτφιολογικό πρόγραμμα, για να 
αποκτήσει το κτίριο πιο απλή μορφή και λίγα στοιχεία Art Deco, τα 
οποία εξαφανίζονται από τον τεράστιο όγκο του και διακρίνονται 
στις εσωτερικές του διακοσμήσεις (καπνιστήριο, προθαλάμους 
κ.ά.). 

Οι αρχιτέκτονες του «Παλλάς», που υπήρξαν από τους 
κυριότερους εκπροσώπους του μοντέρνου κλασικισμού, τοποθετούν 
κάτω από αυτό αίθουσα χορού, η οποία το 1947 διασκευάζεται σε 
κινηματογράφο με την επωνυμία «Maxiω». 
Η είσοδος του «Παλλάς» [Εικ. 25] αποτελείται από ένα χώλ που 

οδηγεί στους προθαλάμους και στη συνέχεια στην αίθουσα [Εικ. 
26]. Το χώλ διακοσμείται από έγχρωμο μάρμαρο που συνδυάζεται 
με το άσπρο της ευρύχωρης σκάλας και το βαθύ πράσινο των 
τοίχων. Από τον προθάλαμο φθάνει κανείς, μέσω δυο μαρμάρινων 
κλιμάκων, σε άλλο προθάλαμο, στο καπνιστήριο και στη συνέχεια 
στον εξώστη [Εικ. 27]. Τα δάπεδα των προθαλάμων έχουν στρωθεί 
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με ψηφιδωτό το οποίο συνδυάζεται με το μάρμαρο των τοίχων α r 

χ ' πο 
τη ιο. 

Η αίθουσά του αποτελείται από την πλατεία (για 13 00 θεατές) 
και τον εξώστη (για 700 θεατές) που στηρίζεται σε μια δοκό από 
οπλισμένο σκυρόδεμα και με άνοιγμα 23 μέτρων. Το εξωτερικό 
περίβλημα της οροφής του είναι από βαμμένη λαμαρίνα που 
στηρίζεται σε σιδηρές δοκούς σε σχήμα κώνου, η δε εσωτεριΚΊ1 
οροφή αποτελείται από τρία κλιμακωτά επίπεδα που συνδέονται με 
παραβολοειδείς επιφάνειες και σχηματίζουν ημιτονοειδείς 
κυματισμούς. Σχετικό άρθρο των ίδιων των αρχιτεκτόνων, μαζί με 
τα τελικά σχέδια δημοσιεύτηκε στα Τεχνικά Χρονικά το 1932, όπου 
αναφέρεται ότι με το φως επιwγχάνονται ωραιότατα φωτεινά 
παιχνίδια και ενδιαφέρουσες φωτεινές εικόνες ανατολής ηλίου, 
δύσης κ.ά., οι οποίες συνδυαζόμενες με το θέαμα γίνονται 
υποβλητικές. Αυτή η ιδέα, που ανέδειξε την αρχιτεκτονική λύση, 
πραγματοποιήθηκε εφόσον εγκαταλείφθηκε η ιδέα να ανοίγει η 
οροφ11 της αίθουσας. Επίσης, επειδή προβλεπόταν να λειτουργεί η 
αίθουσα το καλοκαίρι ως θέατρο - εφόσον προοριζόταν κυρίως για 
κινηματογράφο - δημιουργήθηκε σκηνή βάθους 1 Ομ. και πλάτους 
15μ. Με αυτό τον τρόπο η οθόνη που κατασκευάστηκε στηρίχθηκε 
σε ειδική σιδερένια βάση, η οποία κινούμενη προς τα πίσω με ειδικό 
σύστημα είχε τη δυνατότητα να λειτουργήσει και ως θέατρο. 

Στο κέντρο της Αθήνας στην οδό Σταδίου, εκτός από το 
«Αττικόν» και το «Σπλέντιτ Πατέ» εμφανίζονται τα χρόνια αυτά και 
άλλοι κινηματογράφοι στο εσωτερικό ή στον ακάλυπτο χώρο 
διατηρητέων κτιρίων όπως ο «Ορφεύς» και το «Άστορ». 
Ο κινηματογράφος «Ορφεύς» άρχισε να κτίζεται το 1931 στον 

ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ των οδών 
Σταδίου, Αρσάκη, Πανεπιστημίου και Πεσματζόγλου [Εικ. 28, 29] 
και τελείωσε το 1936, αφού ανεστάλη για λίγο χρονικό διάστημα η 
ανέγερση του και κατεδαφίστηκε η εκκλησία της Αγ. Αναστασίας. 
Επίσης, στο ισόγειο του διατηρητέου εκλεκτικιστικού κτιρίου στην 
οδό Σταδίου 28 κτίστηκε το μοντέρνο σινεμά «Άστορ» ( 1940) [Εικ. 
30]. 

Εκτός από αυτά, σε ένα τμήμα του υπογείου του ιστορικού 
κτιρίου στις οδούς Σταδίου και Κοραή 4 λειτουργεί μέχρι σήμερα 0 

κινηματογράφος «Άσw» [Εικ. 31, 32]. Τα αρχικά σχέδια του 
κτιρίου έγιναν τον Οκτώβριο του 1934 από τον αρχιτέκτονα 
μηχανικό Λυκούδη, ο οποίος πέθανε πριν ξεκινήσει η ανέγερσή του 
και προβλεπόταν σινεμά στον ~ και β ?ροφο. Τελικά μεταξύ των 
ετών 1934-38 κτίστηκε το κτιριο απο τους αρχιτέκτονες Εμμ. 

ΚριεζΊ1 και Αν. Μεταξά, για να χ~ησιμοποιηθεί ως έδρα της 
Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικων Ασφαλειών Η ΕΘΝΙΚΗ. 
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Μέρος :ων υπογεί~ν κηρύχ?ηκαν ~πό το Υ π~υργείο Πολιτισμού ως 
ιστορικα διατηρητεα μνημεια γιατι «αποτελουν σημαντικό στοιχείο 
της νεότερης ιστορίας της χώρας μας και μνημείο των αγώνων των 
Ελλήνων για την Ελευθερία κατά την περίοδο της Γερμανικής 
Κατοχής στην Ελλάδα 1942-44». 

Λίγο πιο κάτω, ~την πλατεία Ομονοίας τ~ θέατρο «Κοτοπούλη», 
το οποίο κατασκευαστηκε το 1910, διασκευαστηκε σε χειμερινό το 
1916, μεταρρυθμίστηκε σε κινηματογράφο το 1937 και 

μετονομάστηκε σε «Κρόνος». Στη συνέχεια ξαναπαίρνει την 
ονομασία «Κοτοπούλη» [Εικ. 33] και λειτουργεί μέχρι το 1974. 

Στην οδό Πανεπιστημίου αρχίζει το 1935 η ανέγερση του 
κινηματοθεάτρου «REX» [Εικ. 34], που αποτελεί επιτυχημένη λύση 
και το πρώτο συστηματικό κέντρο θεαμάτων με επιδράσεις Ali 

Deco. Η πρόσοψή του, αμερικανικής τεχνοτροπίας, μας θυμίζει 
ουρανοξύστες της εποχής εκείνης, όπως και πολλά παραδείγματα 
κινηματοθεάτρων της Αμερικής και της Αγγλίας [Εικ. 35]. 

Στο εσωτερικό του «REX» οι τρεις αίθουσες του, που είχαν 
πολυτελή διάκοσμο και πλήρη εγκατάσταση κλιματισμού, 
βρισκόντουσαν σε τρία καθ' ύψος συνεχόμενα επίπεδα: 

_ Η πρώτη στο υπόγειο προοριζόταν για χορούς και 

συνεστιάσεις και τα χρόνια εκείνα διασκευάστηκε σε 
κινηματογράφο για επίκαιρα 582 θέσεων. 

_ Η δεύτερη στο ισόγειο είχε χρήση κινηματογράφου (REX) με 
πλατεία 803 θέσεων, εξώστη 321 θέσεων με 9 θεωρεία και 
περιμετρικά υπερώο 448 θέσεων. 

_ Η τρίτη στον όροφο (αίθουσα Κοτοπούλη) είχε χρ11ση 
θεάτρου με πλατεία 626 θέσεων, εξώστη 222 θέσεων με 15 
θεωρεία και υπερώο 276 θέσεων. 

Το 1982 η περιστροφικ~Ί σκηνή της αίθουσας Κοτοπούλη 
καταστράφηκε από πυρκαγιά, όμως χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό 
διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού και περιήλθε 
στην κυριότητα του. Σήμερα λειτουργεί ως θέατρο και ως νυχτερινό 

κέντρο. 
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16. Ο θερινός κινηματογράφος «Αλκαζάρ» στη γωνία των οδών Θεόδ. 
Δηλιγιάννη και Ψηλορείτη στην Αθήνα, όπως είναι σήμερα. 

17. ο κινηματογράφος «ΑΟΔΟ» στη συμβολ1Ί των οδών Πόντου 
Κερασούντος 17-25 στους Αμπελοκ1Ίπους (κατεδαφίστηκε τα χρόνια 

μεσοπολέμου). 
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18. Ο κινηματογράφος Grauman (1922) στο Hollywood ο οποίος 
κατασκευάστηκε με αιγυπτιακή τεχνοτροπία. 

19. Η είσοδος του κινηματοθεάτρου «Αχίλλειον» ( 192 4) στο τέρμα 
της οδού Καρόλου στην Αθήνα (κατεδαφίστηκε). 
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20. Η φοιτητική λέσχη (\927) στη γωνία των οδών 
Ακαδημίας και Ιπποκpάτους. Στο ισόγειο και α' 
όροφο στεγάζεται ο κινηματογράφος <i!ρις» . 

21 . Η αίθουσα του κινηματογράφου <iiρις». 

31 



22. Η αίθουσα με τον εξώστη του κινηματογράφου <<Ίρις». 

23. Λεπτομέρεια του εξώστη του 
κινηματογράφου <<Ίρις». 
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24. Το μέγαρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού στη γωνία των 
οδών Σταδίου και Βουκουρεστίου. Αρχιτέκτονες μηχανικοί Λεων. 
Μπόνης και Βασ . Κασσάνδρας. 

25. Η είσοδος του κινηματοθεάτρου «Παλλάς» από την οδό 
Βουκουρεστίου. 
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26. Η αίθουσα με τον εξώστη του κινηματοθεάτρου «Παλλάς» στην οδό 

Βουκουρεστίου. 

27. Λεπτομέρεια του εξώστη του κινηματοθεάτρου «Παλλάς». 
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28. Διατηρητέα κτίρια μεταξύ των οδών Σταδίου, Αρσάκη 
Πανεπιστημίου και Πεσματζόγλου στην Αθήνα. Στον ακάλυπτο χώρd 
τους κτίστηκε το 1931-36 ο κινηματογράφος «Ορφεύς» (κατεδαφίστηκε). 

29. Η είσοδος του κινηματογράφου «Ορφεύς» στην οδό Σταδίου το 1961 
με την γιγαντοαφίσα έργο του καλλιτέχνη Μ. Παναγιωτόπουλου . 
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30. Κάτοψη και τομή του κινηματογράφου «Αστορ» (Cine News) 
(1940) στο ισόγειο του κτιρίου επί της οδού Σταδίου 28. Αρχιτέκτων 
μηχανικός Άρης Κωνσταντινίδης. 

31. Το ιστορικό κτίριο στις οδούς Σταδίου και Κοραή 4. Σε ένα 
τμήμα του υπογείου του λειτουργεί ο κινηματογράφος «Άστυ». 
Αρχιτέκτονες μηχανικοί Εμμ. Κριεζής και Αναστ. Μεταξάς. 
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32. Η αίθουσα του κινηματογράφου «Άστυ». 

3 3 . ο κινη ματοΎ ράφος «Κοτοπούλη» ( 193 7) στην πλατεία Ομονοίας, 
0 

οποίος για λίγο χρονικό διάστημα μετονομάστηκε σε 
«Κρόνος» (κατεδαφίστηκε). 
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34. Το κινηματοθέατρο «REX» στην 
οδό Πανεπιστημίου. 

3 5. Ο μεγαλύτερος κινηματογράφος της Α ΥΥ λίας ( 4004 
θέσεις) Gawnont State (1937), στο Λονδίνο έχει πολλές 
ομοιότητες με το κινηματοθέατρο «REX» της Αθήνας. 
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4. Κινηματογράφοι της Αθήνας μετά τον 
πόλεμο. 

Α) Υπαίθριοι. 

Στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, η χώρα μας οδηγείτα 
ο , , , β' ι σε 
ικονομικη καταστροφη και παρα τη ια, την πείνα και 

λ , δ , Α , τις 
εκτε εσεις η μιουργειται ντισταση με τον δικό της τρόπο μ , , , , , εσα 
απ~ τα τραγουδι~ μα,ς, τα εντυπα μ~ς, τα θέατρά μας, ακόμη και 
απο τον καραγκιοζη, ομως ο ελληνικος κινηματογράφος δεν έχειν 
επιδείξει τίποτα. α 

Οι καταστροφές στην Ελλάδα από τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο 
είναι τεράστιες, εφόσον υπολογίζεται ότι το 25% του συνόλου των 
κτισμάτων του 1940 καταστράφηκε. Στην διάρκεια της Κατοχής 
κινηματογράφοι επιτάσσονται για να χρησιμοποιηθούν για την 

προπαγάνδα των γερμανών και των ιταλών και, όπως ήταν φυσικό 
, , , , ' 

ειχε σταματησει η ανεγερση νεων. 

Μόλις τελείωσε η Κατοχή τον Οκτώβριο του 1944,. Αρχίζει η 
εμφύλια σύγκρουση που διαρκεί μέχρι το 1949 με αποτέλεσμα η 
Ελλάδα να βρίσκεται στις τελευταίες χώρες ως προς τη βιομηχανική 
υποδομή και οικονομική ανάπτυξη. Γι' αυτό η κινηματογραφική 
παραγωγή δεν ήταν δυνατόν να οργανωθεί συστηματικά και 
προγραμματισμένα ώστε να φθάσει να είναι σημαντική πολιτιστική 
βιομηχανία. 

Τη δεκαετία που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια οικονομικής 
βελτίωσης σε πολλούς τομείς. Παράλληλα εμφανίζεται μια 
αυξημένη τάση καταναλωτισμού στο κοινό, που έχει σαν 
αποτέλεσμα την επίσης αυξανόμενη αναζήτηση τρόπων 
διασκέδασης. Οι ταβέρνες, τα συγκροτήματα μπουζουκιών και οι 
κινηματογραφικές αίθουσες σημειώνουν κατακόρυφη άνοδο. 
Εταιρίες παραγωγής ταινιών αρχίζουν να ?ραστηριοποιούνται στον 
τομέα των αιθουσών, όπως η «Α νζερβος» που αποκτά πολλές 
χειμερινές αίθουσες κινηματογράφων και ανοίγει τον πρώτο θερινό, 
τον «Έσπερο». , 
Ένα σημαντικός παράγοντ~ς για Ώ]ν αυξη:111 των αιθου_σών και 

των θεατών των κινηματογραφων ειναι η εντονη συγκεντρωση 

πληθυσμού στην περιοχή της Α,θήνας και στα, άλλα μεγάλα αστικά 
κέντρα της χώρας μας, με αποτελε?μα οι αγρ,οτες να μετ~κομίζουν 
από την ύπαιθρο, να γίνονται βιομηχανοι ερyατες και να εχουν σαν 
λύση ψυχαγωγίας τα σινεμά, εφόσ~ν τα χρ~νια της δεκαετίας του 
'50 δεν είχε γίνει ακόμη τόσο γνωστη η τηλεοραση. 
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? θερινός κινηματογράφος αυτή την εποχή αρχίζει να έχει πολ, 
μεγαλη άνθηση, επειδή αρμόζει στην ιδιοσυγκρασία του 'Ελλην~ 
και στις γεωγραφικές συνθήκες της χώρας μας. Κατασκευάζονται 
θερινοί στο κέντρο των μεγαλουπόλεων, στις εργατικές και φτωχέ 
συνο ' ' ' ς , ικιες και στα περιχωρα, οπως στους Αμπελόκηπους, που εκτός 

απο τον «Φλερύ» και την «Νιρβάνα» λειτουργεί το 1945 0 «Άλεξ» 

στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου, που μετατρέπεται το 1963 σε 
χειμερινό. Επίσης, στην ίδια περιοχή μετά το 1950 κτίζονται οι 

«Αθηναία», «Άϊντα», «Άϊφελ», «Αλάμπρα», «Αμίκα», «Ελληνίς», 
«Κάρμεν», «Φρύνη», «Άνεσις». 

Τη δεκαετία του '60 υπάρχει μια πρωτοφανής αύξηση των 
θερινών αιθουσών που, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελούν από 
τους καλύτερους και σημαντικότερους τόπους κοινωνικής και 
πολιτιστικής συνάθροισης το καλοκαίρι. Δεν είναι μόνο λόγοι 
ιστορικοί, κοινωνικοί, πολιτιστικοί και ψυχολογικοί που τους 
δημιούργησαν. Σπουδαίο ρόλο έπαιξε η μακραίωνη παράδοση που 
έχουμε στα υπαίθρια θεάματα και το κλίμα που επικρατεί στον 
ελληνικό χώρο. Οι θερινοί κινηματογράφοι έχουν δεθεί με την 
εποχή αυτή και με τον χώρο και μπορεί να πει κανείς ότι αποτελούν 
μοναδικό κοινωνικό φαινόμενο στον κόσμο, το οποίο εξελίχθηκε 

στη χώρα μας. 
Το 1964 οι θερινοί κινηματογράφοι στην Αθήνα, Πειραιά και 

περίχωρα ήταν 418, το 1970 542 και το 1973, που αρχίζει μια 
πτώση εισιτηρίων, 3 70. 

Αντιπροσωπευτικό δείγμα θερινού κινηματογράφου της 
δεκαετίας του '60 είναι η «Χλόη» (1960) [Εικ. 36] στην οδό 
Κασαβέτη 17, στο ιστορικό κέντρο της Κηφισιάς. Η «Χλόη» έχει 
ελάχιστες κτιστές κατασκευές μέσα σε ένα κήπο με πράσινη 
φουντωτιΊ περικοκλάδα και αιωνόβια πεύκα. Εκτός από την είσοδο 
με το εκδοτήριο εισιτηρίων περιλαμβάνει χώρους υγιεινής, 
αναψυκτήριο, οθόνη προβολής κ~ι καμπίνα προβ_σλής ως 
ανεξάρτητη υπερυψωμένη κατασκευη [Εικ. 37]. Ο χωρος των 
θεατών με 678 θέσεις, είναι κεκλιμένος και στρωμένος με χαλίκι. 
Η «Χλόη», πριν μερικά χρόνι~, χ~ρακτηρίστηκε από τι 

Υπουργείο Πολιτισμού ως ιστορικος τοπος και ως ιστορικό 

διατηρητέο μνημείο. , , 
Στην Αθήνα εvδιαφερο~τα παρ~δειγματα , ~ερινών 

κινηματογράφων της εποχ1Ίς αυτης, που υπα~χει με,γαλη ~νθηση 
του θεσμού, είναι το «Διάνα» (1960)στηv οδο Ζαχια κοντα στην 
πλατεία Αττικής, το «Ελληvίς» (1960) ~τι1ν Λεωφ. ,Κηφισίας 29 
στους Αμπελόκηπους, με χαρακτηριστικο βαθμιδωτο εξώστη, το 
«Ριβιέρα» (1969) [Εικ. 38] στην οδό Βαλτετσίου 46 στα Εξάρχεια 
κ.ά. 
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Β) Χειμερινοί. 

Μετά το~ Β ' Παγκόσμιο πόλεμο ο ελληνικός κινηματογρά 
0 προσανατολιζεται προς τα Χολυγουντιανά πρότυπα και τ φ ~ 

'λ , ο κοινο 
ο ο και αυξανεται Το «REX» της Αθη'νας που θεω , , ' ρειται 
πρωτοποριακο και το «τελευταίο» έργο του ελλη , , , , νικ ου 
μεσοπολέμου, αποπερατωνεται μετα τον πόλεμο ( 194 7). 

Το 1947 οι κινηματογράφοι γίνονται 300 σε όλη την Ελλάδα 
λ , , , , και 

τε ειωνε~ η κατασκευη του σινεμα ,«Σταρ» (1946-47) [Εικ. 39, 40] 
στην ~δο ~γ. Κων/~ου 1 ο, κοντα ,στην πλατεία Ομονοίας, με 
επφροες απο το Μοντερνο Κινημα. Ειχε καπνιστήριο, αναψυκτήριο 

και άνετη και πολυτελή αίθουσα (πλατεία) με θεωρεία, δυο εξώστες 
(συνολικός αριθμός θέσεων 1100 ατόμων), άριστες ηχητικές 
εγκαταστάσεις συστήματος R.C.A., μηχανές προβολής Σίμπλεξ και 
πλήρη εξαερισμό, οπότε λειτουργούσε χωρίς προβλήματα ακόμη 

και το καλοκαίρι 

Σήμερα ο χειμερινός κινηματογράφος «Στάρ», που βρίσκεται 
πολύ κοντά σε σημαντικά νεότερα μνημεία, όπως είναι η εκκλησία 
του Α γ. Κωνσταντίνου και το Εθνικό Θέατρο, έχει ανάγκη 
ανανέωσης ως προς τον τεχνολογικό του εξοπλισμό, ως προς τις 
κτιριακές εγκαταστάσεις του, αλλά και ως προς την ποιότητα των 

έργων που προβάλλει. 
Το 1954 οι κινηματογράφοι γίνονται 450 και οι θεατές έχουν τη 

δυνατότητα πραγματικής κοινωνικής επαφής στα διαλείμματα πριν 
αρχίσει να προβάλλεται το δεύτερο μέρος της ταινίας. Επίσης έχουν 
τη δυνατότητα να μορφωθούν και να κατανο1Ίσουν τα ήθη και τα 
έθιμα άλλων λαών, ακόμη και τις ιδιαιτερότητες των άλλων 

ατόμων. 
Οι ταινίες μετά τον πόλεμο συναγωνιζόντουσαν ως προς το 

χρώμα, ως προς τις πανοραμικές οθόνες και ως προς τον 
στερεοφωνικό ήχο. Η επιθυμία για έγχρωμες ταινίες υπήρχε από το 
1894 που σχεδιάστηκε προσεκτικά με το χέρι και έγινε έγχρωμη η 
ταινία «Η χορεύτρια Αναμπέλλα» από τη σύζυγο του φωτογράφου 
Κουλν, συνεργάτη του Edison. Ο χρωματισμός των τ~ινιών στην 
αρχή γινόταν με το χέρι, οπότε το 1908 ανακαλυφθηκε μια 
διαδικασία χρωματισμού με μήτρες και με~α το 1932 το σύστημα 
Technicolor. Η παραγωγή έγχρωμων ταινιων στο εξωτερικό ήταν 
μικρή ακόμη και μετά τον πόλεμο. ,Οπότε αυξήθηκε το 1950 όταν 
έφθασε στην αγορά η απλή δια~ικασι~ «Eas~man Color:>. 

Πρωτότυπο σύστημα ευρειας οθονης ητ~ν το cωerama που 
εφευρέθηκε το 1937 από τον Α~ερικανο ;red Waller και 
υιοθετήθηκε από την κινηματογραφι!GJ βιο~ηχανια το 1952. Πρώτη 
δημόσια εμφάνισή του έγινε στην Νεα :ορκη το 1952 και ήταν 
πολύπλοκο σύστημα, γιατί χρησιμοποιουσε τρεις συγχρονισμένες 
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μηχανές λήψης. Στη συνέχεια, η διαδικασία αυτή επαναλαμβαν, 
στον κ , , οταν 

ινηματοyραφο απο τρεις συyχρονισμένες μηχανές προβολ, 
[Εικ. 41] και μια ακόμη ταινία που περιείχε επτά στερεοφω η? 
κα , λ , , νικα 
, να ια ηχων. Ο συyχρονισμος της ταινίας (70 mm) ελεγχόταν , 
ε~α ειδικ~ που βρισκόταν μπροστά από την κοίλη οθόνη. ~~ 
συστ:~μα cωeraωa ήταν πολύπλοκο και ακριβό yια να εyκατασταθεί 
σε καθε κινηματοyράφο [Εικ. 42]. 
, Το 1954 που σε ολόκληρη την Ελλάδα λειτουργούν 450 

αιθουσες, κτίζεται το «Ράδιο Σίτω> [Εικ. 43] στην οδό Πατησίων 
238 yια να εyκατασταθεί το σύστημα cineraωa και να λειτουρyήσει 
μ~ μεγάλη επιτυχία μέχρι τη δεκαετία του '80. Έχει μεyάλη 
αιθουσα, εξώστη και είσοδο με ξύλινη επένδυση . 
. Μεταyενέστερο του cineraωa πανοραμικό σύστημα είναι το 

c1neωascope που επικράτησε χρησιμοποιώντας αναμορφωτικό 

φακό και προβάλλοντας κοινή ταινία 35 Inm. Έτσι δημιουργείται 
οριζόντια συμπίεση του αντικειμένου (ειδώλου) και επαναφέρεται 
στη~ αρχικ1Ί φυσική του μορφή κατά τη διάρκεια της προβολ1Ίς της 
ταινιας . 
. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η πρώτη αίθουσα με σύστημα 

c1neωascope στη χώρα μας υmΊρξε το «Αττικόν» (1955) στην οδό 
Σταδίου. Ακολούθησε το «Ροζικλαιρ» της Αθήνας και το 
«Καπιτόλ» [Εικ. 44] του Πειραιά με μηχαν1Ίματα κατασκευής 
«Σι νε μεκάνικα». 

Επίσης χρησιμοποιήθηκαν και άλλα συστήματα όπως το 
vistavision στον κινηματοyράφο «Στάρ», που συνίσταται στην 
καλύτερη εκμετάλλευση της «σαφήνειας της εικόνας» των θετικών 
γαλακτωμάτων. Αναπτύχθηκαν λίyο αρyότερα και άλλα συστήματα 
που χρησιμοποιούν συνδυασμούς των παραπάνω τεχνικών, όπως το 
«τεχvισκόπ» το «σουπερπαναβίζιον 70», το «μετροσκόπιξ» και το 
πανοpαματό;ραμμα (yια τρισδιάστατα αποτελέσματα). Για τα δυο 
τελευταία οι θεατές εφοδιαζόντουσαν με ειδικά yυαλιά. 
Κάτω από τον κινηματοyράφο «Αττικόν» το 1960 λειτουρyεί 0 

κινηματοypάφος «Απόλλων». Είναι η πρώτη αίθουσα που 
λειτούρyησε με το σύστημα TODD-AO, δηλαδή με αρνητικό 65 

mω. 

Τη δεκαετία του '60 πολλοί επιχειρηματίες ~ατασκευάζουν στη 
θέση των θερινών κιvηματοyράφων τους θερινο σε συνδυασμό με 
θερινό στην ταράτσα. Χαρακτηρι~τικά δείγματα ,του Μ?ν~έρνου 
Κινήματος που στεyάζουν στην ταρατσα τους θερινο σινεμα ει ναι, η 
«Angela» (1957) [Εικ. 45] στη συμβολή των οδών Πατησίων 324 
και Ροστάν στην Αθήνα, το «Άνεσις» (195?) [Εικ. 46] στη Λεωφ. 
Κηφισίας 14 στους Αμπελόκηπους, το «Τροπικαλ» (1959-61) στην 
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Καλλιθέα με 700 θέσεις, και το «Αελλώ» (1962-63) [Εικ 47] 
δ , 

2 
11ς • στην 

ο ο 8 Οκτωβρίου 140 στην Αθήνα. 
Συστηματικό κέντρο θεαμάτων είναι το «Μπρόντyουαιψ> (1970) 

στη οδό ,Αγ. Μελετίο~ στην ~θήνα πο,υ στεγάζει δυο θέατρα, ένα 
χειμερινο κινηματογραφο και ενα θερινο στην ταράτσα. 

Στο εξωτερικό και ιδίως στην Αμερική ο μεγαλύτερος αριθμό 
κινηματογράφων παρατηρείται μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο~ 
Στην Αγγλία μετά το 1949 έχουν κατασκευαστεί 4.800 σινεμά και 
30 <;επ;καίρων», οπ?τε με την εμφάνιση της τηλεόρασης ο αριθμός 
αυτος αρχισε να μειωνεται. 

Στην Ελλάδα, τη δεκαετία του '60 αρχίζει μια πρωτοφανής 
παραγωγική έκρηξη, που συνδυάζεται με πολύ μεγάλη αύξηση στον 
αριθμό των αιθουσών. Αυτή η πολύ μεγάλη προσέλευση του κοινού 
σ~ις αίθουσες ήταν παγκόσμιο ρεκόρ σε σχέση με τον πληθυσμό της 

χωρας μας. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν μια απόφασή μας προκειμένου 
να παρακολουθήσουμε μια ταινία σε μια συγκεκριμένη αίθουσα 
είναι πολλοί. Λόγοι κοινωνικοί, πολιτισμικοί, ψυχολογικοί, 
αισθητικοί του χώρου, συνθηκών προβολής, τιμής του εισιτηρίου, 
απόστασης από την αίθουσα, είναι μερικοί από τους συντελεστές 
που εξαρτάται η απόφασή μας. Πράγματι, η κοινωνική επαφή 
καθώς και η απόλαυση που υπάρχει στο χώρο προβολής της ταινίας, 
αποτελούν φαινόμενα μοναδικά και ανεπανάληπτα. Σύμφωνα με 
στατιστικά στοιχεία, ο αριθμός των χειμερινών κινηματογράφων 

στην Ελλάδα 1Ίταν : 
το 1964: 834, το 1970: 1.062, το 1973: 1.045 

Μετά το 1970 αρχίζει μια πτώση στον αριθμό των εισιτηρίων, 
οπότε αρχίζει και η εγκατάλειψη των χειμερινών και ιδίως των 
θερινών κινηματογράφων. Ο κύριο~ λόγος ~υτής της ~γκατ~λειψης 
είναι οικονομικός, εφόσον δεν υπηρχε ~αμια ~ρατικη παρ~μβαση 
και αναγνώριση της επαγγελμ~τικης στεγης. , Παραλληλα 
εμφανίζεται και επιβάλλεται σ,τη χωρα μ~ς η τηλεορασ;~ και το 
βίντεο. Ακόμη, αυξάνεται απ~τομ~ η αξια των οικοπεδων της 
Αττική ς και των μεγάλων αστικων κεντρων. 

Τ r χρο'vια στα οικόπεδα των μεγάλων αστικών κέντρων 
α επομενα ' r , 

καθιερώνεται το σύστημα της αντιπαροχης,, που ειχε ως αποτελ~σμα 
τη μεγάλη εκμετάλλευση της γ~ς, οποτε ~ι κινηματογ~αφο,ι 
μειώθηκαν ακόμη περισσότερο, εφ~σον μετα~ληθηκαν π?λλοι απο 
αυτούς σε σουπερμάρκετ, σε χωρους σταθμευσης η και σε 
πολυκατοικίες. , 
Μ , δ 'α του '80 που οι αιθουσες συνεχώς 

ετα τη εκαετι ' r 

λ r κινηματογράφος δημιουργησε τους 
ιγοστευουν, ο r , r 

, λ οποίοι απο κοιvωvικοοικονομικη αποψη 
κινηματογραφοφι ους οι 
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ανήκουν στην ανώτερη τάξη. Στο εξωτερικό υπήρξε μια 
αναπροσαρμογή και αναζήτηση λύσεων, δημιουργώντας πολλές 

μικρότερες αίθουσες στον ίδιο χώρο. Στην Ελλάδα δεν υπήρξαν 
επεμβάσεις στην αναπροσαρμογή των χώρων, σε σχέση με τον 
αριθμό των θεατών παρά μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως 
το «Χάϊ Λάϊφ» στον Πειραιά, που λίγα χρόνια πριν ανακαινίστηκε 
και δημιουργήθηκαν δυο μικρότερες αίθουσες [Εικ. 48]. 
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36. Ο θερινός κινηματογράφος «Χλόη» (1960) στην 
οδό Κασαβέτη 17 στην Κηφισιά. Πολιτικός μηχανικός 
Δ. Οικονομάκος . 

37
. Η ανεξάρτητη υπερυψωμένη 

κατασκευή του θερινού κινηματογράφου 
«Χλόη>» η οποία χρησιμοποιήθηκε ως 
καμπίνα προβολής. 
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3 8. Προβολή της ταινίας «Casablanca» ( 194 2) στον θερινό 
κινηματογράφο «Ριβιέρα» (1969) στην οδό Βαλτετσίου 46 στην 
Αθήνα. 

3 9
. Ο κινηματογράφος «Στάρ» ( 1946:4 7) ~την 

δ , Α Κωνσταντίνου 1 Ο στην Αθηνα, εργο 
ο ο γ. , Ζ Μ , 'κτονα ι ι~~χανικου ακ ωσσε. 
του αρχιτε r 
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4ο. Η αίθουσα και οι δύο εξώστες του κινηματογράφου «Στάρ» . 

41. Μηχαν'1 προβολής η οποία 
χρησιμοποιήθηκε μέχρι τη δεκαετία του '80 
στον κινηματογράφο «Ράδιο Σίτι»> γιο 
προβολή ταινιών ευρείας οθόνης (σινεράμα). 
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42. Η τεχνολσrία cineraιn•, που ήταν εφεύρεση του 
αμερικανού f red W a!ler το J 93 7, εγκαταστάθηκε το 
1954 στο «London casino theatre». 

43 . Η αίθουσα του κινηματογράφου «Ράδιο Σίτυ>> στην οδό 
Πατησίων 238 στην Αθήνα. 
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44. Το Πασαλιμάνι στον Πειραιά τη δεκαετία του '60 με τους 
κινηματογράφους «Απόλλων», «Σπλέντιτ», «Καπιτόλ» (πρώην 
«Ολύμπια») και του «Παλλάς». (Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Πειραιά). 

45. ο κινηματογράφος «Angela» (1957) ,στη γωνία των οδών Πατησίων 
326 και Ροστάν στην Αθήνα. Στην ταρατσα του λειτουργούσε θερινός 
κινηματογράφος. 
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46. Ο κινηματογράφος «Άνεσις» (1959) στη 
λεωφόρο Κηφισίας 14 στην Αθήνα. Στην ταράτσα 
του λειτουργεί θερινό σινεμά . 

47. Ο κινηματογράφος «Αελλώ» (1962-63) στην οδό 
28'1ς Οκτωβρίου 140 στην Αθήνα. Στην ταράτσα του 
λειτουργεί ο θερινός κινηματογράφος «Αελλώ». 
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48. Το τετραώροφο εκλεκτικιστικό κτίριο στην πλατεία 
Κοραή στον Ιlεφαιά, που στεγάζονταν οι 
κινηματογράφοι «Σινέ Χάϊ Λάϊφ» και «Χάϊ Λάϊφ 
Στούντιο». 
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5. Πολυκινηματογράφοι. 

~ι πολυκινηματογράφοι (multiplex cinema) είναι συγκροτήματα 
κτφ;ων με πολλές κινηματογραφικές αίθουσες και συνήθως με 
ενιαι~ καπνιστήριο, χώρους αναμονής και χώρους στάθμευσης. 
Πολ~ες φορές έχουν αναψυκτήριο, εστιατόριο, παιδικό σταθμό 
Καθως και πολυκαταστήματα. 

Προήλθαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τη 
δεκαετία του '80, όταν κατασκευάστηκαν πολυκαταστήματα και 
συμπεριέλαβαν στους χώρους τους κινηματογράφους, που 0 

Αμερικανός θεατής είχε τη συνήθεια να τους επισκέπτεται όλη την 
ημέρα. Επί πλέον, χρειάστηκαν πολλές αίθουσες για να έχει 0 

θεατής περισσότερες επιλογές [Εικ. 49]. 
Στη συνέχεια κατασκευάστηκαν πολυκινηματογράφοι στην 

Ευρώπη, οι οποίοι έφθασαν περί τα τέλη του 1997 τους 328 με 
2. 700 κινηματογραφικές αίθουσες. 
Η αύξηση αυτών των κινηματογραφικών συμπλεγμάτων σε όλο 

τον κόσμο, όπως ήδη αναμένεται, θα ακολουθήσει τη σταδιακή 
μείωση των παραδοσιακών αιθουσαρχών και την συγκέντρωση της 
ιδιοκτησίας και στον τομέα αυτό, εφόσον στην Ευρώπη δυο μόνο 
φορείς είχαν πρόσφατα δραστηριότητες και επενδύσεις και 
συγκεκριμένα οι αμερικανικές εταιρίες «United Cinemas 
International» και « Warner Bros Inteωational». 

Λίγα χρόνια πριν, παρουσιάστηκε η αυστραλιανή εταιρία 
«Village Roadshow» που κατασκευάζει πολυκινηματογράφους στην 
Ιταλία και την Ελλάδα. Ήδη από την παραπάνω εταιρία έχουν 
κατασκευαστεί στη χώρα μας τέσσερις πολυκινηματογράφοι: 
α) στο Μαρούσι με 10 αίθουσες (Village Centre) [Εικ. 50], 
β) στη Θεσσαλονίκη με 9 αίθουσες, 
γ) στο Παγκράτι με 5 αίθουσες κα,ι . 
δ) στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη με 20 αιθουσες (V1llage Park), 

που λειτουργούν όλο το έτος. 
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50. Ο πολυκινηματογράφος «Vi!lage Centre» (1997) στο Μαρούσι με 10 

αίθουσες που λειτουργούν καθ ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

53 



51. Ο θερινός κινηματογράφος «Σινέ:Ονειρον» (!995) στο Δήμο Αγ. 
Ιωάννη Ρέντη , ιδιοκτησία του Δήμου. 

54 



6. Διατηρητέοι κινηματογράφοι. 

Τριάντα περίπου χρόνια υπάρχει κρίση στις κινηματογραφ , 
r r r ικες 

αιθουσες της χωρας μας, που οφειλεται στην εμφάνιση και επιβολ r 
λ , β' η της τη εορασης, του ιντεο και πρόσφατα των 

πολυκινη ματογράφων. 

Κατά τα τέλη της δεκαετίας του '80 κινδύνεψε να εξαφανισθεί 
0 

θεσμός του θερινού κινηματογράφου, εφόσον στην Αθήνα 
λειτουργούσαν μόνο 39, οπότε με πρωτοβουλία των αρμοδίων 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού άρχισε η καταγραφή τους 
και στη συνέχεια η κήρυξή τους ως ιστορικών διατηρητέων 
μνημείων και ιστορικών τόπων. Πρώτιστα, χαρακτηρίζονται ως 
διατηρητέοι και ιστορικοί τόποι από το Τμήμα Νεωτέρων 
Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, 23 θερινοί κινηματογράφοι 
εντός του Λεκανοπεδίου Αθηνών, τέσσερις στη Θεσσαλονίκη, ένας 
στην Ερμούπολη Σύρου και ένας στην Πάτρα. Στη συνέχεια 
χαρακτηρίζεται ως διατηρητέα από το ΥΠΕΧΩΔΕ η χρ1Ίση 4 7 
θερινών κινηματογράφων εντός του Λεκανοπεδίου Αθηνών και ως 
διατηρητέα τρία κτίρια θερινών κινηματογράφων. 

Η παραπάνω πρωτοβουλία από την Πολιτεία υπήρξε σημαντική 
και το πρώτο βήμα για τη διάσωση των θερινών κινηματογράφων. 
Επίσης και οι Δήμοι της χώρας μας βοήθησαν να κρατηθεί αυτός 0 
θεσμός, που αποτελεί ένα ιδιαίτερο και σημαντικό στοιχείο των 
ελληνικών πόλεων, κατασκευάζοντας νέους στην Αθ1Ίνα και την 
επαρχία, όπως το «Σινέ-Όνεφον» (1995) [Εικ. 51] στο Δήμο Αγ. 
Ιωάννη Ρέντη και το «Σινέ-Αλέξανδρος» (1993) [Εικ. 52] στο Δήμο 
Δράμας. 

Κάθε χρόνο ανοίγουν νέοι θερινοί κινηματογράφοι σε όλη την 
χώρα. Η Μελίνα Μερκούρη πρότεινε την ενίσχυσή τους από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Κράτος, οπότε - εκτός από 
πρόγραμμα δικτύου των χειμερινών αιθουσών 13 πόλεων - κρίθηκε 
αναγκαίο να ληφθούν άμεσα μέτρα για την διατήρηση και την 
σωτηρία τους . y πεγράφησαν, λοιπόν, το 1996 μεταξύ του 
Υπουργείου Πολιτισμού και 23 , Δήμων τ~υ Δικτύου θερινών 
κινηματογράφων προγραμματικες συμβασεις οι οποίες 
περιλαμβάνουν : , , 

1] Την υποχρέωση του ΥΠ.ΠΟ. ν~ χρηματοδοτε~ ετησιως και για 
πέντε χρόνια Δημοτικό κινημα~ογραφ~ με το ποσο των 2.000.000 
δρχ. Επίσης με το ίδιο ποσο ο Δημος να χρηματοδοτεί τον 
κινηματογράφο. 
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2] Να προβάλλονται ταινίες ευρωπαϊκής παραγωγής σε ποσοστό 
50% εκ του οποίου το 15% να είναι ελληνικές και οι μισές της 
τελευταίας διετίας. 

Επίσης το ΥΠ.ΠΟ. είναι υποχρεωμένο να βοηθάει και να 
συμπαρίσταται στο Δημοτικό κινηματογράφο. Ακόμη, στο Δίκτυο 
αυτό ενισχύεται ο ρόλος της κινηματογραφικής λέσχης. 

Τα παραπάνω ίσως συντέλεσαν ώστε από τους 150 θερινούς 
κινηματογράφους που λειτουργούν σήμερα στην χώρα μας, πολλοί 
να είναι δημοτικές επιχειρήσεις. 

Από τους πρώτους χειμερινούς κινηματογράφους της Αθήνας οι 
οποίοι κηρύχθηκαν ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή και ως έργα 
τέχνης από το Υπουργείο Πολιτισμού είναι το «Παλλάς» στην οδό 
Βουκουρεστίου και το «REX» στην οδό Πανεπιστημίου. Επίσης οι 
χειμερινοί με θερινό στην ταράτσα «Σινέ Παρί», «Μπρόντγουαιψ>, 
«Άνεσις» και «Αελλώ». 

Εκτός από τις ιστορικές κινηματογραφικές αίθουσες, μνημείο 
είναι δυνατόν να θεωρηθεί και μια μηχανή προβολής [Εικ. 53], μια 
γιγαντοαφίσα, αλλά και οποιαδήποτε πληροφορία πηγάζει από 
κινηματογραφικό υλικό (αρχείο, ταινιοθήκη , μουσική 
κινηματογράφου, παλαιές εκδόσεις κ.ά.). 

56 



52. Ο θερινός κινηματογράφος «Σινέ-Αλέξανδρος» στη Δράμα, 
ιδιοκτησία του ΔΊΊμου Δράμας. 

53. Μηχανή προβολής 35 ωrη της Εταιρίας 
Αθηνά, ελληνικ~Ίς κατασκευ1Ίς. 

57 



7. Γιγαντοαφίσες. 

Από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του '20 εμφανίζονται 
κινηματογραφικές αφίσες που διακοσμούν τις προσόψεις των 
κινηματογράφων. Οι αφίσες αυτές είναι τεράστιες (γιγαντοαφίσες) 
και κατασκευάζονται από καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν σκόνε 
χρωμάτων με ψαρόκολλα, για να διαφημίζουν τις ταινίες, οι οποίε~ 
παίζονται στο εσωτερικό των αιθουσών και να προσελκύουν τις 
χιλιάδες διερχομένων έξω από τις εισόδους των σινεμά. 

Σύμφωνα με την άποψη του σκηνογράφου Γιώργου Βακιρτζή , 
μια καλ1Ί κινηματογραφική διακόσμηση με σύγχρονη αντίληψη 
απαιτούσε και απαιτεί : 

1. Σωστή και λιτή επιλογή του υλικού : αντιπροσωπευτικές 
σκηνές, πρωταγωνιστές, σύμβολα, κείμενα, τίτλους. 

2. Ιεράρχηση αυτών των στοιχείων με γνώμονα την προβολ1Ί 
των εμπορικών στοιχείων της ταινίας και σύνθεση όλων 
αυτών με βάση τον υπαίθριο χώρο και τους νόμους της 
μεγάλης επιφάνειας. 

3. Σίγουρο και άνετο σχέδιο για την πραγματοποίηση των 
πορτρέτων και των άλλων στοιχείων που αποτελούν τη 
διακόσμηση. 

4. Χρώμα, βγαλμένο μέσα από την ψυχολογία της ταινίας. 
Ισχυρές αντιθέσεις, υποταγμένες σ' ένα χρωματικό λόγο 
κατάλληλο να προβάλλεται στο φως της ημέρας και της 

νύχτας. 

5. Τεχνική γνώση των ιδιοτήτων της νερομπογιάς (ψαρόκολλα) 
πάνω στο χαρτί του μέτρου και αξιοποίηση των διαφόρων 
δυνατοτήτων του υλικού. Εκτέλεση με ταχύτητα φωτός. 

Η χρυσή περίοδος της κινηματογραφικής αφίσας στη χώρα μας 
ήταν η δεκαετία του '60. Οι συνθέσεις ξεκινούν από 1 Οτ.μ. κι 
έφταναν τα Ι 5Οτ.μ., καλύπτοντας όλη την πρόσοψη των 
κινηματογράφων, όπως στο «Κοτοπούλη» σ~ην πλατεία Ομονοίας 
[Εικ. 33]. Έτσι, σε όποιο σημείο ,της πλ~τειας και να βρισκόταν 
κανείς είχε τη δυνατότητα να θαυμασει τα, εργα τους. 

Ακόμη, πολλοί καλλιτέχνες μα5 αφησαν ~ροσωπογραφίες 
πρωταγωνιστών, οι οποίες τοποθετουνταν σε κυριαρχη θέση του 

έργου [Εικ. 29]. , 
Στη συνέχεια, με την , εξαπλωση τη~ φωτογραφίας και της 

ηλεκτρονικής εικόνας αρχιζει η παρακμη της κινηματογραφικής 

αφίσας. 
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ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤ Α ΕΙΔΟΣ 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ 
ΘΕΡΙΝΟΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ 

ΑΑΒΟΡΑ 
ΑΘΗΝΑΙΑ ΑΝΕΣΙΣ ALPHA ODEON 

ΑΘΗΝΑΙΟΝ 
ΑΙΓ ΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ VILLAGE CENTRE 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΑΛΦΑΒΙΛ ΤΡΙΑΝΟΝ 

ΑΝΔΟΡΑ 
ΒΟΞ 

APOLLON 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ 

ΑΣΤΟΡ "ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥ ΛΟΣ" 

ΑΣΤΡΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΣ 

ΑΣΤΥ 
ΚΑΡΜΕΝ 

ΑΤΤΙΚΟΝ 
ΝΕΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ 

Γ ΑΛΑΞΙΑΣ-LUΧ 
ΡΙΒΙΕΡΑ ιυχ 

ΔΑΝΑΟΣ 
CINE ΠΑΡΙ 

ΔΙΑΝΑ 
CINE ΨΥΡΡΗ LIPTON ICE 

ΕΛΛΗ 

ΙΝΤΕΑΛ 

ΜΑΡΟΥΣΙ ALPHA ODEON 

ΝΙΡΒΑΝΑ 

ΟΠΕΡ Α ALPHA ODEON 

ΠΛΑΖΑ 

Τ ΙΤΑΝΙΑ CINEMAX 
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ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΉ 

ΚΕΝΤΡΟ 1 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 1 ΜΑΡΟΥΣΙ 

ΑΑΒΟΡΑ 
ΑΘΗΝΑΙΟΝ VILLAGE CENTRE 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ 

ΑΘΗΝΑΙΑ 
ΑΝΔΟΡΑ "ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥ ΛΟΣ" 

ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ 
ΑΝΕΣΙΣ ALPHA ODEON ΔΙΑΝΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΑΣΤΡΟΝ ΜΑΡΟΥΣΙ ALPHA ODEON 

ΑΛΦΑΒΙΛ 
Γ ΑΛΑΞΙΑΣ-LUΧ 

APOLLON 
ΔΑΝΑΟΣ 

ΑΣΤΟΡ 
ΕΛΛΗΝΙΣ 

ΑΣΤΥ 
ΚΑΡΜΕΝ 

ΑΤΤΙΚΟΝ 
ΝΙΡΒΑΝΑ 

ΒΟΞ 
ΠΛΑΖΑ 

ΔΕΞΑΜΕΝΉ 

ΕΛΛΗ 

ΙΝΤΕΑΛ 

ΝΕΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ 

ΟΠΕΡ Α ALPHA ODEON 

PIBIEPALUX 

CΙΝΕΠΑΡΙ 

CINE ΨΥΡΡΗ LIPTON ICE 

ΤΙΤ ΑΝΙΑ CINEMAX 

Τ ΡΙΑΝΟΝ 
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ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ Ι<ΤΙΡΙΟΥ 

ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 

ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΕΛΛΗ ΑΑΒΟΡΑ ΑΘΗΝΑΙΑ 

APOLLON ΤΡΙΑΝΟΝ ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

VILLAGE 
ΑΛΦΑΒΙΛ 

ΑΣΤΟΡ CENTRE 

ΑΝΔΟΡΑ ΔΑΝΑΟΣ 
ΑΣΤΥ 

ΑΝΕΣΙΣ ALPHA 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΚΙΝ/ΦΟΣ "ΜΙΜΗΣ 

ΑΤΤΙΚΟΝ ODEON 
ΦΩΤΟΠΟΥ ΛΟΣ" 

ΜΑΡΟΥΣΙ ALPHA 
ΑΣΤΡΟΝ 

ΒΟΞ 
ODEON 

Γ ΑΛΑΞΙΑΣ-LUΧ ΡΙΒΙΕΡΑ LUX 
ΙΝΤΕΑΛ 

ΔΕΞΑΜΕΝΉ 
CINE ΨΥΡΡΗ 
LIPTON ICE 

ΔΙΑΝΑ ΤΙΤΆΝΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΣ 

ΚΑΡΜΕΝ 

ΝΕΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ 

ΝΙΡΒΑΝΑ 

ΟΠΕΡΑ ALPHA 
ODEON 

ΠΛΑΖΑ 

CINE ΠΑΡΙ 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Οι κινηματογράφοι ΑΑΒΟΡΑ, ΑΛΦΑΒΙΛ και ΝΈΑ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ, οι οποίοι ανήκουν στην περιοχή του Κέντρου, 

περιλαμβάνονται στον χάρτη των Αμπελοκήπων (Διαμέρισμα 7). 



ΠΑΡΟ:ΥΣΙΑΣ,Η 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ,ΑΦΙΚΩΝ 

ΑΙ.,8~1 01 ,y/~'Ωί Ν' i :Υ" Ι ~ · Ι ' ~f. < 1 • 
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ΑΑΒΟΡΑ 

Ιπποκράτους 180 
Κέντρο 

Χειμερινός 

Ο κινηματογράφος ΑΑΒΟΡΑ λειτούργησε για πρώτη φορά το 
1963, προβάλλοντας ελληνικές ταινίες της ΦΙΝΟΣ - ΦΙΛΜ και 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, που πρόσφεραν 
συγκίνηση και γέλιο σε αμέτρητους θεατές. Με τον ερχομό της 

τηλεόρασης, το 1968, εντάχθηκε στον 'εμπορικό' κινηματογράφο, 
μέχρι το 1983 όπου μετατράπηκε σε 'κινηματογράφο τέχνης', 
προβάλλοντας ταινίες ποιότητας για απαιτητικούς θεατές. Το 1993 
στο Βερολίνο, ήταν ένας από τους πέντε κινηματογράφους της 

Ελλάδας που εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό σύστημα ''EUROP Α 
CINEMA". 

Στεγάζεται σε ένα ιδιόκτητο μεταπολεμικό κτίριο και πάνω από 

αυτόν υπάρχουν τρεις άλλοι όροφοι με κατοικίες ενώ γύρω του 

υπάρχουν διάφορα εμπορικά καταστήματα, γραφεία, κατοικίες, και 

απέναντί του βρίσκεται η σχολή Βακαλό. Μπροστά του περνάει 

δρόμος συχνής κυκλοφορίας και καθώς δεν διαθέτει δικό του 
πάρκινγκ η στάθμευση των αυτοκινήτων επιτυγχάνεται μόνο στους 

γύρω δρόμους. Εξάλλου οι συγκοινωνίες που περνάνε από εκεί 
εξυπηρετούν άνετα το κοινό που θα θέλει να το επισκεφτεί. 

Οι ταινίες που προβάλλει είναι κυρίως σινεφίλ και επομένως το 
κοινό του είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 60 ετών. Λειτουργεί από τις 
6μ.μ έως τις 1 π.μ., η τιμή του εισιτηρίου του είναι 6,50 € και εκτός 
από τις ταινίες που προβάλλει φιλοξενεί ομιλίες καθώς και παιδικές 
παραστάσεις. 

Η είσοδος της αίθουσας βρίσκεται στο ημιυπόγειο, η οποία είναι 

500 θέσεων, διαθέτει κόκκινα βελούδινα καθίσματα και έναν 
μεγάλο εξώστη η είσοδος του οποίου βρίσκεται στον ημιόροφο. 
Είναι εξοπλισμένη με ηχητικό σύστημα Dolby Stereo SR, 
ολοκληρωμένο σύστημα πυρασφάλειας, κλιματισμό και εξαερισμό. 

Στο προχώλ, στο ισόγειο, υπάρχει σταντ με αφίσες και παιδικές 

βιντεοκασέτες προς πώληση καθώς και το μπαρ μαζί με έναν μικρό 
χώρο αναμονής με κόκκινους καναπέδες και κόκκινη μοκέτα στο 

πάτωμα. Στο επίπεδο που βρίσκεται ο εξώστης είναι η αίθουσα 

προβολής, οι τουαλέτες, τρεις γυναικείες και τρεις αντρικές, και 
ένας μικρός χώρος αναμονής, οι τοίχοι του οποίου διακοσμούνται με 
αφίσες από παλιούς και σύγχρονους ηθοποιούς. Τα άτομα με 

69 



κινητικές αναπηρίες δεν έχουν πρόσβαση καθώς δεν υπάρχουν 

ράμπες αναπήρων. 
Η όψη του κινηματογράφου ΑΑΒΟΡ Α βρισκόταν υπό 

ανακαίνιση για να επιτευχθεί μια πιο σύγχρονη και ευχάριστη 

εικόνα. 
Τέλος, το προσωπικό που εργάζεται εκεί αποτελείται από έξι 

άτομα : έναν μηχανικό, έναν ταμία, έναν ταξιθέτη, έναν υπεύθυνο, 
ένα άτομο στο μπαρ και δύο καθαριστές. 
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ΟΝΟΜΑ Κ/ΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ f1Ai30 Pf} 
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ οι ο - t; ιι 2 .'3 2 1 ( οι ο - c· (,/6 2 2 s 3 
Είδος 

Έχετε σελίδα στο internet; (WEB SΙΤΕ) οχ/ 
Από πότε χρονολογείται ; 

Ποιες είναι οι τιμές των εισιτηρίων εισόδου ; 

Ποιες ώρες λειτουργεί κυρίως; 

Οι ταινίες είναι 1 ης προβολής; 
Τι κόσμος έρχεται; (κοινωνικές τάξεις , 
ηλικίες) 

Τι άλλες ε κδηλώσεις φιλοξενεί ; 

Πόσο προσωπικό διαθέτει και τι ; 

Υπάρχουν πινακίδες προς τον κιν/φο ; 
Το κτίριο είναι δημόσιο · ιδ1οκτΓ1_!9 ή 
μίσθιο ; -

r!)X Ι 
1 

Ηλικία κτιρίου ; Νεοκλασι κό , Προπολεμικό , 
Μεσοπολεμικό , ~ Σύγχρονο 

Υπάρχουν άλλοι όροφοι άνωθεν του 
κιν/φου ; 

-~11 u.p & 7--'J ι ι ,;01 ι ο - 2·--u> v'I ί 11 <:So ),D ~ r ( vJc, 7 

Τεχνική περιγραφή κτιρίου (δηλ. τι χώρους 
περιλαμβάνει : cafe, δισκάδικο, κτλ.) 

f;(~ ϊ C:..:ι.-%'°"<L !\f'>fj,.9<~'/5 
1

o t ?:>va). S?ΓS u ,1 f..-aJ 
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na. \Ι'Ν' ....: ~ \'Zu '"Ο_ Νλ5)) τ .... μ V"J., 
vι ο (Α,ι,, \ νL. /_,.!)v_ <;'7α 

Βρίσκεται σε ισόγειο , όροφο ή υπόγειο ; 

Διαθέτει υπαίθριο χώρο , (ί(ΚείcJΤQ)χώρο ; 

Πόσες τουαλέτες διαθέτει και τι ; 
Έχει ράμπες αναπήρων; 

Έχει σύστημα πυρανίχνευσης και 
πυρόσβεσης ; 

Πόσες αίθουσες υπάρχουν; 

Περιγραφή της αίθουσας. (μουσική, 

φωτισμός, διακόσμηση) 

Τι χωρητικότητα έχει; (πόσες θέσεις) 

Διαθέτει (Λιματισμ~<έξQεοισυό ; 

Τι ηχητικό σύστημα διαθέτει ; 

Υπάρχει χώρος στάθμευσης ; 

Πως είναι ο περιβάλλων χώρος Ι Συνθήκες 
κίνησης πεζών - οχημάτων Ι Συνθήκες 
στάθμευσης / Πεζόδρομοι 

Χρήσεις γης . (άλλα σινεμά , μαγαζιά, 
εμπορικό) 
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

Πατησίων 79 και Γκυϊλφόρδου 
Κέντρο 

Χειμερινός 

Πολύ κοντά από την στάση 'Βικτόρια' του σταθμού του ΗΣΑΠ 
βρίσκεται ο χειμερινός κινηματογράφος ΑΛΕΞΑΝΔΡ Α, ο οποίος 
χρονολογείται από το 1970 και στεγάζεται σε ένα ιδιόκτητο 
σύγχρονο κτίριο. Πάνω από τον κινηματογράφο είναι χτισμένη μια 
τριώροφη πολυκατοικία ενώ γύρω του υπάρχουν εμπορικά 
καταστήματα, ιατρεία, γραφεία καθώς και άλλες κατοικίες. Είναι 

γωνιακός, μπροστά του περνάει δρόμος ταχείας κυκλοφορίας και 
έχει άνετο πεζοδρόμιο αλλά δύσκολους χώρους στάθμευσης. 

Οι ώρες που λειτουργεί κυρίως είναι από τις 6μ.μ έως τις 1 π.μ. 
και οι τιμές των εισιτηρίων του είναι 7 € το κανονικό και 6 € το 
φοιτητικό. Ο κόσμος που το επισκέπτεται προέρχεται από όλες τις 

κοινωνικές τάξεις και ηλικίες ενώ οι ταινίες που παίζει είναι Α' 

προβολής. Επίσης, φιλοξενεί και πολιτιστικές εκδηλώσεις καθώς και 
παιδικές προβολές για σχολεία. Το προσωπικό που διαθέτει είναι 

ένας μηχανικός, ένας ταμίας, δύο ταξιθέτες, ένας υπεύθυνος, ένα 
άτομο στο μπαρ και δύο καθαριστές. 

Δεκαπέντε μαρμάρινα σκαλοπάτια που καλύπτονται από έντονη 
κόκκινη μοκέτα οδηγούν στο ημιυπόγειο, εκεί όπου βρίσκεται το 
εκδοτήριο εισιτηρίων και ένα σταντ με βιβλία προς πώληση. Στον 
κυρίως χώρο, επίσης στο ημιυπόγειο, υπάρχει ένα μικρό και λιτό 

μπαρ, δίπλα από το οποίο βρίσκεται η έξοδος κινδύνου, καθώς και ο 
χώρος αναμονής ο οποίος περιλαμβάνει μια σειρά από κόκκινα 
πλαστικά καθίσματα. Οι τουαλέτες που διαθέτει είναι δύο αντρικές 
και δύο γυναικείες. Στις κολώνες που υπάρχουν εκεί είναι 
τοποθετημένοι καθρέπτες και τα πλακάκια στο πάτωμα είναι 

χρώματος γκρι και σιέλ. 
Δύο σκάλες οδηγούν στην 500 θέσεων αίθουσα, χωρίς εξώστη , η 

οποία βρίσκεται στο υπόγειο και διαθέτει κόκκινα καινούργια 

βελούδινα καθίσματα. Οι κόκκινες βελούδινες κουρτίνες οι οποίες 
είναι τοποθετημένες έξω από την πόρτα της αίθουσας την 

προφυλάσσουν από το φως. Διαθέτει κλιματισμό και εξαερισμό, 

ηχητικό σύστημα Dolby SR καθώς και πλήρες σύστημα 

πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. 

Ο κινηματογράφος ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ δεν διαθέτει ράμπες αναπήρων 

ούτε δικό του χώρο στάθμευσης όμως υπάρχουν πολλές 
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συγκοινωνίες όπως λεωφορεία, τρόλεϊ και ηλεκτρικός 
σιδηρόδρομος, όπου μπορούν να εξυπηρετήσουν το κοινό. 
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ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ / 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ οισ - g 2 L q 2 q 9 
Είδος ~~( t uι~5 

1 Τ 

ΟΧι Έχετε σελίδα στο internet; (WEB SITE) 

Από πότε χρονολογείται ; l9·To 
Ποιες είναι οι τιμές των εισιτηρίων εισόδου ; 

Ποιες ώρες λειτουργεί κυρίως ; 

Οι ταινίες είναι 1 ης προβολής; 

Τι κόσμος έρχεται ; (κοινωνικές τάξε ις , 
ηλικίες) 

Τι άλλες εκδηλώσεις φιλοξενεί ; 

Πόσο προσωπικό διαθέτει και τι ; 

Υπάρχουν πινακίδες προς τον κιν/φο ; 

Το κτίριο είναι δημόσιο ' ιδιόκτητ<i) 
μίσθιο ; 

)Jfιr ( 

Ηλικία κτιρίου ; Νεοκλασικό , Προπολεμικό , 
Μεσοπολεμικό , Μεταπολεμικό,~ 

Υπάρχουν άλλοι όροφοι άνωθεν του 
κιν/φου; 

'J ο (lo -fοι 
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Βρίσκεται σε ισόγειο , όροφο ή~πόγειο~ 

Διαθέτει υπαίθριο χώρο ~~ώρα ; 

Πόσες τουαλέτες διαθέτει και τι ; 

Έχει ράμπες αναπήρων; 

Έχει σύστημα πυρανίχνευσης και 
πυρόσβεσης ; 

Πόσες αίθουσες υπάρχουν; 

Περιγραφή της αίθουσας . (μουσική , 

φωτισμός , διακόσμηση) 

Τι χωρητικότητα έχει ; (πόσες θέσεις) 

Διαθέτει ιρ'Ιίματισ~, l(ξQiριawl) 
Τι ηχητικό σύστημα διαθέτει ; 

Υπάρχει χώρος στάθμευσης ; 

Πως είναι ο περιβάλλων χώρος Ι Συνθήκες 
κίνησης πεζών - οχημάτων Ι Συνθήκες 
στάθμευσης / Πεζόδρομοι 

Χρήσε ις γης . (άλλα σινεμά, μαγαζιά , 
εμπορικό) 
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APOLLON 

Σταδίου 19 
Κέντρο 

Χειμερινός 

, Δίπλα ακριβώς από την είσοδο του ΑΤΤΙΚΟΝ βρίσκεται η 
εισοδος του ανακαινισμένου χειμερινού κινηματογράφου 
APOLLON. Λειτουργεί από το 1960 και στεγάζεται στο ίδιο κτίριο 
με τον κινηματογράφο ΑΤΤΙΚΟΝ. 

Η αίθουσά του βρίσκεται στο υπόγειο του Α ΤΤΙΚΟΝ, έχει 
εμβαδόν 660 μ. και περιλαμβάνει 500 θέσεις. Έχει σύγχρονα 
αναπαυτικά καθίσματα μπλε χρώματος και η διακόσμηση στους 
τοίχους αποτελείται από ζωγραφισμένες αφίσες. Το ηχητικό της 
σύστημα έχει ενισχυθεί με Dolby SR ενώ διαθέτει ολοκληρωμένο 
σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης καθώς και κλιματισμό και 
εξαερισμό. 

Ένας κίτρινος διάδρομος με μπλε τάπητα και σιέλ ταβάνι οδηγεί 
στην αίθουσα ενώ απέναντι από την είσοδο ένας καθρέφτης 
διακοσμεί τον τοίχο. Υπάρχει ένα μπαρ με πάγκους και σκαμπό στο 
οποίο κυριαρχεί η λιτή διακόσμηση με πλακάκια στο πάτωμα καθώς 
και σε όλο τον χώρο του μπαρ. Ακόμη διαθέτει δύο γυναικείες και 
δύο αντρικές τουαλέτες όπως επίσης και ράμπες αναπήρων. 
Ο κινηματογράφος APOLLON λειτουργεί τις ώρες 5μ.μ. - 1 π.μ. 

και η τιμή του εισιτηρίου είναι 7 €. Ο κόσμος που πηγαίνει στον 
συγκεκριμένο κινηματογράφο προέρχεται από όλες τις κοινωνικές 
τάξεις και είναι όλων των ηλικιών. 

Διαθέτει προσωπικό 6 ατόμων και φιλοξενεί στην αίθουσά του 
ομιλίες και συναυλίες προς το τέλος της σεζόν. 

Οι συνθήκες κίνησης πεζών και οχημάτων καθώς και ο 
περιβάλλον χώρος του κινηματογράφου APOLLON είναι ακριβώς 
ίδιος με αυτόν του κινηματογράφου ΑΤΤΙΚΟΝ, αφού στεγάζονται 

στο ίδιο κτίριο. 
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1 

bNOMA Κ Ι Ν ΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

11ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

Είδος 
Εχετε σελίδα στο internet; (WEB SΙΤΕ) 

•lΑπό πότε χρονολογείται; 

Ποιες είναι οι τιμές των εισιτηρίων εισόδου; 

Ποιες ώρες λειτουργεί κυρίως ; 

Οι ταινίες είναι 1 ης προβολής; 
Τι κόσμος έρχεται; (κοινων ι κές τάξε ι ς, 
ηλικίες) 

Τι άλλες εκδηλώσεις φιλοξενεί ; 

Πόσο προσωπικό διαθέτει και τι ; 

LΥπάρχουν πινακίδες προς τον κιν/φο; 
Το κτίριο είναι δημόσιο ή ιδιόκτητο ή 
~) - ~~ 
Ηλικία κτιρίου ; Νεοκλασικό, ~~· 
Μεσοπολεμικό , Μεταπολεμικό, Σύγχρονο 

Υπάρχουν άλλοι όροφοι άνωθεν του 
κιν/φου; 

Τεχνική περιγραφή κτιρίου (δηλ . τι χώρους 
περιλαμβάνε ι : cafe, δισκάδικο, κτλ . ) 

Βρίσκεται σε ισόγειο , όροφ~ ή ιQπόΥε!9; 
~ιαθέτει υπαίθριο χώρο ( κλ[ιaτ9)χώρο ; 
Πόσες τουαλέτες διαθέτει και τι ; 

JΞχει ράμπες αναπήρων; 
Έχει σύστημα πυρανίχνευσης και 
~υρόσβεσης ; 

~όσες αίθουσες υπάρχουν; 

Περιγραφή της αίθουσας. (μουσική , 
φωτισμός , διακόσμηση) 

Jι χωρητικότητα έχει; (πόσες θέσεις) 
~αθέτει ι(λιμα~. if αεpισμ~ό), 
..:!:!_ηχητικό σύστημα διαθέτει; 

..22:rάρχε ι χώρος στάθμευσης; . 

~ως είναι ο περιβάλλων χώρος / ~υνθηκες 
κινησης πεζών - οχημάτων Ι Συνθηκες 
~θμευσης / Πεζόδρομοι 

Χρήσεις γης. (άλλα σινεμά, μαγαζιά , 
εμπορ ι κό) 

Έ:χε ι συγκο ινωνίες , εύκολη πρόσβαση; 
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ΑΣΤΟΡ 

Σταδίου 28 
Κέντρο 

Χειμερινός 

Ο χειμερινός κινηματογράφος ΑΣΤΟΡ χρονολογείται από το 
1928 στο κέντρο της Αθήνας. Αν και δεν ξεκίνησε 

, λε' , λ' σαν 
κινηματογραφος, αποτε ι μια απο τις π εον ιστορικές αίθουσες 
Αθ' Σ ' ' ' της ηνας. τη μακροχρονη πορεια του, γνωρισε δόξες σαν cafe 

, θ , 'θ , ' στη 
συνεχεια σαν εατρικη αι ουσα, μεχρι που πήρε την τελικη' το , υ 
μορφη σαν κινηματογράφος το 1990. 

Μπροστά του περνάει δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, έχει άνετο 
και ευρύχωρο πεζοδρόμιο και στα 500 μ., κάτω από την πλατεία 
Κλαυθμώνος, υπάρχει υπόγειο πάρκινγκ επί πληρωμή. Γύρω και 
απέναντί του βρίσκονται εμπορικά καταστήματα, γραφεία και ένα 
ξενοδοχείο. Είναι πολύ κοντά στον πεζόδρομο της Κορα~Ί και 
απέναντι από την πλατεία Κλαυθμώνος. Έχει εύκολη πρόσβαση 

καθώς περνάνε κάθε είδους συγκοινωνίες : λεωφορεία, τρόλεϊ, 
μετρό. 

Πάνω ακριβώς από τον κινηματογράφο είναι κτισμένοι 5 όροφοι 
οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως γραφεία της Εθνικι)ς Τράπεζας της 
Ελλάδος. 

Το ηχητικό σύστημα που διαθέτει είναι Dolby Surround και οι 
τιμές των εισιτηρίων είναι : 6,60 € το κανονικό και 5,60 € το 
φοιτητικό. Οι ώρες που λειτουργεί κυρίως είναι από τις 5:30μ.μ. έως 

τις 1 π.μ. 
Το κτίριο είναι ενοικιαζόμενο και διαθέτει κλειστό χώρο με μια 

κινηματογραφική αίθουσα στο ισόγειο η ~ποία περιλαμβάνει 465 
θέσεις. Έχει ένα κυλικεί~, δυο αντ~ικες κα,ι δυο γυναικείες 
τουαλέτες καθώς και εκδοτηριο εισιτηριων. Τα ατομα με κινητικά 
προβλήματα δεν έχουν πρόσβαση καθώς δεν υπάρχουν ράμπες 

αναmΊρων. , , , 
Η αίθουσα είναι διακοσμημενη με αφισες, εχει αναπαυτικά 

καθίσματα πράσινου χρώματος και διαθέτει εξώστη στο πίσω μέρος 
της αίθουσας, καθώς και δυο πλα~νούς. ~ίναι εξοπλισ~ένη με 
εξαερισμό όπως επίσης και το απαραιτητο συστημα πυρανιχνευσης 

και πυρόσβεσης. , , 

Τ κο, που απασχολεί ειναι : ενας μηχανικός, ένας 
ο προσωπι , 

, δ , α στο μπαρ και δυο καθαριστες. 
ταμιας, υο ατομ 
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Ο κόσμος που επισκέπτεται τον κινηματογράφο ΑΣΤΟΡ 
προέρχεται από όλες τις κοινωνικές τάξεις και ηλικίες. Οι ταινίες 
που παίζει είναι α' προβολής και συχνά φιλοξενεί πρεμιέρες. 
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ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

Είδος 

Έχετε σελίδα στο internet; (WEB SΙΤΕ) 

Από πότε χρονολογείται; 

Ποιες είναι οι τιμές των εισιτηρίων εισόδου; 

ι 
οχ ι 

0 10 - 32 2 LJ 0'3K 

Ποιες ώρες λειτουργεί κυρίως ; 
5 3 ο - 1 00 

Οι ταινίες είναι 1 ης προβολής ; 
Τι κόσμος έρχεται; (κοινωνικές τάξεις, 
ηλικίες) 

Τι άλλες εκδηλώσεις φιλοξενεί ; 

Πόσο προσωπικό διαθέτει και τι ; 

Υπάρχουν πινακίδες προς τον κιν/φο ; 
Το κτίpιο είναι δημόσιο ή ιδιόκτητο ή 

-~ θ ....... • μισ ιο ; ) 

Ηλι~ία κτιρίου; Νεοκλασικό , ~· 
Μεσοπολεμικό , Μεταπολεμικό, Σύγχρονο 

Υπάρχουν άλλοι όροφοι άνωθεν του 
~κιν/φου ; 

Τεχνική περιγραφή κτιρίου (δηλ . τι χώρους 
περιλαμβάνε ι : cafe, δισκάδικο , κτλ.) 

ιJΑ- ι 

{\ ι?< J ι ϊn Ο 

ο-χ ι 

!_χει ράμπες αναπήρων ; 0 χ 1 

Έχει σύστημα πυρανίχνευσης και 
~ρόσβεσης ; 

~ες αίθουσες υπάρχουν ; 

Περιγραφή της αίθουσας . (μουσική, 
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φωτισμός , διακόσμηση) 

---~------~-+t~ftG7)----========1 Jι χωρητικότητα έχει ; (πόσες θέσεις) 
~ιαθέτει κλιματισμό , Καερισμό) 
_!ι ηχητικό σύστημα διαθέτει; 

~Πάρχει χώρος στάθμευσης ; 
~ως είναι ο περιβάλλων χώρος / ~υνθήκες 
κινησης πεζών οχημάτων Ι Συνθηκες 
~θμευσης J Πεζόδρομοι 

Χρήσεις γης . (άλλα σινεμά, μαγαζι ά, 
εμπορι κό) 
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ΑΣΤΥ 

Κοραή 4 
Κέντρο 

Χειμερινός 

Στον πεζόδρομο της Κοραή, στο κέντρο της Αθήνας βρίσκε , , ' ται ο 
χειμε?ινος κινηματογρα~ος :υ:ΤΥ ο οποίος λειτουργεί από το 1938. 
Στεγαζεται προπολεμικο κτφιο, ιδιοκτησίας της Εθνικής Τράπεζ 
τη Ελλ , δ , , , ας ς α, ος, στο οποιο ειναι κτισμενα και τα γραφεία των Τεχνικών 

Υπηρεσιων της Ε.Τ.Ε. 
" Μπροσ~ά ~πό τον ~νημα:ογρά~ο είναι και η στάση 
Πανεπιστημιο του μετρο, ενω βρισκεται ανάμεσα από τις 
κεντρικότερες οδούς της Α(fήνας, την οδό Σταδίου και 
Πανεπιστημίου. 'Ετσι η πρόσβαση με όλα τις συγκοινωνίες είναι 
πολύ εύκολη, καθώς εκτός από το μετρό, περνάνε και τρόλεϊ και 
λεωφορεία. Αν παρ' όλα αυτά κάποιος επιλέξει να πάρει το 
αυτοκίνητό του, θα μπορέσει να το αφήσει, επί πληρωμής, στο 
parking που βρίσκεται κάτω από την πλατεία Κλαυθμώνος. Γύρω 
από τον κινηματογράφο υπάρχουν καφετέριες, σαντουϊτσάδικα και 
πολλές τράπεζες. Το 80% του κόσμου που το επισκέπτεται είναι νεολαία ενώ το 
εισιτήριό του κοστίζει 6 € και λειτουργεί κυρίως τις ώρες μεταξύ 
5:30μ.μ. και lπ.μ. Φιλοξενεί και δημοσιογραφικές εκδηλώσεις καθώς και 
συγκεντρώσεις, ενώ στην Κατοχή έπαιζε για τους γερμανούς. Το 
προσωπικό που διαθέτει είναι ένας μηχανικός, ένας ταμίας, ένας 
ελεγκτής, μια ταξιθέτρια, δύο άτομα στο μπαρ και ,δύο καθαριστές. 
Ο κινηματογράφος ΑΣΤΥ βρίσ~εται ?το υπ':"ειο του κτι~ίου , 

όπου εκτός από την αίθουσα, υπαρχει ,ενα λιτ~ μπαρ, ο , χωρος 
αναμονής και οι τουαλέτες, δυο αν:ρικες κα~ δυο γυναι~ειες., Το 
φουαγιέ είναι μεγάλο, με τραπε,ζακια, ενω στον τοιχο ειναι 
τοποθετημένος ένας τεράστιος καθρ~φτης. , , Η αίθουσά του είναι διακοσμημενη με ν~οκλασικα ~οιχεια και 
γαλλικές πολυθρόνες. Είναι 400 Θέσεων, μ.αζι ~τον εξωστη,, και το 

, , ι'ναι Dolby Stereo. Διαθετει το καταλληλο 
ηχητικο συστημα ε , , , , υσης και πυρόσβεσης ενω τα ατομα με κινητικές 
συστημα πυρανιχvε 
δυσκολίες δεν έχουν πρόσβαση· 
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ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

Είδος 

Έχετε σελίδα στο internet; (WEB SITE) 

Από πότε χρονολογείται ; 

Ποιες είναι οι τιμές των εισιτηρίων εισόδου; 

Ποιες ώρες λειτουργεί κυρίως ; 

Οι ταινίες είναι 1 ης προβολής ; 

Τι κόσμος έρχεται; (κοινωνικές τάξεις, 
ηλικίες) 

Τι άλλες εκδηλώσεις φιλοξενεί ; 

Πόσο προσωπικό διαθέτει και τι ; 

Υπάρχουν πινακίδες προς τον κιν/φο ; 
Το κτίριο είναι δημόσιο ή ιδιόκτητο ή 
μίσθιο · 

1 

~ 

Ηλικία κτιρίου; Νεοκλασικό, ροπολεμικοJ, 
Μεσοπολεμικό, Μεταπολεμικό, υγχρονο 

Υπάρχουν άλλοι όροφοι άνωθεν του 
κιν/φου; 

Τεχνική περιγραφή κτιρίου (δηλ. τι χώρους 
περιλαμβάνει : cafe, δισκάδικο, κτλ.) 

i3ρίσκεται σε ισόγειο , όροφο r(υπόγειΟ) 
~αθέτει υπαίθριο χώρο (κiεlaiO χώρο ; 
[!όσες τουαλέτες διαθέτει και τι ; 

§ει ράμπες αναπήρων ; 
Έχει σύστημα πυρανίχνευσης και 
2!_Uρόσβεσης; 

Δόσες αίθουσες υπάρχουν; 

Περιγραφή της αίθουσας. (μουσική, 
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ΑΤΤΙΚΟΝ 

Σταδίου 19 
Κέντρο 

Χειμερινός 

Ο π~λαι?τερος κινηματογράφο? της Ελλάδας είναι το ΑΤΤΙΚΟΝ 
το ?ποιο χτιστηκε το 1914-, Αρχικα χρησιμοποιήθηκε ως θέατρο ενώ 
απο το 1918 λειτουργει ως κινηματογράφος. Επίσης συ , 

φιλ ξ , δ λ , , , ' χνα ο ενει και εκ η ωσεις οπως συναυλιες, απονομές και ειδ , 

β λ
, ικες 

προ ο ες. Ο κόσμος που πηγαίνει στον κινηματογράφο ΑΤΤΙΚΟΝ 
προέρχεται από όΜς τις κοινωνικές τάξεις και ηλικίες. Το εισιτήριο 
κοστίζει 7 € και οι ώρες που Μιτουργεί κυρίως είναι από τις 6μ 
' 1 δ θ' ' 5 ' ' .μ εως τις π.μ. ια ετει προσωπικο ατομων : εναν μηχανικό, έναν 
ταμία, μια ταξιθέτρια, ένα άτομο για το μπαρ και έναν καθαριστή . 

Το νεοκλασικό κτίριο, το οποίο είναι μονώροφο, αν1Ίκει σε 
ίδρυμα και ενοικιάζεται από τον επιχειρηματία του κινηματογράφου. 
Δίπλα από τον κινηματογράφο βρίσκεται το πρώτο σούπερ-μάρκετ 
του Βασιλόπουλου καθώς και διάφορα άΧΛα εμπορικά καταστήματα 
και γραφεία. Μπροστά έχει άνετο πεζοδρόμιο ώστε να διευκολύνεται 
η κίνηση των πεζών . Η αίθουσά του βρίσκεται σε υπερυψωμένο ισόγειο και 0 

διάδρομος που οδηγεί σ' αυτήν είναι σε επίπεδα με νεοκλασικιj 
διακόσμηση που συνδυάζεται με σύγχρονους καθρέφτες. Διαθέτει 
συνολικά - στην πλατεία, τα θεωρεία και τον εξώστη - 800 θέσεις 
με κόκκινα επιβλητικά καθίσματα ενώ η διακόσμησή της είναι 
νεοκλασική. Επίσης, πριν από την παράσταση και στα διαλλίμματα 
ακούγεται ευχάριστη μουσική. Διαθέτει κλιματισμό και εξαερισμό, 
ηχητικό σύστημα Dolby SR καθώς και πλήρες σύστημα 
πυρασφάλειας. , Στον τοίχο, έξω από την αίθουσα ~αι δ,ίπλα απο την εί~οδό της, 
υπάρχει μια γιγαντοαφίσα η ~ποια ~ιναι ~ωγραφισμε_νη από 
μεγάλους καλλιτέχνες. Λίγο πιο πανω α~ο το ε~ιπεδο της ?ιθουσας, 
15 σκαλιά, βρίσκεται το μπαρ ~ Λ,ευκα π~κακια κ~ι παγκου? με 
καρέκλες, ενώ ό4ς οι κλίμακες ειν,αι μαρμα?ινες. Υ ~αρχουν ε~ισης 
τρεις γυναικείες και τρεις αντρικες τουαλλτες καθως και ραμπες 
αναπήρων στο πλάι. , , Τ 'λ , βασΊl στον κινηματογραφο ΑΤΤΙΚΟΝ ειναι πολύ 

ε ος, η προσ , , λ , , λ δ , τα' του περνάει δρομος ταχειας κυκ οφοριας και 
ευκο η ιοτι μπροσ , 
υπάρχουν όλα τα είδη συγκοινωνιων. 
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ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

Είδος 

Έχετε σελίδα στο internet; (WEB SΙΤΕ) 

Από πότε χρονολογείται ; 

Ποιες είναι οι τιμές των εισιτηρίων εισόδου; 

Ποιες ώρες λειτουργεί κυρίως; 

Οι ταινίες είναι 1 ης προβολής; 
Τι κόσμος έρχεται; (κοινωνικές τάξεις , 
ηλικίες) 

Τι άλλες εκδηλώσε ις φιλοξενεί ; 

Πόσο προσωπικό διαθέτει και τι ; 

Υπάρχουν πινακίδες προς τον κιν/φο ; 
Το κτίριο είναι δημόσιο ή ιδιόκτητο ή 
μίσθιο · 

' 

Ηλικία κτιρίου; Νεοκλασικό, ,~~ 
Μεσοπολεμικό , Μεταπολεμι~νο 
Υπάρχουν άλλοι όροφοι άνωθεν του 
κιν/φου ; 

Τεχνική περιγραφή κτιρίου (δηλ . τι χώρους 
περιλαμβάνει : cafe, δισκάδικο, κτλ.) 

!ιιαθέτει υπαίθριο χώρο (κλειστό)<ώρο ; 
Πόσες τουαλέτες διαθέτει και τι ; 

Έχει ράμπες αναπήρων; 
Έχει σύστημα πυρανίχνευσης και 
πυρόσβεσης; 

~όσες αίθουσες υπάρχουν ; 

Περιγραφή της αίθουσας . (μουσική, 
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φωτισμός , διακόσμηση) 
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_!ι Χωρητικότητα έχει; (πόσες Θέσεις) 
~αθέτει(ΙG(ιμότισi<!>(εξαερισμ~ 
~ηχητικό οοστημα διαθέτει ; 

~ρχει χώρος στάθμευσης ; , 

5r4~-----___j 

~ως είναι ο περιβάλλων χώρος / ~υνθηκες 
Κινη.~σ~η~ς~π~ε~ζ~ώJν~-~ο~χQη~μ~ά~τω~ν~/Σ:υ~ν~θ~η~κε~ς---+~~--;j.~;-:~~ις,:;--~-:~~:::~~~:::-;--:;=:--~ σrά_ε)μευσης Ι Πεζόδρομοι "f Μ(, u ~ ' 11~ 'Ι ': °' ~ 0 

S' ~ \ 
0 

r,. ~ '--' 

χ ,, ; ι)?.7 6 ,y_,(\ul·cif"iιT 1 ... ..,.,. Doι6 1n ;n.:.J,..,. \-:>v 
Ρήσεις γης . (άλλα σινεμά , μαγαζιά , "1 

1 

εμπορικό) 

----~~~-------,----.---- ~~\ ' f:v .... - - ·' .. , ,-,λn πnοσβαση, ~ι---~~~-----------------__J 



ΕΛΛΗ 

Ακαδημίας 64 
Κέντρο 

Χειμερινός 

Ο κινηματογράφος ΕΛΛΗ βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας 
λειτουργεί από το 1952. Στεγάζεται σε ένα μεσοπολεμικό κτίριο και 
οποίο είναι ιδιόκτητο και διαθέτει μια αίθουσα με εξώστη. το 

Στον κινηματογράφο αυτό φιλοξενούνται και διάφορες πολιτικέ 
εκδηλώσεις καθώς και πρεμιέρες, ενώ τα άτομα που το~ 
επισκέπτονται είναι άνω των 20 ετών. Λειτουργεί κυρίως τις ώρες 
μεταξύ 5μ.μ- 1 π.μ. και η είσοδος είναι 6,60 €. 
Η αίθουσα, η οποία περιλαμβάνει 500 θέσεις, βρίσκεται σε 

ημιυπόγειο. Διαθέτει κλιματισμό και εξαερισμό, σύστημα 
πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και Dolby Stei-eo. Στα διαλείμματα 
ακούγεται ευχάριστη και χαλαρή μουσική. Στο υπόγειο λειτουργεί 
μπαρ με τραπεζάκια, ενώ παντού κυριαρχεί το μάρμαρο. Η πόρτα 
της αίθουσας είναι φτιαγμένη με ξύλινη επένδυση. Ακόμη , 
υπάρχουν συνολικά 6 τουαλέτες, τρεις αντρικές και τρεις γυναικε ίες. 

Τα άτομα που εργάζονται εκεί είναι ένας μηχανικός, ένας ταμίας, 
ένας υπεύθυνος, δυο άτομα στο μπαρ, δυο ταξιθέτριες και ένας 
καθαριστής. Ράμπες αναπήρων δεν υπάρχουν έτσι ώστε να 
εξυπηρετούνται τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Το κτίριο βρίσκεται σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας και διαθέτει 
άνετο πεζοδρόμιο. Γύρω του υπάρχουν πολλά εμπορικά 
καταστήματα και πάνω από τον κινη~ατογράφ? είναι ~τισμέν?ι επτά 
όροφοι. Απέναντι απ' αυτό λειτουργε; η Εθνικη, Λυρικη Σκηνη: 

'Εχει αρκετές συγκοινωνίες οι οποιες μπορουν,να εξυπηρε~σουν 
τον κόσμο που θα το επιλέξει για να παρακολουθησει μια ταινια. 
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ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

Είδος 

Έχετε σελίδα στο internet; (WEB SΙΤΕ) 

Από πότε χρονολογείται ; 

Ποιες είναι οι τιμές των εισιτηρίων εισόδου ; 

Ποιες ώρες λειτουργεί κυρίως ; 

Οι ταινίες είναι 1 ης προβολής; 
Τι κόσμος έρχεται; (κοινωνικές τάξεις , 
ηλικίες) 

Τι άλλες εκδηλώσεις φιλοξενεί; 

Πόσο προσωπικό διαθέτει και τι ; 

Υπάρχουν πινακίδες προς τον κιν/φο; 
Το κτίριο είναι δημόσιο ήοδιόκΤr1U} ή 
μίσθιο · 

Ηλικία κτιοίου; Νεοκλασικό, Προπολεμικό, 
l~aοπολεμικο, Μεταπολεμικό, Σύγχρονο 

Υπάρχουν άλλοι όροφοι άνωθεν του 
κιν/φου; 

Τεχνική περιγραφή κτιρίου (δηλ. τι χώρους 
περιλαμβάνει : cafe, δισκάδικο , κτλ.) 

_?ρίσκεται σεQσόyειs;? όροφο ή υπόγειο ; 

~αθέτει υπαίθριο χώρο ,(ΚΛειστό ):ώρο ; 

~σες τουαλέτες διαθέτει και τι ; 

~ι ράμπες αναπήρων; 
Έχει σύστημα πυρανίχνευσης και 
~ρόσβεσης ; 

~ες αίθουσες υπάρχουν; 

Περιγραφή της αίθουσας . (μουσική , 
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ΙΝΤΕΑΛ 

Πανεπιστημίου 46 
Κέντρο 

Χειμερινός 

Μόλις 1 ΟΟμ. από τη στάση του μετρό της Ομόνοιας βρίσκεται 0 

κινηματογράφος ΙΝΤΕΑΛ. Λειτουργεί από το 1950 ενώ πριν από 
αυτή την χρονιά ήταν θεατρική αίθουσα. Το κτίριο , το οποίο 
ενοικιάζεται, είναι νεοκλασικό προπολεμικό. Τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες έχουν πρόσβαση από το πίσω μέρος του κτιρίου. 

Κατά καιρούς η αίθουσα του κινηματογράφου ΙΝΤΕΑΛ 
φιλοξενεί πρεμιέρες ταινιών. Νεαρά άτομα και συνήθως φοιτητές 
είναι κυρίως ο κόσμος που πηγαίνει στον κινηματογράφο αυτό. 

Το κτίριο είναι τετραώροφο και η επιβλητική είσοδός του είναι 
με lCUφώσεις, διαθέτει μπαρ, φουαγιέ και χώρο αναμονής. Το 
προχώλ, που αποτελΕί ένα μεγάλο διάδρομο, διακοσμείται με 
κορινθιακούς παραστάτες. Υπάρχουν επίσης τρεις αντρικές και τρεις 
γυναικείες τουαλέτες. Η αίθουσα, η οποία βρίσκεται σε όροφο, διαθέτει κλιματισμό και 
εξαερισμό, την απαραίτητη πυρασφάλΕια καθώς και ηχητικό 
σύστημα Dolby Sυπound Digital. Η διακόσμηση της αίθουσας είναι 
εξ' ολοκλήρου ζωγραφισμένη στο χέρι. Ο κινηματογράφος JΝΤΕΑΛ Ν:;ιτουργεί lCUρίως μεταξύ 5μ.μ και 
lπ.μ. και οι τιμές των εισιτηρίων του είναι 6,50 €η γενική είσοδος 
και 5,50 €το φοιτητικό. Το προσωπικό που διαθέτει αποτελΕίται απ_ό: έναν ~ηχανικό, μ;α 
ταμία, μια ταξιθέτρια, δυο άτομα στο μπαρ, ενας υπευθυνος καθως 
και συνεργείο καθαρισμού. Το ότι βρίσκεται σε δρόμο ταχείας κυ~φορίας .και ~ολύ κο~τά 
στην Ομόνοια το καθιστά εύκολα.προ~βασιμο .καθως υπα~χου~ ολα 
τα 'δ νιών Μπροστα απο την εισοδο περναει ανετο 

ει η συγκοινω . , λ , Δ' λ πεζοδρόμιο ενώ βρίσκεται απέναντι απο π ατεια. , ιπ .α του 
υ ' λλ, ορικα' καταστήματα και νεοκλασικα κτιρια τα 
παρχουν πο α εμπ , 

οποία χρησιμεύουν κυρίως ως γραφεια. 
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ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

Είδος 

Έχετε σελίδα στο internet; (WEB SITE) 

Από πότε χρονολογείται; 

Ποιες είναι οι τιμές των εισιτηρίων εισόδου; 

Ποιες ώρες λειτουργεί κυρίως; 

Οι ταινίες είναι 1 ης προβολής; 

Τι κόσμος έρχεται; (κοινωνικές τάξεις, 
ηλικίες) 

Τι άλλες εκδηλώσεις φιλοξενεί ; 

Πόσο προσωπικό διαθέτει και τι ; 

Υπάρχουν πινακίδες προς τον κιν/φο; 

~ο είναι δημόσιο ή ιδιόκτητο ή 

Ηλικία κτιρίου; ~. ~-~]-1 
Μεσοπολεμικό , Μεταπολεμικ~νο 
Υπάρχουν άλλοι όροφοι άνωθεν του 
κιν/φου; 

Τεχνική περιγραφή κτιρίου (δηλ. τι χώρους 
περιλαμβάνει : cafe, δισκάδικο, κτλ.) 

~Βρίσκεται σε ~όγε~9Χiροψο)Ί υπόγειο; 

Διαθέτει υπαίθριο χώρο -;-fλείcΠΟ)χώρο ; 

Πόσες τουαλέτες διαθέτει και τι ; 

Έχει ράμπες αναπήρων; 
Έχει σύστημα πυρανίχνευσης και 
_:πυρόσβεσης; 

iJόσες αίθουσες υπάρχουν; 

Περιγραφή της αίθουσας . (μουσική, 
φωτισμός, διακόσμηση) 
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ΟΠΕΡΑ, ALPHA ODEON 

Ακαδημίας 57 
Κέντρο 

Χειμερινός 

Ο χειμερινός κινηματογράφος ΟΠΕΡΑ είναι άλλος , 
κινη , β , ενας 

ματογραφος που ρισκεται στο κέντρο της Αθη'να 
συγκ , , , Ό ς και 

εκριμενα μεσα στη στοα περα. Γι' αυτό το λόγο έχει π λλ , 
, , λ , β ο ες 

συγκοινωνιες και ευκο η προσ αση. Λειτουργεί από το 1960 
, ζ , δ , και 

στεγα εται σε ενα ι ιοκτητο μεταπολεμικό κτίριο. 

Επιπλέον διαθέτει σελίδα στο Internet ( web site) μαζί με όλες τ 
κινηματογραφικές αίθουσες του ομίλου ALPHA ODEON. ις 

Δεν υπάρχουν όμως ράμπες αναπήρων ούτε κάποιο άλλο μέσο 
διευκόλυνσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 
Ο κόσμος που πηγαίνει στον κινηματογράφο ΟΠΕΡΑ είναι όλων 

των κοινωνικών τάξεων και ηλικιών. Λειτουργεί κυρίως από τις 
6μ.μ. έως τις lπ.μ., το εισιτήριο κοστίζει 7 €και οι ταινίες είναι Α' 
προβολής. Ακόμη, φιλοξενεί στις δυο αίθουσές του ομιλίες και 
δεξιώσεις ενώ το προσωπικό που διαθέτει αποτελείται από 1 Ο άτομα. 

Υπάρχουν δύο κλίμακες, αριστερά και δεξιά από την κυρίως 
είσοδο, οι οποίες οδηγούν στον κύριο χώρο του κινηματογράφου στο 
υπόγειο. Εκεί βρίσκεται και ο μεγάλος χώρος του αναψυκτηρίου και 
καπνιστηρίου, όπου αποτελείται από πάγκους με σκαμπό και 
τραπέζια με καρέκλες σε μοβ τόνους. Ο χώρος αυτός έχει πολλά 
επίπεδα και είναι μοντέρνα διακοσμημένος καθώς υπάρχει ένα 
ομοίωμα κωμικού, μια μεγάλη ζωγραφιστή αφίσα και γύρω-γύρω 
είναι τοποθετημένοι καθρέφτες. Έχει ακόμη τρεις γυναικείες και 
τρεις αντρικές τουαλέτες. , , , 

Και οι δύο αίθουσές του διαθετουν εξαερισμο, συστημα 
πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης καθώς και ηχητικό σύστημα Dolby 

Stereo Digital. , , , 
Η πρώτη αίθουσα περιλαμβάνει εναν τεραστι? χωρ? με 600 

θε, , συ'γχρονα καθίσματα. Έχει δυο εισοδους και 
σεις και κοκκινα λ λ' 

διακρίνεται από τη λιτή διακόσμησή της με μπ ε χα ι και το 

ημιθολωτό της ταβάνι , , , 

Η δ , 'θ έχει 100 θέσεις και ει ναι επισης λιτα 
ευτερη αι ουσα , , , δ , 

δ , λ λ, ζιους τόνους. Διπλα απο την εισο ο της 
ιακοσμημενη σε μπ ε-γα α 

υπάρχει μια έξοδος κινδύνου. , ΟΠΕΡΑ λ , , , κινηματογραφου αποτε ειται 
Ο περιβαλλον χωρος του , , , ω του βρίσκονται έξι 
, , , α ενω απο παν 

απο εμπορικα καταστηματ 

όροφοι με γραφεία. 
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Το πεζοδρόμιο είναι μεγάλο και άνετο κι έτσι μπορούν να 
σταθμεύσουν μηχανάκια χωρίς να δυσκολεύουν την κυκλοφορία των 

πεζών. 
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ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

Είδος 

Έχετε σελίδα στο internet; (WEB SITE) 

Από πότε χρονολογείται; 

Ποιες είναι οι τιμές των εισιτηρίων εισόδου ; 

Ποιες ώρες λειτουργεί κυρίως ; 

Οι ταινίες είναι 1 ης προβολής ; 

Τι κόσμος έρχεται; (κοινωνικές τάξεις, 
ηλικίες) 

Τι άλλες εκδηλώσεις φιλοξενεί ; 

Πόσο προσωπικό διαθέτει και τι ; 

Υπάρχουν πινακίδες προς τον κιν/φο; 

Το κτίριο είναι δημόσιο ι(ιδιοκτηj)J ή 
μίσθιο ; 

Ηλικία κτιρίο υ ; ~ο~ολεμικό, 
Μεσοπολεμικό, ~Συγχρονο 

Υπάρχουν άλλοι όροφοι άνωθεν του 

κιν/φου ; 

Τεχνική περιγραφή κτιρίου (δηλ . τι χώρους 
περιλαμβάνει : cafe , δισκάδικο , κτλ.) 

~Βρίσκεται σε ισόγειο, όροφο ή(Gπόγειg) 
Διαθέτει υπαίθριο χώρο , (,\εισ!9 χώρο ; 
Πόσες τουαλέτες διαθέτει και τι ; 

Έχει ράμπες αναπήρων ; 
Έχει σύστημα πυρανίχνευσης και 
~πυρόσβεσης ; 

Πόσες αίθουσες υπάρχουν ; 

Περιγραφή της αίθουσας . (μουσική, 
φωτισμός, διακόσμηση) 
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ΤΙΤΑΝΙΑ CINEMAX 

Θεμιστοκλέους 5 
Κέντρο 

Χειμερινός 

Λίγα μόλις μέτρα από την Ομόνοια, στο κέντρο της ΑθηΎα 
β , , , ς, 
ρισκεται ο χειμερινος κινηματογραφος ΤΙΤ ΑΝΙΑ. Όταν 

πρωτοάνοιξε ήταν ένα λαϊκό σινεμά όπου έπαιζε φτηνές περιπέτειες 
αργότερα ανακαινίστηκε ριζικά παίζοντας έργα Α' προβολής. ' 

Το νέο ΤΙΤΑΝΙΑ έγινε με την αρχιτεκτονική επιμέλεια των 
Βασίλη Τραχανά και Γιάννη Ρεγγούση, οι οποίοι κατάφεραν 
πραγματικά να κάνουν μια όμορφη αίθουσα στο κέντρο της Αθήνας. 
Η κινηματογραφική ~υτή αίθου~α λει~ουργεί, ανακαινισμένη, 

από το 1993 και διαθετει 250 θεσεις. Εχει μπλε αναπαυτικά 
καθίσματα γαλλικού τύπου, ενώ ο χώρος είναι διακοσμημένος με 
εικαστικά του Σπύρου Λάσκαρη. 

Διαθέτει ηχητικό σύστημα Dolby Suπound καθώς και κλιματισμό 
και εξαερισμό. Τα άτομα που επισκέπτονται τον κινηματογράφο 
ΤΙΤΑΝΙΑ είναι μέσης και άνω ηλικίας, δηλαδή 40-60 ετών, και 
μέτριας κοινωνικής τάξης. Οι τιμές των εισιτηρίων που διαθέτει 
είναι 6 € το κανονικό και 5 € το φοιτητικό και το παιδικό. 

Το προσωπικό που διαθέτει είναι συνολικά 5 άτομα : ένας 
μηχανικός, ένας ταμίας, ένας υπάλληλος για το μπουφέ, μια 
ταξιθέτρια και μια καθαρίστρια. 
ο κινηματογράφος λειτουργεί κυρίως α~ό τις ,5μ.μ. έως τις,lπ.μ., 

διαθέτει κλειστό ισόγειο χώρο και το κτιριο ειναι ενοικιαζομενο. 
'Εχει σύστημα πυρανίχνευσης και πυρα~φάλε;ας και γεν~κά π~ηροί 
τις απαραίτητες προδιαγραφές. Δεν δ;αθετει ρ~μπες αναπηρω~ ομως 

, , β ση λόγω του κεκλιμενου επιπεδου που οδηγει στην 
υπαρχει προσ α 

κινηματογραφική αίθουσα. , , 

Σ , τη' αίθουσα με παταρι φιλοξενουνται και 
την μια αυ , 

δ , ροβολές για κριτικ1Ί. Χαρακτηριζεται από λιτή 
ημοσιογραφικες π , , θ, , 

, δ , ηση έχει επαρκη φωτισμο κα ως και φωτισμο 
και συγχρονη ιακοσμ , , , , 

, , διάλειμμα παιζει ευχαριστη και μοντερνα 
ασφαλειας ενω στο , , , 

, ', λέτες που διαθετει ειναι τρεις γυναικειες και 
μουσικη. Τελος οι τουα 

τρεις αν:ρικές., 'ξ πό την αίθουσα, λειτουργεί καθ' όλη τη 
Στο ιδιο κτιριο, ε ω α 

δ , έρας coffee house. 
ιαρκεια της μ , , ι ομαλά ενταγμένος στην περιοχή, 
Ο ματογραφος εινα β , λλ , κινη , 

0 
ε μεγάλη κίνηση και περι α εται από 

βρισκεται σε πεζοδρομ ~ ζ και cafe Παρόλο που δεν διαθέτει 
εμπορικά καταστ1Ίματα, τραπε ες · 
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δικό του πάρκινγκ η στάθμευση των δικύκλων είναι εύκολη και 
, 

προσιτη. 

Το ότι βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας το καθιστά εύκολα 
προσβάσιμο και αρκετές συγκοινωνίες μπορούν να εξυπηρετήσουν 
τον κόσμο που θα το επιλέξει για να περάσει λίγες ευχάριστες ώρες. 
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ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

Είδος 

Έχετε σελίδα στο internet; (WEB SΙΤΕ) 

Από πότε χρονολογείται; 

Ποιες είναι οι τιμές των εισιτηρίων εισόδου ; 

Ποιες ώρες λειτουργεί κυρίως ; 

Οι ταινίες είναι 1 ης προβολής ; 
Τι κόσμος έρχεται; (κοινωνικές τάξεις , 
ηλικίες) 

Τι άλλες εκδηλώσεις φιλοξενεί ; 

Πόσο προσωπικό διαθέτει και τι ; 

Υπάρχουν πινακίδες προς τον κιν/φο; 
Τ~~ριο είναι δημόσιο ή ιδιόκτητο ή 
1Jί6θιφ 

Ηλικία κτιρίου ; Νεοκλασικό , Πρσr~.ολεμι~ό, 
Μεσοπολεμικό, Μεταπολεμικό,<fύγχρονα 

Υπάρχουν άλλοι όροφοι άνωθεν του 
κιν/φου; 

Τεχνική περιγραφή κτιρίου (δηλ. τι χώρους 
περιλαμβάνει : cafe, δισκάδικο, κτλ.) 

Βρίσκεται σε~σόγει ι]), όροφο r1 υπόγειο; 
Διαθέτει υπαίθριο χώρο ,(κλειστ~ χώρο ; 
_Πόσες τουαλέτες διαθέτει και τι ; 

Έχει ράμπες αναπήρων ; 

Έχει σύστημα πυρανίχνευσης και 
_:~:~-υρόσβεσης; 

!"Ίόσες αίθουσες υπάρχουν; 

Περιγραφή της αίθουσας. (μουσική , 
φωτισμός , διακόσμηση) 

..:!:_ι χωρητικότητα έχει; (πόσες θέσεις) 

2Ί ηχητικό σύστημα διαθέτει ; 

~πάρχει χώρος στάθμευσης ; 
~ως είναι ο περιβάλλων χώρος 1 ~υνθήκες 
κινησης πεζών - οχημάτων Ι Συνθηκες 
~θμευσης / Πεζόδρομοι 

Χρήσεις γης . (άλλα σινεμά , μαγαζιά , 
εμπορικό) 

t---.._ 

Έχει συγκοινωνίες , εύκολη πρόσβαση ; 

κ_~ VT f) f\ 
1 

ο ι ο - 3g t Ι Ι ιι -:ι οιο~~ 4 ( b t? q 

Ο'Χ 1 

~ ~ ·tj! ιυ. S. υ. σ ι 11 (,vV ι &ι.ι\ ?a ΤΗ~ 
.,>- 1 1..(. ;~ L/ JJ - GO 

vl 1 
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-ι. .., () ι,jv{J vι c.; ϊ- <, S ;., ί fJ<-< ~ (" ./!/e' (' 
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ΑΘΗΝΑΙΑ 

Σπευσίπου και Χάρητος 50 
Κέντρο 

Θερινός 

Ο θερινός κινηματογράφος "Αθηναία" που βρίσκετα 
συμβολή των οδών Σπευσίπου και Χάρητος αρ 50 χρονολοι σ:ην , , , · , γειται 

α,πο το 1979, ειναι 300 θεσεων, το ηχητικό σύστημα που διαθέτει 
ειναι, Dolby Surr~und και οι τιμές των εισιτηρίων εισόδου 
~μαινονται μεταξυ 5, €για ,φοι~1τές και 6,50 €γενική είσοδος. Τα 
ατομα που απασχολουνται ειναι ενας μηχανικός, ένας θυρωρός , 

, δ, , λ , ' μια 
ταμιας, υο ατομα για το κυ ικειο ενώ για τον καθαρισμό έρχετα 
ειδικό συνεργείο. ι 
Αν και δεν διαθέτει ράμπες αναπήρων, τα άτομα με κινητικά 

προβλήματα έχουν πρόσβαση ένεκα του γεγονότος ότι η αίθουσα 
βρίσκεται στο ισόγειο και δεν υπάρχουν καθόλου σκαλιά στην 
είσοδο. 

Το κοινό που επισκέπτεται τον κινηματογράφο προέρχεται από 
όλες τις κοινωνικές τάξεις και ανάλογα την ταινία οι ηλικίες είναι 
από 16 ετών και άνω, κυρίως γυναίκες . Οι ώρες που λειτουργεί 
κυρίως είναι 20:00 - 1 :00 και τα έργα που προβάλλονται είναι 
πάντα Α' προβολής. Πριν την έναρξη της προβολής καθώς και κατά 
τη διάρκεια του διαλείμματος ακούγεται ευχάριστη μουσική. 
Ο κινηματογράφος στεγάζεται σε ένα σύγχρονο ιδιόκτητο κτίριο. 

Ο χώρος της αίθουσας είναι πολύ προσεγμένος αισθητικά. Το 
επίπεδο της αίθουσας είναι κεκλιμένο, υπάρχουν σιντριβάνια, 
άφθονη πρασινάδα, τα καθίσματα είναι μεταλλικά παλαιού τύπου 
με σήτα και αρκετοί κάδοι απορριμμάτων. Όσον αφορά την 
ασφάλεια των επισκεπτών διασφαλίζεται με το σύστημα 
πυρασφάλειας που είναι εγκατε~τημένο δηλ~δή οδοί δια,φυγής, 
φωτισμός ασφαλείας και φορητοι ,πυροσβεστηρε~ στην αιθο~σα 
προβολής, στο ιcυλικείο και στην αιθουσα π~ραστασεων. ~το ιδιο 
επίπεδο με την αίθουσα βρίσκονται οι το~αλετες (2 αν,δρικες και 2 

γυ , ) ιcυλικείο καθώς και το γκισε των εισιτηριων. 
ναικειες , το , , , 
Η οδός που βρίσκεται ο κινη~ατογpαφος ειναι μετ~ιας 

λ , λλ, ακριβώς μπροστα απο τον κινηματογραφο 
κυκ οφοριας, α α , , , 
ξ , , ζ , δ μος 0 οποίος διατηρει αριστο το επιπεδο 
εκιναει ενας πε ο ρο , , , 
, ζ , Σ ον πεζόδρομο υπαρχει μια καφετερια ενω η 

κινησης των πε ων. τ , 
γύρω περιοχ1Ί είναι όλη κατοικημενη. 
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Η τοποθεσία του κινηματογράφου δεν διευκολύνει την πρόσβαση 
με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, παρά μόνο με αυτοκίνητο ή 
δίκυκλο για τα οποία όμως δεν διατίθενται συγκεκριμένες θέσεις 

πάρκινγκ. 
Ο κινηματογράφος αυτός έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό 

διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού καθώς επίσης 
και ως διατηρητέο ως προς τη χρήση του από το ΥΠΕΧΩΔΕ. 
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ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

Είδος 

Έχετε σελίδα στο internet; (WEB SITE) 

Από πότε χρονολογείται; 

Ποιες είναι οι τιμές των εισιτηρίων εισόδου; 

Ποιες ώρες λειτουργεί κυρίως; 

Οι ταινίες είναι 1 ης προβολής; 
Τι κόσμος έρχεται; (κοινωνικές τάξεις, 
ηλικίες) 

Ι:f• VΓ'\).η 

DI0-7'JJ1-:ti'ϊ 

r9\P ινο' S 

Οχι 

G )ο~ 
Ι 

Τι άλλες εκδηλώσεις φιλοξενεί ; 

Πόσο προσωπικό διαθέτει και τι ; 
(~ νο.ΙΛuΛ, 

G ..,.,.- s:.ρ .1 .' / J? 

'?ο/- ιϊι5, δvfl.-fdJ , 2 L<- t .. .fα G" z_p ff'lry ' 
L{ c... 9cυ ιc.J. :J..; 

._'f πάρχουν πινακίδες προς τον κιν/φο; 
Τ? κτίριο είναι δημόσιο ή(διόκrητ_g}ή 
μισθιο ; 

Ηλικία κτιρίου; Νεοκλασικό , ΠροπQ~. 
Μεσοπολεμικό, Μεταπολεμι~~ν_g) 

Υττάρχουν άλλοι όροφοι άνωθεν του 
~/φου ; 

Τεχνική περιγραφή κτιρίου (δηλ. τι χώρους 
ττεριλαμβάνει : cafe, δισκάδικο , κτλ.) 

()\( / 

~:σ~κε~τ-α-ισ-ε-~~rΓ~ο~γε~ι~:::--ό~ρ-ο_φ_ο~ή-υ-π~ό~γ=ει:ο;~--t-~~~~~~~-=========================-ι 
~θέτει pπαίΘ'~ώρο , κλειστό χώρο ; 
~ς τουαλέτες διαθέτει και τι ; 
Έ . 
~~μπες αναπήρων; 

Χει συστημα πυρανίχνευσης και 
~σβεσης; 
nόσες 'θ . αι ουσες υπαρχουν; 

nεριγραφή της αίθουσας. (μουσική, 
Ψωτισμός , διακόσμηση) 

2- .ι- 1 
81!!!_ ~ ;:σw ι:γ,,,6 .!α&., 

(1 νfof(ff{;·?..,pI)· 

-
Τ --~~~~----:---r--31~0~0~------~~~~~~~-ι 
~τικότητα έχει; (πόσες θέσεις) 
Διαe · . 
~ει κλιματισμό, εξαερισμο; 

~ικό σύστημα διαθέτει; 
Υττ · . v..,, ι 
n αρ~ει χωρος στάθμευσης; . J,.VZ,.,.. b? 'ι./ c.ι..f)<;..., 
.ως ειναι ο περιβάλλων χώρος / Συνθηκες ., ιο vv-9'7kΠ 

κιvη 8 . ς /i.ι:P-)f ·--'--~---::-::-~~---------ι . σης Πεζών - οχημάτων/ Συν ηκε _ 
σταeμευσης /Πεζόδρομοι ~Ι ιΑ '-f ~'rn Λ f/ 1 ?1'-) ' 

Χρ · . 
ε ησεις γης . (άλλα σινεμά , μαγαζιά , p:fiff 1~~/-t?Α..---------------ι 
IJΤΤορικό) _ 

t--__ --~~κ_}_1----------~~~~~~~~__, 
ΕΞχει συγκοινωνίες , εύκολη πρόσβαση; ι---

Do f bιΑ 
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ΑΙΓΛΗ 

Κήπος Ζαππείου 

Κέντρο 

Θερινός 

Ο ~ερινός κινηματογ~άφος ''Αίγλη" βρίσκεται στον κήπο του 
Ζαππειου. Ο κινηματογραφος, που χρονολογείται από το 1899 , 
380 θ, ' ειναι 
.. εσεων, το ηχητικό σύστημα που διαθέτει είναι Dolby Surround 

D1g1tal και η τιμή των εισιτηρίων εισόδου είναι 7 €. Τα άτομα π 
λ , , , ου 

~πασχο ουνται ειναι ενας μηχανικός, ένας θυρωρός, μία ταμίας, ένα 
ατομο για το κυλικείο και δυο καθαριστές. 

, Τα άτομα με κ~νητικά προβλήμ~τα έχουν άμεση πρόσβαση στην 
αιθουσα που βρισκεται στο ισογειο, λόγω των δύο ρομπών 
αναπήρων που είναι τοποθετημένες στην είσοδο. 

Το κοινό που επισκέπτεται τον κινηματογράφο προέρχεται από 

όλες τις κοινωνικές τάξεις και ανάλογα την ταινία οι ηλικίες 
κυμαίνονται από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένα άτομα. Οι ώρες που 
λειτουργεί κυρίως είναι 21 :00 - 1 :00 και τα έργα που προβάλλονται 
είναι πάντα 1 ης προβολής. Πριν την έναρξη της προβολής καθώς και 
κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ακούγεται απαλή μουσική. 

Το κτίριο που στεγάζει τον κινηματογράφο είναι ένα νεοκλασικό 
που ανήκει στην οικογένεια Ζάππα, όπου έχει κάνει και δωρεά στο 
κράτος το Ζάππειο Μέγαρο. Εκτός από προβολές αξιόλογων 
ταινιών, φιλοξενούνται και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις όπως 
πρόσφατα μια εκδήλωση για τα άτομα που πάσχουν από 
σχιζοφρένεια έλαβε χώρα στην αίθουσα της ''Αίγλης''. 
Ο χώρος της αίθουσας είναι αρκετά μεγάλος με υπέροχη 

πρασινάδα ολόγυρα ενώ καινούριες, ξύλινες, πολύ ποιοτικές 
καρέκλες σκηνοθέτη έχουν τοποθετηθεί α~τί για απλ~ καθίσματα. 
'Οσον αφορά την ασφάλεια των επισκεπτων δ~ασφαλιζ,εται με το 
σύστημα πυρασφάλειας που είναι εγκατεσ~μενο καθ~ς κ~ι τον 
επαρκ~Ί φωτισμό όλης της αίθουσας. Τυπικα γι~ τη ληψη αδ~ιας 

, λλ κινηματογράφου, συνυποβαλλεται σχεδιο 
εκμετα ευσης β , Υ , , , ' υ οσ εστι εσια. Σ' πυρασφαλειας εγκεκριμενο απο την Π ρ κη, ΠΊ]ρ , 

, , θητικω' ν μέτρων πυροπροστασιας οπως οδοι 
αυτο περαν των πα , , 
δ , , αλείας κτλ. προβλεπονται και ενεργητικα 
ιαφυγης, φωτισμος ασφ · · , , , , 
, , που είναι κατα κυριο λογο φορητοι 

μεσα πυροπροστασιας , λ , 
, σ ν αίθουσα προβολης, στο κυ ικειο, στην 

~ροσβεστηρες , τη αστάσεωv. Στο ίδιο επίπεδο με την 
αιθουσα προβολων και παρ , , ) , , λέτες (2 ανδρικες και 2 γυναικειες , το 
αιθουσα βρισκονται οι τουα , 

, , ε' των εισιτηριων. 
κυλικειο καθως και το γκισ 
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Ο κινηματογράφος βρίσκεται στο βάθος του κήπου του 
Ζαππείου, στον οποίο βρίσκεται το Ζάππειο Μέγαρο, το πολυτελές 
εστιατόριο του Ζαππείου καθώς και μια μεγάλη παιδική χαρά. 
Βέβαια υπάρχει ελεύθερος χώρος για στάθμευση των οχημάτων 
ακριβώς δίπλα στον κινηματογράφο καθώς και πάρα πολλά δέντρα 
που δίνουν πραγματικά την αίσθηση ότι βρίσκεσαι στην εξοχή! 

Ο κινηματογράφος ΑΙΓ ΛΗ έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό 
διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού καθώς επίσης 
και ως διατηρητέο ως προς τη χρήση του από το ΥΠΕΧΩΔΕ. 
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ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Α-tΓΑΗ 2fln'f7tΙvY 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ v-~ (\,?~ 2 o...n n r-ι ;;ι v 

ΠΕΡΙΟΧΗ j(f:vrno 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ oιo-33Gq 3G ~ or Ο ·· ] 369)7,ο 
Είδος ι-9'ΖΡ ( ιn?, .. 
Έχετε σελίδα στο internet; (WEB SITE) i./CI Ι 

Από πότε χρονολογείται; /qqq 

Ποιες είναι οι τιμές των εισιτηρίων εισόδου; 1~ 
Ποιες ώρες λειτουργεί κυρίως; ,,..., Ι Ο , , 

1-
Οι ταινίες είναι 1 ης προβολής; ιJ/}-Ι 

Τι κόσμος έρχεται ; (κοινωνικές τάξεις , 
ό~ο· ηλικίες) 

Τι άλλες εκδηλώσεις φιλοξενεί; ι.f ι ~Q ν !)ρι.,....rι ι ιιi'5 

1 f....., ι<ο\11. ι-t ~ 5 1 
WtJ V--f ,?·s , ~ v. cJJcφ ! (!;? 5'i ~f,./ .· Πόσο προσωπικό διαθέτει και τι ; 

f'ιλ 'V \-(\.~ ?Cλ.f.r'υ. ~ 

Υπάρχουν πινακίδες προς τον κιν/φο; by ι ... 

Τ? κτίριο είναι δημόσιο ή ι~ ή 
μισθιο; "V?J () 1 4-?ι)> V\.-ι α J .:;2ό (\ /l~ 

Ηλικία κτιρίου; ~~ο~ 
Μεσοπολεμικό , Μεταπολεμικο, L.υγχρονο 

Υπάρχουν άλλοι όροφοι άνωθεν του 
~ιν/φου ; 

-
(..λ. ... :) (V\ 'i:.-t ο 

Τεχνική περιγραφή κτιρίου (δηλ. τι χώρους 
τrεριλαμβάνει : cafe, δισκάδικο, κτλ.) 

,...___ 

~κεται σε~, όροφο ή υπόγειο; 
~έτει ι@QΤΘΡ.lο χώρο , κλειστό χώρο ; 
~ες τουαλέτες διαθέτει και τι ; ?. -f 2 

~ι ράμπες αναπήρων; ΙVΑΙ 2 

ΊΞχει σύστημα πυρανίχνευσης και .rι / f 4 G g f t§ 1 ..,rf Σ j 
~όσβεσης; 

Ι ~ς αίθουσες υπάρχουν; 
υι/21 ιr.Ι f;5 (to;\J rψdeo ι~ ,. u..a.p r· ..... . J J'J 

i/lύ.f&..:;5 
( 

fU ~ 1 vf 5· (.,< c.t 1 V'O j Ρ {Ι ί') 

Περιγραφή της αίθουσας. (μουσική, 
Ψωτισμός , διακόσμηση) 

-
~ρητικότητα έχει; (πόσες θέσεις) "33'0 

~τει κλιματισμό, εξαερισμό; - / p;~N,/ 
Pv .e h L-J 

Sv...rr.:;u.νi.D 

~ητικό σύστημα διαθέτει; 
( ~ ( J θω .() ~ , 

ιJ {+( (\.? 1J Λf q '6 Ι ι.-ο, ~Χει Χώρος στάθμευσης; μ, ςrυf ο/ {ίλι(S1 ~f ({..( Ι 
?,~f\ (1i'1.iι/ Πω · θ · ες . ς ειναι ο περιβάλλων χώρος / Συν ηκ 

{\ U-\ b ί ~ .,ι Υ.'Cλ.(10.. ~~ν~σης ΤΓεζών - οχημάτων Ι Συνθήκες 
~ευσης Ι Πεζόδρομοι 
Χρ . . 

ησεις γης . (άλλα σινεμά, μαγαζια, 
εμτrορικό) 
r:--- -~ 

ΕΞχει , β ση · "1(} 1 -συγκοινωνίες , εύκολη προσ α .:___ι.---
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ΑΛΦΑΒΙΛ 

Μαυρομιχάλη 168 
Κέντρο 

Θερινός 

Ο θερινός κινηματογράφος '' Αλφαβιλ'' βρ' Μ 'λ ισκεται στην οδό 
αυρομιχα η αρ. 168. ο κινηματογράφος που χρονολογεί r 

το 1960 είναι 350 θέσεων, το ηχητικό σύστημα που διαθέτε τ~ ~~ο 
Stereo, η τιμή των εισιτήριων εισόδου είναι 6 ε Τα α' ι 0 Υ 

λ r r r • τομα που 
απασχ~ ουνται ειναι ενας μηχανικός, ένας ταμίας, ένα άτομο για το 
κυλικειο και μια καθαρίστρια. 

:α άτομα με κrινητική ,αναπηρία δεν έχουν πρόσβαση, γιατί εκτός 
απο τα εξωτερικα σκαλια , 31 σκαλοπάτια οδηγούν στην αίθο 

β r r r υσα 
π~υ ρισκετ~ι σε οροφο, χωρις να έχουν τοποθετηθεί πουθενά 
ραμπες αναπηρων. 

Το κοινό που επισκέπτεται τον κινηματογράφο είναι μεσαία 

κοινωνικής τάξης και ηλικίες κυμαίνονται μεταξύ 18 και 27 ετών~ 
Οι ώρες που λειτουργεί κυρίως είναι 21 :00 - 1 :00 και τα έργα που 
προβάλλονται είναι 2 11 ς προβολής. εκτός από προβολές ταινιών 
φιλοξενούνται και συναυλίες καθώς και χοροί. 
Ο χώρος που στεγάζεται ο κινηματογράφος είναι ένα ιδιόκτητο 

μεταπολεμικό κτίριο που χρονολογείται από το 1960, το οποίο όμως 
δεν έχει υποστεί κανενός είδους αναπαλαίωση ούτε εξωτερικά ούτε 
εσωτερικά, με αποτέλεσμα ο μέσα χώρος να φαίνεται αποπνικτικός 
με έντονα τα σημάδια της φθοράς του χρόνου. 
Η αίθουσα βρίσκεται σε όροφο στον οποίο η οροφή είναι 

ανοιγόμενη, τα καθίσματα είναι πεπαλαιωμένα από φθαρμένο μπεζ 
βελούδο. Διαφημιστικές αφίσες της δεκαετίας του '60 και του '70 
διακοσμούν τους πλαϊνούς τοίχους. Όσον αφορά την ασφάλεια των 
επισκεπτών διασφαλίζεται με το σύστημα πυρασφάλειας που είναι 
εγκατεστημένο. Πέραν των παθητικών μέτρων πυροπροστασίας 
όπως οδοί διαφυγής, φωτισμός ασφαλείας κ.τ.λ. προβλέπονται και 
ενεργητικά μέσα πυροπροστασίας που είναι κατά κύριο λόγο 
φορητοί πυροσβεστήρες στην αίθουσα προβολής, στο κυλικείο και 
στην αίθουσα παραστάσεων. Στην είσοδο βρίσκεται ένας χώρος 
υποδοχΊ1ς, το γκισέ των εισιτηρί~ν και το ~λικείο ενώ ο,ι τουα~έτες 
(2 ανδρικές και 2 γυναικείες) βρισκονται ενα υπερυψωμενο επιπεδο 
στο βάθος. r r r r 

Η οδός που βρίσκεται ο κινηματοyραφος, ειναι μια ~αροδος τ~ς 
Λ. Αλεξάνδρας με μέτρια κυκλοφορια. Απο τη λεωφορο περνουν 
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πολλές συγκοινωνίες που καθιστούν εύκολη την πρόσβαση στον 

κινηματογράφο. Συγκεκριμένος χώρος για πάρκινγκ δεν διατίθεται, 
αλλά η στάθμευση των οχημάτων είναι εύκολη στη γύρω περιοχή. 

Απέναντι από τον κινηματογράφο βρίσκεται ένα θέατρο -
πολυχώρος που τους καλοκαιρινούς μήνες μένει κλειστό, ένα 

μεζεδοπωλείο και κατοικίες σε πολύ παλαιόκτιστα κτίρια. 

Σαν συμπέρασμα ο κινηματογράφος "Άλφαβιλ" είναι απόλυτα 
εναρμονισμένος στην περιοχή, γιατί διατηρεί το ήδη υπάρχον κλίμα 

της φθοράς του χρόνου. 
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ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ /J Λ φ 48/f\ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Mo..,-ιJof.o y.J~ ~ Ι ι;, 'Α 
ΠΕΡΙΟΧΗ jι-· ς 11'17'\ /\ 

' ΤΗΛΕΦΩΝΟ ιn Ι n - ~<./ιC./> <' 2_J.• 
Είδος 

()(' ,d rιro's 

Έχετε σελίδα στο internet; (WEB SITE) Q)( Ι 

Από πότε χρονολογείται; /qbD 
Ποιες είναι οι τιμές των εισιτηρίων εισόδου ; (0-έ 

Ποιες ώρες λειτουργεί κυρίως; q Ι 

Οι ταινίες είναι 1 ης προβολής; 2 .... ~ (\ιJt:J c !.) ~ .._'j 
Τι κόσμος έρχεται; (κοινωνικές τάξεις, 

/~ - 2+ ηλικίες) 

Τι άλλες εκδηλώσεις φιλοξενεί ; 6 vVΌ- JJ ί' fJ Υ , ., /)? .JS 

Πόσο προσωπικό διαθέτει και τι ; 
ψ )~Ο\;? u_OS Ι -zc4 / c.t 5' 

Ι 
1 (;''29 Ηγι , ι.ισ.9άpίcιιιιQ, 

LΥπάρχουν πινακίδες προς τον κιν/φο; tJ'-L Ι 

Το κτίριο είναι δημόσιο , ιδιΌΚτηΤΟ ή 
μίσθιο· 

1 

Ηλικία κτιρίου; Νεοκλασικό, Προπολεμικό, 
Μεσοπολεμικό, ~ Σύγχρονο 

Υπάρχουν άλλο ι όροφοι άνωθεν του -
_!<ιν/φου; 

~ 'i ,κ· ς:.. D ./ ο ι yif f νι,.. D(Jo..(J)' 

Τεχνική περιγραφή κτιρίου (δηλ. ΤΙ χώρους 
Ττεριλαμβάνει : cafe, δισκάδικο, κτλ.) 

- U..v' ,J ( u. )Λ; -./) 

~ 

~ίσκεται σf(icJ~. όροφο ή υπόγειο; 
~θέτει <![Παί'θj)!Jj) χώρο (Κλε ι-Qψχώρο ; 
~σες τουαλέτες διαθέτει και ΤΙ ; 

. ') + ) 

~ι ράμπες αναπήρων; ;() J Ι 

'ΕΞχει σύστημα πυρανίχνευσης και () υf? 6 e c f/I >ΊηJ 
~όσβεσης; 

Ι Πόσες αίθουσες υπάρχουν; 
3 ~ 6 u cι) ι c:ϊ 

C!. ι' ~ ν(όc..; ' (λ.; JC) Ι ( <f c-η / C..f:) j · 
ιfι (,( v-, 

/ s (U.'f ιfι /(:, 7 { ιι..a, ' Ι u.u!Ji Gι/ C.. '1() 
(1 C..'10 Αιι 1 uf S r.ti ι 

Περιγραφή της αίθουσας. (μουσική, 'δι ~u.J r.f., 6 '7 ίΧ υ..eι r? iί.AJ '1--.9 Υ' O!fί(,,FJ 

Ψωτισμός , διακόσμηση) 

ι--__ -
~ητικότητα έχει; (πόσες θέσεις) 35'Ό 

~ει κλιματισμό, εξαερισμό; 
., 

_J/.:J f hvι s t-e'._~0 
~τικό σύστημα διαθέτει; 
Υττ , (.5)ν'. } ~-xt' · G?όι9f r u> 0Ρχει Χώρος στάθμευσης; , ) G ιΝ~r ..<}' ) u ί"" c.15 , 
~ως είναι ο περιβάλλων χώρος / Συνθηκες \.}ι) Γ>ζ 1 5e-+ι( /' ~ ?f rαJ u. .....-(_{ ..\ ";! i li> ι' . Ί ι--- sf9, ;?~ ' κιv θ, ς Gv..h ο στ ~σης Πεζών - οχημάτων Ι Συν ηκε 

u~ ι wϊs.· 5 ,, θ{q l'f9 1 !>J 1 Σ J ,1vJ>. ι/ \) . ~υσης Ι Πεζόδρομοι f\ό~ιi~ 
Χρ , , 

ησεις γης . (άλλα σινεμά, μαγαζια , 
εμττορικό) 

p )rfd v-SJ~s · ι.--__ _ ι.--
t . ~Ι ο-ΛJ 

Χει συγκοινωνίες , εύκολη πρόσβαση , ___ ι--



ΒΟΞ 

Θεμιστοκλέους 82 
Εξάρχεια 

Θερινός 

Στην, πλατεία των ~ξαρχείω~ πάνω σε πεζόδρομο, βρίσκεται και 
ο θερινος κινηματογραφος BOb. Το προπολεμικό αυτό κτίριο 
ο r λ ' r r ' στο 
ποιο ειτουργει ο κινηματογραφος απο το 1932 είναι ιδιοκ,.,....1 , 
ο , , , , ' ~ , σιας 

:ου . ~.Ε. και η ~ιθουσα η οπ,οια βpισκεται σε οροφο, αποτελεί μια 
οαση με~α στ~ κεντρ~ της Αθηνας., Εχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό 
διατηρητεο κτιριο απο το Υ πουργειο Πολιτισμού καθώς επίσης και 
ως διατηρητέο ως προς τη χρήση του από το ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Διαθέτει 300 θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν καινούργια 
μεταλλικά καθίσματα και μερικά τραπεζάκια. Υπάρχουν πολλά φυτά 
και λάμπες, τύπου πεζοδρομίου, οι οποίες δίνουν μια ευχάριστη νότα 
στον χώρο. Ο φωτισμός της αίθουσας είναι επαρκής και κατάλληλος, 
υπάρχει όμως και φωτισμός ασφαλείας για κάθε ενδεχόμενο. Το 
ηχητικό σύση1μα είναι Dolby Surround. 
Ο κινηματογράφος διαθέτει στο πίσω μέρος του ισογείου δύο 

αντρικές και δύο γυναικείες τουαλέτες. Σε εμφανή σημεία είναι 
τοποθετημένοι φορητοί πυροσβεστήρες, όμως δεν μπορεί να 
εξυπηρετηθούν τα άτομα με κινητικά προβλήματα καθώς δεν 
διαθέτει ράμπες αναπήρων. Απασχολεί πέντε άτομα για προσωπικό : 
έναν μηχανικό, έναν ταμία, έναν θυρωρό, έναν υπεύθυνο και έναν 

καθαριστή. 
Οι θεατές που επισκέπτονται τον κινηματογράφο ΒΟΞ είναι 

ανώτερων κοινωνικών τάξεων και οι ηλικίες τους κυμαίνονται 
κυρίως από 30 έως 60 ετών.Οι τιμές των εισιτηρίων είναι 6,50 €για 
το κανονικό και 5 € το φοιτητικό. Οι ώρες λειτουργίας του είναι 
κυρίως από τις 9μ.μ. έως τις lπ.μ. και ~ίζει τ~ινίες Α' πpοβ~λής. , 

Το κτίριο του κινηματογράφου BOb σ:εγαζει ακριβως ~ατω ~πο 
την 'θ σο'γειο δίπλα από την εισοδο του σινεμα, και ενα 

αι ουσα, στο ι r r 

καφέ _ βιβλιοπωλείο του Λιβάνη, τ~ οποιο εξυπη~ετει κ~ι τους 
θ , ματογράφου Απεναντι ακριβως απο τον 
εατες του κινη . ' ' r 

, ΒΟ,._, βρίσκεται ένα υπαιθριο cafe καθως και 
κινη ματογραφο ~ 

διάφορες κατοικίες. ' r ' ' 

Η , Εξ είων δίπλα απο την οποια ειναι χτισμενος ο 
πλατεια των αρχ ' ' r r 

r ξ λίζει μεγάλη κινηση πεζων και οχηματων 
κινη ματοyραφος, ε ασβφ~κεται σε μια πλεονεκτική θέση καθώς 
με αποτελεσμα να ρ ' r και το πρόβλ11μα του 

λ , , > Βεβαια υπαρχει 
αποτε ει «περασμα> . r α ού δεν διαθέτει πάρκινγκ . 
παρκαρίσματος των οχηματωv, φ 
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ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Βο= )./ /-!V Α μ li ιιu. 8 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ <9s-J ι c, Ίο υ;) f"@ ι,ι:)' 82 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

Ι 

}C-f vrpo Gfaf)Yu(J{ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1 

Ό Ι Ο - 3 3 ιΟ ι Ο 2r/) 
Είδος ι'Υu ι ~' 
Έχετε σελίδα στο internet; (WEB SITE) OL ! 

Από πότε χρονολογείται; Ι '132 

Ποιες είναι οι τιμές των εισιτηρίων εισόδου; C15D i ' S€ ίfοι ι. U (;. ι--0 vι '-'--..? 

Ποιες ώρες λειτουργεί κυρίως; ~ - 1 / ιι 

Οι ταινίες είναι 1 ης προβολής; JJ{), 1 

Τι κόσμος έρχεται ; (κοινωνικές τάξεις , 
30-60 ηλικίες) 

Τι άλλες εκδηλώσεις φιλοξενεί; -
~..., Υ:ύ- ~- 1 ι,,,οJ 1 'ίΑ.f ι'αJ 'ι9νy:} (,,./fόj L<cλ~Yo/167..;J , 

Ι 

Πόσο προσωπικό διαθέτει και τι ; tJ()ιίιλ9~ 5 
Υπάρχουν πινακίδες προς τον κιν/φο ; tJ χ Ι 

Το κτίριο είνα 'δημόσι Ο'\ή ιδιόκτητο ή [γΡ / ι,ιιctj~ C.V-0 '1..D 41' (),/.(: 

μίσθιο · 
' 

Ηλικία κτιρίου ; Νεοκλασικό, ΓQf)~. 
Μεσοπολεμικό , Μεταπολεμικό, Συγχρονο 
~ 

Υπάρχουν άλλοι όροφοι άνωθεν του -
κιν/φου ; 

. ( ~) (.Ν"!> 7/,.,- [.1Γ ~ :J ~-..t? ι,, ι v /ιο..ν../ ')..ο'-' 
ρ, ' '> VvtA/' ' (.,_) 

( (1 υ. w1\. ' 
2.οι...J /1 ι 6 c.f v.IJ ,;.;~ 

1 
ivv- u.cy<;: - &ιi) ιο f'. , ς:_.; t? 

Τεχνική περιγραφή κτιρίου (δηλ. τι χώρους 
περιλαμβάνει : cafe , δ ι σκάδικο, κτλ.) 

~ 

..§ρίσκεται σε ισόγειο,c6Ρο.φ~ή υπόγειο ; 
~αθέτει (Παίθρι Ο)χώρο , κλειστό χώρο ; 

IG ·»~ 6"1=> ι'1 r'6vu JZ,:0->1 2+ 2 Gf....7 
.!2__όσες τουαλέτες διαθέτει και τι ; ν 

§ει ράμπες αναπήρων; ο'/./ 

11 1" ο r; .tr., ' ·;'/J f_J Έχει σύστημα πυρανίχνευσης και μ,41 
l..f:Jf '? ι.? _; ~ 

~ρόσβεσης; 
( ~σες αίθουσες υπάρχουν; •). ')\ ι ιιι:i Ueι Ι v</ J fJ J1 4 '-<-J rq4 ·~ 2/1 Gf1 ko,j· / 

Υ )'70-
C<. ιΟ '{' ~\ ) ...i' C{f / l.fv?u , ·'Jci }'n r J f '_s ι,JΊ!Cf -?'5 

lfiv'7 ιC Ο ι "/ 

Περιγραφή της αίθουσας. (μουσική , 
<\ r 

(1 fjcJ Jp1} ι ()v 

Ψωτισμός , διακόσμηση) 

---- Ί nΟ ~ρητικότητα έχε ι ; (πόσες θέσεις) 
--- ς L<-Lινι.-ι:J ~έτει κλιματισμό, εξαερισμό ; 

°Ps? e hu ~ητικό σύστημα διαθέτει ; 
,r) -X 1 vΪr').o C, ?7,, {\ 'lα.τ~./c; t!y>6f.-i(.,ι)V , ~χει χώρος στάθμευσης ; . 

ir ,~ .!? 'fO ; ρf 'f σ 7<-' "ch n r J ._;, v ~ως είναι ο περιβάλλων χώρος / ~υνθηκες · 
1 ~ uι'V'ι 'ι 

~ιν~σης πεζών - οχημάτων Ι Συνθηκες [λΟ" cι.:&~ 6\Lλ, ~>.cλ. 
CP/ e 

, 
(, '70... ' . (.... (V2.o ι/(1 Q.j ιJr Ι :7 ~ευσης Ι Πεζόδρομοι lf/' ~ vo.. ~"" ι (,r(' Co\. e χ 

Χρήσεις γης . (άλλα σινεμά, μαγαζιά, uυ~ιu. ϊ 'i ~ 
εμττορικό) 

- ι.---ι-...___ - JJAI ' ΕΞχει συγκοινωνίες , εύκολη πρόσβαση ; ~ 
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ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

Πλατεία Δεξαμενής 

Κέντρο 

Θερινός 

Ο θερινός κινηματογράφος '' ΔΕΞΑΜΕΝΗ'' βρίσκεται στην 
πλατεία Δεξαμενής λίγο πιο πάνω από το κέντρο του Κολωνακίου. 
~ κινηματογράφος που χρονολογείται από το 1989, είναι 300 
θεσεων, το ηχητικό σύστημα που διαθέτει είναι Dolby Surround και 
οι τιμές των εισιτηρίων εισόδου κυμαίνονται μεταξύ 5 € για 
φ,οιτητές και 6,60 €γενική είσοδος. Τα άτομα που απασχολούνται 
ειναι ένας μηχανικός, μία ταμίας, μία ταξιθέτρια, τρία άτομα για το 
αναψυκτήριο, ένας φύλακας μία καθαρίστρια και ένα άτομο για 
βοηθητικές εργασίες. 
Ως μειονέκτημα του κατά τα άλλα πολύ συμπαθητικού αυτού 

κινηματογράφου κρίνεται το γεγονός ότι οι άνθρωποι με κινητική 
αναπηρία δεν έχουν πρόσβαση, γιατί την καθιστά αδύνατη η ύπαρξη 
πολλών σκαλοπατιών στην είσοδο της αίθουσας και η απουσία 

ράμπων αναπήρων. 
Το κοινό που επισκέπτεται τον κινηματογράφο είναι κυρίως 

καλής κοινωνικής σειράς και ηλικίες είναι από 18 και άνω. Οι ώρες 
που λειτουργεί κυρίως είναι 19:30 - 3:00 και τα έργα που 
προβάλλονται είναι πάντα 1 ης προβολής. Πριν την έναρξη της 
προβολής καθώς και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ακούγεται 
ευχάριστη μουσική. 
Ο χώρος που στεγάζεται ο κ~νηματογρ~φος είναι ένα 

μεταπολεμικό κτίριο που είναι παραχωρησ~ απο, το πολιτιστι~ό 
κέντρο εργαζομένων της Ε. Υ Δ.ΑΠ., το οποιο βρ,ισκετ~ι ακ~ιβως 
δίπλα. 'Ετσι δεν θα μπορούσε να μην φιλοξενει εκτος απο τις 
προβολές αξιόλογων ταινιών, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ομιλίες, 

εκθέσεις κ. τ.λ. r r r r 

ο r 'θουσας η οποία βρισκεται σε οροφο, ειναι πολυ 
χωρος της αι ' r 

θ , ετη' πρασινάδα ολόγυρα, καινουρια μεταλλικά 
συ μπα ητικος με αρκ ' r 

θ r δ ' α τραπεζάκια για καλυτερη εξυπηρετηση του 
κα ισματα, ιασπαρτ r , ' 

, , κα' δους απορριμματων. Όσον αφορα την 
κοινου και αρκετους , , 
ασφάλεια των επισκεπτών διασφ~λιζετα~ με το συστη~α 

, , ι εγκατεστημενο. Περαν των παθητικων 
πυρασφαλειας που εινα , , , 

, , 'πως οδοί διαφυγης, φωτισμος ασφαλειας 
μετρων πυροπροστασιας 0 ργητικά μέσα πυροπροστασίας που είναι 
κ.τ . λ. προβλέπονται και ε;ε β , ς στην αίθουσα προβολη'ς 

, , λ, ρητοι πυροσ εστηρε ' 
κατα κυριο ογο φο , οβολών και παραστάσεων. Στο ίδιο 
στο κυλικείο, στην αιθουσα πρ 
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επίπεδο με την αίθουσα βρίσκονται οι τουαλέτες (2 ανδρικές και 2 
γυναικείες) και το κυλικείο ενώ το γκισέ των εισιτηρίων είναι ένα 

επίπεδο πιο κάτω . 
Ο κινηματογράφος βρίσκεται στο βάθος ενός υπέροχου πάρκου, 

στο οποίο υπάρχει και παιδική χαρά. Στο επάνω μέρος του πάρκου 
βρίσκεται ένα εστιατόριο, ενώ η γύρω περιοχή είναι κατοικημένη. 
Η τοποθεσία του κινηματογράφου δεν διευκολύνει την πρόσβαση 

με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, παρά μόνο με αυτοκίνητο ή 

δίκυκλο για τα οποία όμως δεν διατίθενται συγκεκριμένες θέσεις 

πάρκινγκ από τον κινηματογράφο. 
Ο κινηματογράφος έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο ως προς τη 

χρήση του από το ΥΠΕΧΩΔΕ. 
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_ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Δ{,:Ξ/Jk(/VΙ-ι 
!1ΙΕΥΘΥΝΣΗ n ~ι'·ι )'iΛ,. CJ. ΔΣ }ο.). ί.h'j )t..o,J(~LJJ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

t:.~~;1 n 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ Ι 

/)/ι!"J - ?C.2 i qιι2 Ο 1 Ο - 3(-., V 2 36 ? 
Είδος 

&ιJ Ι V..0 \ 
~Εχετε σελίδα στο internet; (WEB S/TE) 

ι 

Ο lt' ι 

Από πότε χρονολογείται; /C{gq 

Ποιες είναι οι τιμές των εισιτηρίων εισόδου; G, Go € ~ 
- s (_ rσ ):Τ--

Ποιες ώρες λειτουργεί κυρίως; γ3ο - 3 .),Ρ 

Οι ταινίες είναι 1 ης προβολής; /ι/Ρ Ι 
Τι κόσμος έρχεται; (κοινωνικές τάξεις , 

/f 
ι 

·..Α <:λ j ζ ~ (leλvt...I '-<-οι ...,__//Ι <-ι 1·i , .. ηλικίες) UC<-f. 
?ι.ι,!Υ-,_ 

!ι άλλες εκδηλώσεις φιλοξενεί; (\ο~ι "t'i&?ιu)S ( ς(.Α.'9Τ6[Α \ ' .:? /.. 1 ~ ι ' 11 

Πόσο προσωπικό διαθέτει και τι ; r'ι ι( οvιι..:_:;»~ 1 ?cR.jiα s' V:C<..9cpι"G 7f?ι α, ') ό ΖJι/~~ 6 ?._,p 

γ '\Clf 1 -z.c.1.[1 ι9( 7-.f rα ' ifι..:~'-{.α_ ~ Ι ~υι,,σ hυ-. ~ο.,ιλ?rv 
Υπάρχουν πινακίδες προς τον κιν/φο; 0)( 1 VJ 

Το κτίριο είναι δημόσιο ή ιδιόκτητο ή 
rιc,y:ιox~p<r 61 '-<sνΟ 1 !) /1:;) Ί 11 ι ι, Ί r Lι/.:>' u i vrp~ 'l,.,; (Ξ μίσθιο ; 

Ηλικία κτιρίου; Νεοκλασικό, Προπολεμικό, 
Μεσοπολεμικό , ~αΠο~~ Σύγχρονο 

Υπάρχουν άλλοι όροφοι άνωθεν του 
κιν/φου ; -

~r 1f'M11d.\..( to ~-,1.Ν (}~c.tι.ι.,e;; c, ·ψι,./lα ίό.JctJr4 

Τεχνική περιγραφή κτιρίου (δηλ. ΤΙ χώρους 
περιλαμβάνει : cafe, δισκάδικο, κτλ.) 

Βρίσκεται σε ισόγειο.(όpοφQ)ή υπόγειο ; 
~ιαθέτει\QΤΤ~ χώρο , κλειστό χώρο ; 
Πόσες τουαλέτες διαθέτει και ΤΙ ; 2-+"2 
,5χει ράμπες αναπήρων; ο )ι 1 

Έχε ι σύστημα πυρανίχνευσης και 
(' ι/ Ρο G t (j,. ι; ·7 .,~ ~ f s ~ρόσβεσης; 

!]_όσες αίθουσες υπάρχουν; ( 

γι .._.η ί cf t> Άs. [η'fι_,ι'>) (Αι:ϊS' ο~ 11pJvι ι-0, /ioSbs 
uι..rόJ""'ν u 4 ιvo[)Jf /11 S / ( ?u. ~ ~ ( u ~· J Uef'J'.MJ V 

.-
( 

Περιγραφή της αίθουσας. (μουσική, ϊ..ι&.. ?-f <41 C Jq<A ι~ 
φωτισμός , διακόσμηση) 

Τι χωρητικότητα έχει; (πόσες θέσεις) 'JΠ .'? 

Δι αθέτει κλιματισμό, εξαερισμό ; -
Τι ηχητικό σύστημα διαθέτει ; fλ, e bt1 Sv..rrnυ..rι,J 

~ 

Υ πάρχει χώρος στάθμευσης ; (')χ ι 

π ως είναι ο περιβάλλων χώρος Ι Συνθήκες erι.6υ.~ t r~o.. &r (Ίc)._e~ '°f'Jf v ~~ι Lλ'1f rvι. 

κίν ησης πεζών - οχημάτων Ι Συνθήκες 
Λ<ί(rv~». "1yt-,_ (ld f (.,( .{) . r&-,<ei. 1;;ρr.ο . f\cιι Sι'-' ...,· άθμευσης Ι Πεζόδρομοι r"<.:λ στ 

Χρ ήσεις γης. (άλλα σινεμά , μαγαζιά , 
~ [ f\) (λ ~ ·1 .? ·~Α ( (( G'( 1 (..(CJ

0 L<. ~:· v<f j) .ο <\f JV-):>J 
εμ πορι κό) 6'/Δ.Ρ. 17 

Έχ ει συγκοινωνίες , εύκολη πρόσβαση; σy. Ι 



ΝΕΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ 

1\1αυρομιχάλη 265 
Κέντρο 

Θερινός 

Ο θερινός κινηματογράφος ''Νέα Παναθήναια'' που βρί 
σ δ' Μ σκεται 
την ο ο αυρομιχάλη αρ. 265, χρονολογείται από το 1964 , 

200 θ, , , , ειναι 
εσεω;, το ηχητικο σ;>στημα ,που διαθέτει είναι Dolby Surround 

και οι τιμες των εισιτηριων εισοδου κυμαίνονται μεταξύ 5 € 
~οιτη~ές και 6,50 € γενική είσοδος. Τα άτομα που απασχολούν~~~ 
ειναι ενας μηχανικός, ένας θυρωρός, μία ταμίας, δύο άτομα για το 

κυλικείο και δυο καθαριστές. 
Αν και δεν διαθέτει ράμπες αναπήρων, τα άτομα με κινητικά 

πρ?βλή ματα έχουν πρόσβαση ένεκα του γεγονότος ότι η αίθουσα 
βρισκεται στο ισόγειο και δεν υπάρχουν καθόλου σκαλιά στην 
είσοδο. 

Το κοινό που επισκέπτεται τον κινηματογράφο προέρχεται από 
τις μεσαίες κοινωνικές τάξεις και ανάλογα την ταινία οι ηλικίες 
κυμαίνονται από 1 Ο έως 80 ετών. Οι ώρες που λειτουργεί κυρίως 
είναι 21 :00 - 1 :00 και τα έργα που προβάλλονται είναι πάντα ~ 11ς 
προβολής. Πριν την έναρξη της προβολής καθώς και κατά τη 
διάρκεια του διαλείμματος ακούγεται ευχάριστη μουσική. 
Ο κινηματογράφος στεγάζεται σε ένα μεταπολεμικό κτίριο, το 

οποίο ο επιχειρηματίας το ενοικιάζει. Ο χώρος της αίθουσας είναι 
πολύ προσεγμένος αισθητικά. Οι παλιές λάμπες πεζοδρομίου, το 
σιντριβάνι που υπάρχει στο βάθος καθώς και η άφθονη πρασινάδα 
δίνουν ένα τόνο γλυκιάς νοσταλγίας ενώ τα καθίσματα είναι 
καινούρια μεταλλικά. Οσον αφορά την ασφάλεια των επισκεπτών 
διασφαλίζεται με το σύστημα ,πυρα~φάλειας που είναι 
εγκατεστημένο . Πέραν των, παθητικω; μετρων πυρο~ροστασίας 
όπως οδοί διαφυγής, φωτισμος ~σφαλειας ~.τ.λ. πρ~βλε~ονται ~αι 
ενεργητικά μέσα πυροπροστασι~ς που ειναι ~ατα κυριο λογο 
φορητοί πυροσβεστήρες στην αιθο~σα προβο~ης, σ~ο κυλικείο, 
στην αίθουσα προβολών και παραστασεων. ~το ιδιο επιπεδο με την 
αίθουσα βρίσκονται οι τουαλέτες (2 αν~ρικες και 2 γυναικείες), το 
κυλικείο καθώς και το γκισέ των εισιτηρ~ων. , , , 
Η οδός που βρίσκεται ο κινηματοyραφος, ειναι μια ~αροδος της 

Λ. Αλεξάνδρας με μέτρια κυκλοφ~ρια., Απλο τη λεωφ,ορβο περνούν 
λλ, , που καθιστουν ευκο η την προσ αση στον 

πο ες συγ~οινωΑνιες ο κινηματογράφος δεν διαθέτει χώρο για 
κινηματογραφο. v και , , , , , , ς να σταθμεύσει το οχημα του επι της οδού 
παρκινγκ, μπορει καποιο 

104 



. 7.;2τ=h"==-.. . 3 ===~----- -

Μαυρομιχάλη, καθώς στη γύρω περιοχή βρίσκονται αποκλειστικά 
κατοικίες και χαλάσματα. 

Σαν συμπέρασμα ο κινηματογράφος "Νέα Παναθήναια" δίνει 
μια νότα πολιτισμού και αναψυχής στην περιοχή που λόγω των 
παλιών κτιρίων που αν και κατοικημένων, δίνουν μια αίσθηση 
εγκατάλειψης. 
Ο κινηματογράφος αυτός έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό 

διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού καθώς επίσης 
και ως διατηρητέο ως προς τη χρήση του από το ΥΠΕΧΩΔΕ. 
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.QNOMA ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
~ΥΘΥΝΣΗ 
~PIOXH 
~ΛΕΦΩΝΟ 
.§_δος 

§ετε σελίδα στο internet; (WEB SΙΤΕ) 
~ό πότε χρονολογείται ; 

Ποιες είνα ι οι τιμές των εισιτηρίων εισόδου ; ...__ 

~οιες ώρες λειτουργεί κυρίως ; 
._9ι ταινίες είναι 1 ης προβολής ; 
Τι Κόσμος έρχεται ; (κοινωνικές τάξεις , 
..Q_λικίες) 

Τι άλλες εκδηλώσεις φιλοξενεί ; 

Πόσο προσωπικό διαθέτει και τι ; 

.Υπάρχουν πινακίδες προς τον κιν/φο; 
Το κτίριο είναι δημόσιο ή ιδιόκτητο ή 
~ 
Ηλικία κτιρίου ; Νεοι<λ.rrrτιι<ό , Προπολεμικό , 
Μεσοπολεμικό , ~πολεμ ό , Σύγχρονο 

Υπάρχουν άλλοι όροφοι άνωθεν του 
~κιν/φου ; 

Τεχνική περιγραφή κτιρίου (δηλ. τι χώρους 
Περιλαμβάνει : cafe, δισκάδικο , κτλ.) 

_!3ρίσκεται σε ιtfQγε!.9) όροφο ή υπόγειο ; 

λ-{ο......w~ι.ιχι;{':) .. 2GS 
·'i .,. vrn ~ 

ο ι () t: ιι 2.S-1 1<./ 

ι0;-;,~ 1 • ......: \ 
' 

οχ.ι 

/ Ci6ίf 

Cι S € 

q Ι 

D'><' ι 

ί.λ-ι.ι> l(r. <ί 1 ο 

~ιαθέτει (ιπαίθ~ χώρο , κλειστό χώρο ; 
μ•~ 2-. + 'L 

r:;:Π~ό_σ_ε~ς~το_υ~α~λ~έ~τε~ς~δ~ια~θ~ε~· τ~ει~κ~α~ι~τι~; ____ _ . ι_~- ~~~C:f!.:.~n~~·~~e~o~~~~------------~ Εχ · Ί..·Ά 'ι(.-:JV" ι Ψ ~ ει ραμπες αναπη· ρων · _ 
Έ . , 

χει συστημα πυρανίχνευσης και (1 v/t76 ($ rG? ,_; /"25 
~πυρόσβεσης ; _ 

Περιγραφή της αίθουσας . (μουσική , 
φωτισμός, διακόσμηση) 

Ι,Τ~ι_χ~ω~ρ~η_τι~κο_· τ_η~τ~α~έ~χ~ει~; (~π~ό~σ~ε~ς~θ~έσ~ε~ις~)--ι_ 
Διαθέτει κλιματισμό, εξαερισμό ; _/ _ _:-::..-----;---::---d-;------------

_ __JΓ2z.Jo~b~~1--~S~v~ί~r~D~~~'-----------~ Τι ηχητικό σύστημα διαθέτει ; -~ )ν -ι. . 

Υπάρχε ι χώρος στάθμευσης ; _ __goκ1t..L~J--G-~ςι.:-ι"~1·~S-:---;,G~?~°'~, ιJ;9"L~~r::....-G-;;,, ~>-(;;:>:. ~-'uJ~-:3;--;~~ρ~~-:;--
υ.ι:J...λ ) . Ι 

Πως είναι ο περιβάλλων χώρος / Συνθήκες 
κίνησης πεζών - οχημάτων/ Συνθήκες 

~σ~τ~ά~θμ~ε~υ~σ~η~ς~/~Π~ε2ζο~·δ~ρ~ο~μ~ο~ι-------~-

Χρήσεις γης . (άλλα σινεμά , μαγαζιά , 

εμπορικό) 

Έχε ι συγκοινωνίες , εύκολη πρόσβαση ; 
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PIBIEPALUX 

Βαλτετσίου 46 
Εξάρχεια 

Θερινός 

Ο θερινός κινηματογράφος ΡΙΒΙΕΡΑ λειτουργεί από το 1970 σε 
μια ήσυχη γειτονιά των Εξαρχείων. Το ότι βρίσκεται σε πεζόδρομο 
καθιστά πολύ καλές τις συνθήκες κίνησης των πεζών αλλά όχι και 
των οχημάτων, καθώς μόνο τα δίκυκλα οχήματα μπορούν να 
σταθμεύσουν εκεί. 

Περιβάλλεται από κατοικίες και μια καφετέρια η οποία ταιριάζει 
με το στυλ και την εμφάνιση του κινηματογράφου. 

Συγκοινωνίες δεν υπάρχουν πολύ κοντά στον κιvη ματογράφο 
αλλά το κοινό μπορεί να εξυπηρετηθεί από τα λεωφορεία που 
περνάνε από την πλατεία των Εξαρχείων η οποία δεν απέχει πολύ 
από τον κινηματογράφο ΡΙΒΙΕΡΑ. 

Το κτίριο, το οποίο είναι ιδιόκτητο, βρίσκεται σε ισόγειο και 
διαθέτει υπαίθριο χώρο. Περιλαμβάνει ένα κυλικείο για την 
εξυπηρέτηση του κοινού καθώς και έξι τουαλέτες, τρεις γυναικείες 
και τρεις αντρικές. 

Παρατηρήσαμε ότι δεν υπάρχουν ράμπες αναπήρων ούτε κάποια 
άλλη πρόσβαση αυτών προς την αίθουσα. Παρ' όλα αυτά διαθέτει 
φορητούς πυροσβεστήρες και πυροσβεστική φωλιά, όπως επίσης και 
τον κατάλληλο φωτισμό, πριν, μετά και κατά τη διάρκεια προβολής 
της ταινίας. 

Μια πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα δημιουργείται από τα φυτά και 
τα διάφορα λουλούδια που περιβάλλουν την αίθουσα. Ακόμη, οι 
κάδοι οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε ε~φανή σημεία μέσα στην 
αίθουσα, δίνουν την ευκαιρία στους θεατες να μην ρυπαίνουν τον 
χώρο. 

Το ηχητικό σύστημα που διαθέτει ο κινηματογράφος ΡΙΒΙΕΡΑ 
είναι Dolby Surround, το οποίο καλύπτει άμεσα τις ανάγκες του 
σύγχρονου κινηματογράφου και , των ταινιών Α' προβολής. Η 
χωρητικότητά του είναι 350 θεσεων και ο κόσμος που το 
επισκέπτεται προέρχεται απ' ,όλες σχεδόν ~ις κοινωνικές τάξεις, ενώ 
οι ηλικίες κυμαίνονται μεταξυ 18 και 50 ετων. 

Οι ώρες που λειτουργεί είναι κυρίως από τις 8μ.μ. έως τις 1 π.μ. 
Οι τιμές των εισιτηρίων είναι 6,50 € η γενική είσοδος και 5 € το 
φοιτητικό ενώ το προσωπικό που διαθέτει είναι ένας μηχανικός ένα 
ταμίας, ένας πορτιέρης, ένα άτομο για εξωτερικές εργασίες και' τρεις 

θ , ς 
κα αριστριες. 
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Ο κινηματογράφος ΡΙΒΙΕΡ Α έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό 
διατηρητέο κτίριο από το Υπουργείο Πολιτισμού καθώς επίσης και 
ως διατηρητέο ως προς τη χρήση του από το ΥΠΕΧΩΔΕ. 
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ΟΝΟΜΑ Κ Ι ΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Ρ J IJ J C {J!J Lιf Υ 

ΔΙ ΕΥΘΥΝ ΣΗ Rr} ~? ~ ·τr:.ιΌ u ι;r: 

ΠΕΡΙΟΧΗ ε rcί ΟΧΙΛ D. . ~·i vΤΙ) D 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ο ι ο- J.. r<J-r+ιt. 
Ι 

ι!) (ο - J :R L/ ι/ grι ί 

Ε ίδος c9?. )/ 1 v-0' s 
Έχετε σελίδα στο internet; (WEB SΙΤΕ) ιΟ 'Ι. Ι 

Από πότε χρονολογείται ; '<?10 

Ποι ες είναι οι τιμ ές των ε ισιτηρίων εισόδο 
.s .€ 

1 

υ ; G>S D :€ ιιο.....UVΙ~ γ 1) 1777{ 4..() 

Ποιες ώρες λειτουργεί κυρίως ; 
;g Ο ' ' - { i) U 

Οι ταινίες είναι 1 ης προβολής; /V/}1 

Τι κόσμος έρχεται ; (κοινωνικές τάξεις , ό~~ς O t 
UΩΙ .,vvι uS:) 1~ ~<V1) .., > ι ι,..\· t} 1B -So 

ηλικίες) 

Τι άλλες εκδηλώσεις φιλοξενεί ; --
Πόσο προσωπικό διαθέτει και τι ; 

~.., χuν ι uOS , Ίc;,_f f(J 5 ι 
f79(J 1 t >/~~I 11vΥΓΥι ._, t s rt;v.1.; ιl s· 

? U.(J. 9Uιο ιι. 1 ~') 

, 

Υπάρχουν πινακίδες προς τον κιν/φο ; ΟΧ Ι 

Τ? κτίριο είναι δημόσιο ή-@Qκτητ{) ή 
μισθιο ; 

Ηλικία κτιρίου; Νεοκλασικό , Προπο~~· 
Μεσοπολεμικό , Μεταπολεμικό :6νχρονο ()yΊD 7-.Ο 'f- 0 

Υπάρχουν άλλοι όροφοι άνωθεν του -
J<ιν/φου ; 

~~ ι u~· ο 

Τεχνική περιγραφή κτιρίου (δηλ. τι χώρους 
περιλαμβάνει : cafe, δισκάδικο, κτλ . ) 

Βρίσκεται σε 6c?νει9·, όροφο ή υπόγειο ; 
Διαθέτει ι(πaίθριg χώρο , κλειστό χώρο ; 

Πόσες τουαλέτες διαθέτει και τι ; 
'3 + .3 

Έχει ράμπες αναπήρων; 
οχι 

Έχει σύστημα πυρανίχνευσης και λlΑΙ ιfDf~7σ f 
() J(N G~f'G:><ιfJf.J. lS 

fl v.#o t;(f <ο7 ι υ ..,· ι/Wf ~ 

πυρόσβεσης; 

Πόσες αίθουσες υπάρχουν; 
ι 

1γ/ ο (p ί v-eι, Δ u ι 'if1 ιy; Ι..Λ- ... ,. ) lf /_)/') ι ι /o''j u.c.t b /,.? 1 

' 

6.-.rbff 1 ~σ. ι υ...Υ ι f \'7 ο. ) ~ ι u .5 ) u σ..ρ r'ιλ;1 ( j U().ι 

Περιγραφή της αίθουσας. (μουσική , ~γιιΜ.:ι' (yu.of1 ι· ο.. 'ί.f c-.fl f) cϊΙ.Λ ι Ο\ 

φωτισμός , διακόσμηση) 

Τι χωρητικότητα έχει; (πόσες θέσεις) 350 

Δ ιαθέτει κλιματισμό , εξαερισμό ; 
-

Τ ι ηχητικό σύστημα διαθέτει; 
ί) ,., e bι Λ \ r r-rnι, "' ;J 

'J 

Υ πάρχει χώρος στάθμευσης; 
ο><- ) 

Πως είναι ο περιβάλλων χώρος / Συνθήκες (7ς / c/;/11).0) 1 

G ?af?f>-._,~Dc.,v f-r δw 0 (ΙΛ \J ί..Α~Ο... 

κί νησης πεζών - οχημάτων/ Συνθήκες ~ {\ <:>>,.:, (,ιο; ~ς s G ",γι) ι.; L<i'j vl"'Ί«> ~ 5 !7Ιj~v 

στ άθμευσης / Πεζόδρομοι c.. v-Uιf fGo Gί u.~τν ιι.ι ,' Σ ~ 

χ ρήσε ι ς γης . (άλλα σινεμά, μαγαζιά , 'ί; i f\;>-cx 
·' { Vb. ~ (,υ. fe ' 

'i. ι "Ζλ., 

εμ πορικό) 

Έχ ει συγκοινωνίες , εύκολη πρόσβαση ; ι9~ ι l( [) Vf"C\ G'tD V Lι ~ν /; tl. 



CΙΝΕΠΑΡΙ 

Κυδαθηναίων 22 
Κέντρο 
Θερινός 

Ο θερινός κινηματογράφος "Cine Παρί" βρίσκεται στην οδό 
Κυδαθηναίων αρ. 22 στο κέντρο της Πλάκας. Ο κινηματογράφος 
που χρονολογείται από το 1965, είναι 300 θέσεων, το ηχητικό 
σύστημα που διαθέτει είναι απλό Stereo και η τιμή των εισιτήριων 
εισόδου είναι 6,50 €. Τα άτομα που απασχολούνται είναι ένας 
μηχανικός, μία ταμίας, ένας θυρωρός, δύο άτομα για το 
αναψυκτήριο, μία καθαρίστρια. 

Ως μειονέκτημα του κατά τα άλλα πολύ συμπαθητικού αυτού 
κινηματογράφου κρίνεται το γεγονός ότι οι άνθρωποι με κινητιΚ11 
αναπηρία δεν έχουν πρόσβαση, γιατί την καθιστά αδύνατη η ύπαρξη 
πολλών σκαλοπατιών στην είσοδο της αίθουσας και η απουσία 
ράμπων αναπήρων. 

Το κοινό που επισκέπτεται τον κινηματογράφο προέρχεται από 
όλες τις κοινωνικές τάξεις και ανάλογα την ταινία οι ηλικίες 
κυμαίνονται από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένα άτομα. Οι ώρες που 
λειτουργεί κυρίως είναι 21 :00 - 1 :00 και τα έργα που προβάλλονται 
είναι πάντα Α' προβολής. εκτός από τις προβολές αξιόλογων 
ταινιών φιλοξενούνται και δεξιώσεις. 

Ο χώρος της αίθουσας, η οποία βρίσκεται σε όροφο και δυο 
σκάλες οδηγούν επάνω, είναι πολύ συμπαθητικός με αρκετή 
πρασινάδα ολόγυρα, λάμπες πεζοδρομίου, ξύλινα καθίσματα, 
διάσπαρτα τραπεζάκια και αρκετούς κάδους απορριμμάτων. Όσον 
αφορά την ασφάλεια των επισκεπτών διασφαλίζεται με το σύστημα 
πυρασφάλειας που είναι εγκατεστημένο. Πέραν των παθητικών 
μέτρων πυροπροστασίας όπως οδοί διαφυγής, φωτισμός ασφαλείας 
κ. τ.λ. υπάρχουν και ενεργητικά μέσα πυροπροστασίας που είναι 
κατά κύριο λόγο φορητοί πυροσβεστή~ες στην αίθουσα προβολής, 
στο κυλικείο, στην αίθουσα παραστασεων. Σε ένα επίπεδο πιο 
χαμηλά από την αίθουσα βρίσκονται οι τουαλέτες (2 ανδρικές και 2 
γυναικείες). Στο ισόγειο βρίσκονται το κυλικείο, το γκισέ των 
εισιτηρίων καθώς και ένας προθάλαμος στον οποίο υπάρχουν σταντ 
με αφίσες προς πώληση. 

ο κινηματογράφος βρίσκεται πάνω σε πεζόδρομο στον οποίο οι 
συνθήκες κίνησης των πεζών είναι άριστες. Γύρω από τον 
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κινηματογράφο υπάρχουν μεζεδοπωλεία, εστιατόρια, καφετέριες 
καθώς και εμπορικά καταστήματα. 

Η τοποθεσία του κινηματογράφου διευκολύνει την πρόσβαση με 
τα μέσα μαζικής μεταφοράς καθώς είναι κοντά η οδός Φιλελλήνων 
και η οδός Αμαλίας, αλλά και με αυτοκίνητο ή δίκυκλο για τα οποία 
όμως δεν διατίθενται συγκεκριμένες θέσεις πάρκινγκ από τον 
κινηματογράφο και είναι ιδιαίτερα δύσκολη η στάθμευση τους στη 
γύρω περιοχή. 

,, 
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CINE ΨΥΡΡΗ 

Σαρρή 44 
Κέντρο 

Θερινός 

Ο θερινός κινηματογράφος ''CINE ΨΥΡΡΗ'' βρίσκεται στην οδό 
Σαρρή αρ. 44 στην συνοικία του Ψυρρη και χρονολογείται από το 
1996. Ο κινηματογράφος είναι 350 θέσεων, το ηχητικό σύστημα που 
διαθέτει Dolby Surround, οι τιμές στα εισιτήρια εισόδου 
κυμαίνονται μεταξύ 5 €για φοιτητές και 6,60 €γενική είσοδος. Τα 
άτομα που απασχολούνται είναι ένας μηχανικός, μία ταμίας, ένας 
υπεύθυνος, τρία άτομα για το αναψυκτήριο και δύο καθαριστές. 
Αν και διαθέτει ράμπες αναπήρων, τα άτομα με κινητική 

αναπηρία έχουν πρόσβαση ένεκα του γεγονότος ότι η αίθουσα είναι 
ισόγεια και δεν υπάρχουν και καθόλου σκαλοπάτια στην είσοδο. 

Το κοινό που επισκέπτεται τον κινηματογράφο προέρχεται από 
όλες τις κοινωνικές τάξεις και ηλικίες κυμαίνονται μεταξύ 28 και 60 
ετών. Οι ώρες που λειτουργεί κυρίως είναι 21 :00 - 1 :00 και τα έργα 
που προβάλλονται είναι πάντα 1 ης προβολής. Πριν την έναρξη της 
προβολής καθώς και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ακούγεται 
μοντέρνα μουσική. 

Η αίθουσα, η οποία στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο, είναι ένας 
πολύ συμπαθητικός χώρος με αρκετή πρασινάδα, καινούρια 
μεταλλικά καθίσματα σε έντονο κίτρινο χρώμα, αρκετούς κάδους 
απορριμμάτων, αλλά δεν έχει επαρκή φωτισμό. όλες οι 
εγκαταστάσεις που ορίζει ο νόμος απαντώνται σε αυτόν τον 
κινηματογράφο, π.χ. τουαλέτες (2 ανδρικές και 2 γυναικείες), 
κυλικείο, ένας μικρός προθάλαμος κ. τ.λ. Όσον αφορά την ασφάλεια 
των επισκεπτών διασφαλίζεται με το σύστημα πυρασφάλειας που 
είναι εγκατεστημένο. Πέραν των παθητικών μέτρων 
πυροπροστασίας όπως οδοί διαφυγής, φωτισμός ασφαλείας κ. τ.λ. 
προβλέπονται και ενεργητικά μέσα πυροπροστασίας που είναι κατά 
κύριο λόγο φορητοί πυροσβεστrΊρες στην αίθουσα προβολής, στο 
κυλικείο, στην αίθουσα προβολών και παραστάσεων. Εκτός από τις 
προβολές αξιόλογων ταινιών φιλοξενούνται και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, δεξιώσεις, παρουσιάσεις κ.τ.λ. 

Δiπλct στην αίθουσα pρίσκεται ένα αναπαλαιωμένο πέτρινο 
κτίριο στο οποίο σ~€γάζι;;τιχ~ εστιd.τ6~,ιο που λsιτουργεί παράλληλα 
με τον κιvηματογραφο αλλα και καθ όλη τη δ ιάρκε ια του έτ'ους. 
Τους καλοκαιρινούς μήνες η ταράτσα του εσηατορίου φιλοξεv . ί 
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τους πελάτες του. Στο εσωτερικό η διακόσμηση που επικρατεί είναι 
βαριά ξύλινη με πινελιές από το αμερικάνικο σινεμά. 

Προς τον κινηματογράφο υπάρχουν πινακίδες που σε οδηγούν. Ο 
δρόμος που βρίσκεται ο κινηματογράφος είναι μέτριας 
κυκλοφορίας. Είναι ένα στενό όπου πολλοί καλλιτεχνικοί χώροι 
έχουν βρει στέγη, όπως το θέατρο - πολυχώρος "Πολιτεία" που 
είναι ακριβώς δίπλα στον κινηματογράφο και το θέατρο 'ΥΗβη' '. 
Επίσης μπροστά από τον κινηματογράφο υπάρχει χώρος για 
πάρκινγκ στον οποίο όμως τα οχήματα σταθμεύουν επί πληρωμή. 
Όσον αφορά τις υπόλοιπες χρήσεις γης γύρω από τον 

κινηματογράφο, έχουμε να σημειώσουμε ότι υπάρχουν 

καταστήματα που εμπορεύονται αντίκες και είδη τέχνης. Επίσης 
υπάρχει ένα πρατήριο βενζίνης καθώς και κατοικίες. 

Σαν συμπέρασμα ο κινηματογράφος "CINE ΨΥΡΡΗ" είναι 
ομαλά ενταγμένος στην περιοχή και μάλιστα αναβαθμίζει το ήδη 
υπάρχον καλλιτεχνικό πνεύμα. 
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ΤΡΙΑΝΟΝ 

Κοδριγκτώνος 21 
Κέντρο 

Θερινός και χειμερινός 

Ο θερινός και χειμερινός κινηματογράφος ''Τριανόν'' βρίσκεται 
στην οδό Κοδριγκτώνος αρ. 21. Ο κινηματογράφος που 
χρονολογείται από το 1961 είναι 350 θέσεων, το ηχητικό σύστημα 
που διαθέτει Dolby Surround, οι τιμές των εισιτηρίων εισόδου 
κυμαίνονται μεταξύ 5 €για φοιτητές και 6,50 €γενική είσοδος. Τα 
άτομα που απασχολούνται είναι ένας μηχανικός, ένας ταμίας, μία 
ταξιθέτρια, ένα άτομο για το κυλικείο και μια καθαρίστρια. 

Τα άτομα με κινητικ:ιΊ αναπηρία δεν έχουν πρόσβαση, γιατί εκτός 
από τα εξωτερικά σκαλιά , 13 σκαλοπάτια οδηγούν στην αίθουσα 
που βρίσκεται σε υπερυψωμένο επίπεδο, χωρίς να έχουν 
τοποθετηθεί πουθενά ράμπες αναπ1Ίρων. 

Το κοινό που επισκέπτεται τον κινηματογράφο είναι από όλες τις 
κοινωνικές τάξεις και ανάλογα την ταινία οι ηλικίες είναι από 5 
ετών και άνω Οι ώρες που λειτουργεί κυρίως είναι 20:30 - 1 :00 και 
τα έργα που προβάλλονται είναι Α' προβολής. Πριν την έναρξη της 
προβολής καθώς και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ακούγεται 
ευχάριστη μουσική. 

Ο χώρος που στεγάζεται ο κινηματογράφος είναι ένα μίσθιο 
μεσοπολεμικό κτίριο το · οποίο όμως λόγω της πολύ καλής 
αναπαλαίωσης και εξωτερικά και εσωτερικά δεν φαίνεται η ηλικία 
του. 

Η αίθουσα βρίσκεται σε υπερ~ψωμένο, επίπεδο όπου η οροφ11 
είναι ανοιγόμενη έτσι το χειμωνα κλεινει και λειτουργεί ως 
χειμερινός. Δυο σκάλες οδηγούν στην αίθουσα με δυο διαφορετικές 
εισόδους. Τα καθίσματα είναι στερεωμένα στο δάπεδο με 
τραπεζάκια. 

Όσον αφορά την ασφάλεια των επισκεπτών διασφαλίζεται με το 
σύστημα πυρασφάλειας που είναι εγκατεστημένο. Πέραν των 
παθητικών μέτρων πυροπροστασίας όπως οδοί διαφυγής, φωτισμός 
ασφαλείας κ. τ.λ. προβλέπονται και ενεργητικά μέσα 
πυροπροστασίας που είναι κατά κύριο λόγο φορητοί πυροσβεστήρες 
στην αίθουσα προβολής, στο κυλικείο και στην αίθουσα 
παραστάσεων. Στην είσοδο βρίσκεται ένας χώρος υποδοχής, το 
γκισέ των εισιτηρίων, το κυλικείο και οι τουαλέτες (2 ανδρικές και 2 
γυναικείες). 
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Η οδός που βρίσκεται ο κινηματογράφος είναι μία κάθετος της 
οδού Πατησίων συχνής κυκλοφορίας. Από την οδό Πατησίων 
περνούν πολλές συγκοινωνίες που καθιστούν εύκολη την πρόσβαση 

στον κινηματογράφο. Συγκεκριμένος χώρος για πάρκινγκ δεν 

διατίθεται, αλλά η στάθμευση των οχημάτων είναι σχετικά εύκολη 
στη γύρω περιοχή, ενώ το πεζοδρόμιο είναι πολύ άνετο που καθιστά 
άριστο το επίπεδο κίνησης πεζών. 

Δίπλα από τον κινηματογράφο βρίσκεται μια σχολή σκηνής 
μπαλέτου, νεοκλασικές κατοικίες, εμπορικά καταστήματα και ένα 
φαρμακείο. 

Το κτίριο, ο ακάλυπτος χώρος καθώς και ο κινηματογράφος ως 
προς τη χρήση του έχουν χαρακτηρισθεί ως διατηρητέα από το 
ΥΠΕΧΩΔΕ. 
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~ΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ --, 
/!) 1 1'1 - -χ'2 1 5 4 (;, 1 

Ul"u vr1L\.ι:ιιι .j 
Είδος 

~ΛΕΦΩΝΟ 

Έχετε σελίδα στο internet; (WEB SΙΤΕ) 

~πό πότε χρονολογείται; 

Ποιες είναι οι τιμές των εισιτηρίων εισόδου; 
...___ 

~ιες ώρες λειτουργεί κυρίως; 

~ ταινίες είναι 1 ης προβολής ; 
Τι κόσμος έρχεται ; (κοινωνικές τάξεις , 
~ικίες) 

Ι ι 

2_ι_ άλλες εκδηλώσεις φιλοξενεί; ι~...,..,(οVι ~':. , ·1 c-ι.[ιc.9 t'Ψ_ t CA, .-,u.j-(uJ , / dUι)-t; b7o 

+·'"\GA-f, f Ι.λ~ r ι:.Ίι.,.5 Πόσο προσωπικό διαθέτει και τι ; 

Υπάρχουν πινακίδες προς τον κιν/φο; 

~ιο είναι δημόσιο ή ιδιόκτητο ή 
(Ιμrσθrο'\ 

~~ κτιρ_!Qυ; Νεοκλασικό , Προπολεμικό , 
εσοπολεμικό, Μεταπολεμικό, Σύγχρονο 

Υπάρχουν άλλοι όροφοι άνωθεν του 
_!'ιν/φου; 

Τεχνική περιγραφή κτιρίου (δηλ. τι χώρους 
Περιλαμβάνει : cafe, δισκάδικο, κτλ.) 

.?ρίσκεται σε ισόγειο , όροφο ή υπόγειο; 

~ιαθέτει ~ χώρο(κλεΓσψχώρο ; 

Πόσες τουαλέτες διαθέτει και τι ; 

Έχει ράμπες αναπήρων ; 
Έχει σύστημα πυρανίχνευσης και 
πυρόσβεσης; 

Πόσες αίθουσες υπάρχουν ; 

Περιγραφή της αίθουσας . (μουσική , 
φωτισμός,~ r()ι.6.λ~?ι v.7' 

!ι χωρητικότητα έχει ; (πόσες θέσεις) 
~ιαθέτει κλιματισμό, εξαερισμό; 

2_ι_ ηχητικό σύστημα διαθέτει ; 

~πάρχει χώρος στάθμευσης; 

.1) v. 1 

&$v..f~ u_,,.,,.,...ι.4σψ..Ρ(-JΙdJ 

L\ c1-' Sp:>}ιv ~ως είναι ο περιβάλλων χώρος Ι Συνθήκες 
κινησης πεζών - οχημάτων Ι Συνθήκες 
..__στάθμευσης/Πεζόδρομοι Di.ιι~C( y{YI.;.- // ιCλ ώ!"'"'~" Gι....,.,-.,~ jι110..:\..\(7 ζ) -' , 
Χρήσεις γης . (άλλα σινεμά, μαγαζιά, v~v-).(..t.G6 ιι... ί\ v..α "° ιu..~ 'ίJ" ' u:l:λ-..-uG 7 ~r;G '">(>.., ~'\.?fr L< c 

εμπορικό) ιfι:λ/~ο(,{_ 1- r e> ~~~------+~~----~~~-ι 
~χει συγκοινωνίες , εύκολη πρόσβαση; ιJΑ < 

J 



! :...~· l : ί 9 ~ j .. π 'Ρ' f'"O~· rπr· r 
- .. --· _ι ..... !.. -~--- ..•... :. ····'· 4', 

118 



ΑΘΗΝΑΙΟΝ 

Βασ. Σοφίας 124 
Αμπελόκηποι 

Χειμερινός 

Ο κινηματογράφος ΑΘΗΝΑΙΟΝ λειτουργεί από το 1965 και 
στεγάζεται σε ένα ιδιόκτητο μεταπολεμικό κτίριο. Πάνω από τον 
κινηματογράφο, είναι κτισμένοι έξι όροφοι στους οποίους 
στεγάζονται κυρίως γραφεία και ιατρεία. 

Έχει δύο αίθουσες : 
Η πρώτη είναι χωρητικότητας 680 θέσεων, βρίσκεται στο 

ημιυπόγειο και έχει δύο εισόδους. Κυριαρχεί το σκούρο μπλε χρώμα 
στα καθίσματα και το λευκό στους τοίχους. Έχει μια έξοδο κινδύνου 
και μπροστά από την μία είσοδό της, στο προχώλ, είναι 
διαμορφωμένος ένας ωραιότατος χώρος καπνιστηρίου μοντέρνας 
διακόσμησης στην οποία επικρατεί το μάρμαρο, το ξύλο και το 
μέταλλο. 

Η δεύτερη αίθουσα έχει 180 θέσεις, βρίσκεται σε όροφο, πάνω 
από την πρώτη, και έχει και αυτή δύο εισόδους. Εδώ κυριαρχεί το 
σκούρο μπλε τόσο στα σύγχρονα καθίσματα, όσο και στους τοίχους 
και στις μοκέτες. Έχει τρία τμήματα καθισμάτων, σε διαφορετικά 
επίπεδα, από έξι σειρές το καθένα και διαθέτει διακριτικό φωτισμό. 

Και οι δύο αίθουσές του είναι εξοπλισμένες με ηχητικό σύστημα 
Dolby SR, κλιματισμό και εξαερισμό καθώς και ολοκληρωμένο 
σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. 

Επιπλέον υπάρχει ένα κυλικείο και οι τουαλέτες, δύο αντρικές και 
δύο γυναικείες, για την εξυπηρέτηση του κοινού, το οποίο είναι 
συνήθως όλων των ηλικιών και κοινωνικών τάξεων. 

Το προσωπικό που απασχολεί είναι έν~ς μηχανικός, ένας ταμίας, 
ένας ταξιθέτης, δύο άτομα στο μπαρ και δυο καθαριστές. Η τιμή του 
εισιτηρίου είναι 6.60 ε το κανονικό και 5,60 €το φοιτητικό. Οι ώρες 
λειτουργίας του είναι 5μ.μ - Ιπ.μ. Εκτός από τις προβολές ταινιών 
φιλοξενεί και ειδικές πρεμιέρες. 

Μπροστά από τον κινηματογράφο ΑΘΗΝΑΙΟΝ περνάει δρόμος 
ταχείας κυκλοφορίας και γι' αυτό υπάρχουν πολλές συγκοινωνίες οι 
οποίες μπορούν να εξυπηρετήσουν το κοινό. Το πεζοδρόμιο, βέβαια, 
που βρίσκεται μπροστά από τον κινηματογράφο είναι στενό με 

αποτέλεσμα να δυσκολεύει την κίνηση των πεζών. Απέναντι από τον 
κινηματογράφο υπάρχει ένα πάρκο, ενώ δίπλα του είναι κτισμένες 
κατοικίες, εμπορικά καταστήματα και μία τράπεζα. 
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~ΝΟΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
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ΑΝΔΟΡΑ 

Σεβαστουπόλεως 117 
Αμπελόκηποι 

Χειμερινός 

Στην οδό Σεβαστουπόλεως, η οποία είναι παράλληλη με την 
λεωφόρο Κηφισίας, βρίσκεται ο χειμερινός κινηματογράφος 
ΑΝΔΟΡΑ. Στεγάζεται σε ένα μεταπολεμικό ενοικιαζόμενο κτίριο 
στο οποίο, πάνω από τον κινηματογράφο, είναι τέσσερις όροφοι με 
κατοικίες και ένα ιατρείο. Λειτουργεί περίπου εδώ και 1 Ο χρόνια και 
εκτός από τις προβολές των ταινιών, φιλοξενεί και παιδικές ταινίες 
για το φεστιβάλ Ολυμπίας. 

Γύρω του υπάρχουν εμπορικά καταστήματα και πολλές κατοικίες 
ενώ βρίσκεται πολύ κοντά στον Ερυθρό Σταυρό . Έχει εύκολη 
πρόσβαση από την λεωφόρο Κηφισίας, αφού περνάνε πολλές 
συγκοινωνίες που μπορούν να εξυπηρετήσουν το κοινό. Δεν διαθέτει 
δικό του paΓking αλλά δίπλα του ακριβώς βρίσκεται το paΓl<ing του 
Ερυθρού Σταυρού που μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο που θα 
επισκεφτεί τον κινηματογράφο ΑΝΔΟΡΑ. Το μόνο ίσως 
μειονέκτημα που έχει είναι ότι μπροστά του περνάει ένα πολύ στενό 
πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα να δυσκολεύει την κίνηση των πεζών. 
Η αίθουσά του βρίσκεται σε ημιυπόγειο και έχει 320 θέσεις. 

Παίζει δυνατή σύγχρονη μουσική πριν από την έναρξη και διαθέτει 
ξύλινα καθίσματα με κόκκινη βελούδινη επένδυση. Επίσης, μπροστά 
από την οθόνη, στα πλάγια, είναι τοποθετημένη κουρτίνα πορφυρού 
χρώματος. Η αίθουσα είναι εξοπλισμένη με Dolby SR και πλήρες 
σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. Ακόμη διαθέτει εξαερισμό 
και κλιματισμό. 
Έξω από την αίθουσα υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι υγιεινής, 

δύο αντρικές και δύο γυναικείες τουαλέτες, καθώς και ο χώρος του 
κυλικείου. 
Ο κόσμος που επισκέπτεται τον κινηματογράφο ΑΝΔΟΡ Α είναι 

κυρίως μέσης ηλικίας και φοιτητές ενώ προβάλλονται και ποιοτικές 
ταινίες για το ανάλογο κοινό. Οι τιμές των εισιτηρίων του έχουν ως 
εξής : από 4μ.μ. _ 7μ.μ. 5,28 €,από 7μ.μ. - 1 lμ.μ. 6,46 €, φοιτητικό 
5,28 € και για άτομα άνω των 60 ετών 5,23 €. Ο κινηματογράφος 
λειτουργεί κυρίως τις ώρες μεταξύ 6μ.μ. - 1 π.μ. ενώ το προσωπικό 
που διαθέτει είναι ένας μηχανικός, ένας ταμίας, ένα άτομο στο μπαρ, 
ένας υπεύθυνος και ένας καθαριστής. 
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ΑΣΤΡΟΝ 

Κηφισίας 37 
Αμπελόκηποι 

Χειμερινός 

Ο κινηματογράφος ΑΣΤΡΟΝ βρίσκεται στην λεωφόρο Κηφισίας 
και στεγάζεται σε ένα μεταπολεμικό κτίριο στο οποίο λειτουργεί από 
το 1957. Έχει άνετο πεζοδρόμιο στο οποίο μπορούν να σταθμεύσουν 
τα δίκυκλα ανάμεσα από τα δέντρα, που βρίσκονται στην άκρη, 
χωρίς να εμποδίζουν την κίνηση των πεζών. Δίπλα του είναι 
κτισμένα πολλά εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Το γεγονός 
ότι μπροστά του περνάει δρόμος ταχείας κυκλοφορίας το καθιστά 
εύκολα προσβάσιμο αφού περνάνε πολλές συγκοινωνίες για την 
εξυπηρέτηση του κοινού. 

Το κοινό του είναι συνήθως όλων των κοινωνικών τάξεων και 
όλων των ηλικιών, ακόμη και παιδιών αφού προβάλλει και παιδικές 
ταινίες. Λειτουργεί κυρίως από τις 6μ.μ. έως τις 1 π.μ. και η τιμή του 
εισιτηρίου είναι 6 €. Ράμπες αναπήρων δεν διαθέτει αλλά υπάρχουν 
άτομα εκεί που βοηθούν τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. 

Έχει μια μεγάλη αίθουσα με 700 θέσεις η είσοδος της οποίας 
βρίσκεται στο ημιυπόγειο. Εκεί είναι και το κυλικείο με ξύλινη 
επένδυση στους πάγκους και ξύλινο πάτωμα. Τα καθίσματα της 
αίθουσας είναι νέου τύπου, κόκκινου χρώματος και βελούδινα ενώ 
στους τοίχους κυριαρχούν χρώματα του γκρι και της ώχρας. Η 
αίθουσα είναι εξοπλισμένη με κλιματισμό και εξαερισμό, ηχητικό 
σύστημα Dolby SR και πλήρες σύστημα πυρασφάλειας. 
Καθώς μπαίνει κανείς από την κύρια είσοδο του κινηματογράφου 

ΑΣΤΡΟΝ, αυτό που του κάνει αμέσως εντύπωση είναι το μεγάλο 
φουαγιέ που διαθέτει αλλά κυρίως η μεγάλη σκάλα η οποία οδηγεί 
στον όροφο, εκεί που βρίσκεται και ο εξώστης. Έχει δύο εισόδους 
και είναι πραγματικά ένας μεγάλος εξώστης, όπου στα πλάγια 
υπάρχει ένας διάδρομος με κόκκινα μικρά φωτάκια στο πάτωμα. 

Στον όροφο επίσης, βρίσκονται οι τουαλέτες, δύο αντρικές και 
δύο γυναικείες, καθώς και το 2° μπαρ με πάγκους, καρέκλες και 
τραπέζια όπου όλα είναι ξύλινα. Στο ίδιο μέρος υπάρχει και ένα 
πιάνο ως διακόσμηση αλλά και ως μουσικό όργανο, καθώς κάθε 
Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή φιλοξενείται μια τραγουδίστρια η 
οποία στα διαλείμματα ερμηνεύει τραγούδια για το κοινό. 

Στην άλλη άκρη του χώρου αυτού, δίπλα στον τοίχο, είναι 
τοποθετημένη μία παλιά μηχανή προβολ1Ίς MiCΓoteenil<a η οποία 
χρονολογείται από το 1960 και ένα χειροκίνητο μηχάνημα προβολής 
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τίτλων ταινίας, ελληνικής κατασκευής του 1949, το οποίο δούλευε 
παράλληλα με την μηχανή προβολής αλλά ήταν ανεξάρτητο από 

αυτό. 
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ΓΑΛΑΞΙΑΣ 

Μεσογείων 6 
Αμπελόκηποι 

Χειμερινός 

Ο κινηματογράφος ΓΑΛΑΞΙΑΣ στεγάζεται σε ένα μεταπολεμικό 
ιδιόκτητο κτίριο του 1964 και λειτουργεί από τότε. Μπροστά του 
περνάει άνετο πεζοδρόμιο και δρόμος ταχείας κυκλοφορίας με 
αποτέλεσμα να έχει εύκολη πρόσβαση. Γύρω του υπάρχουν διάφορα 
εμπορικά καταστήματα, μια πιτσαρία, μια τράπεζα και 0 
ουρανοξύστης της Αθήνας. Πάνω από τον κινηματογράφο, στο ίδιο 
κτίριο, είναι κτισμένη μια πενταόροφη πολυκατοικία. 

Διαθέτει δύο αίθουσες, η μία με 350 θέσεις και η άλλη με 250 
θέσεις, οι οποίες είναι εξοπλισμένες με Dolby SR, σύστημα 
πυρασφάλειας, κλιματισμό και εξαερισμό. Έχει επίσης ράμπες 
αναπήρων καθώς και ένα μπαρ. 

Λόγω του ότι γινόταν ανακαίνιση στο εσωτερικό του 
κινηματογράφου, δεν διαθέτουμε παραπάνω στοιχεία για την 
διαμόρφωση των αιθουσών καθώς και των άλλων εσωτερικών του 
χώρων. 
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ΔΑΝΑΟΣ 

Κηφισίας 109 
Αμπελόκηποι 

Χειμερινός 

Ο κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ λειτουργεί από το 1972 και 
στεγάζεται σε ένα σύγχρονο ιδιόκτητο κτίριο. Από πάνω του είναι 
κτισμένοι τέσσερις όροφοι με κατοικίες. 

Διαθέτει ένα όμορφο μπαρ καθώς και τουαλέτες, τρεις γυναικείες 
και τρεις αντρικές. Οι αίθουσές του είναι δύο : 
Η πρώτη βρίσκεται στο ισόγειο και έχει δύο εισόδους. Διαθέτει 

εξώστη και έχει συνολικά 600 θέσεις με εισαγόμενα σύγχρονα 
καθίσματα πετρόλ χρώματος. Τους τοίχους καλύπτουν ξύλο και 
ηχομονωτικό υλικό. 

Η δεύτερη και μικρότερη αίθουσα, βρίσκεται σε ημιόροφο και 
διαθέτει 11 Ο θέσεις. Είναι πολύ αμφιθεατρική ενώ κι εδώ κυριαρχεί 
το πετρόλ χρώμα. 

Και οι δύο αίθουσες είναι εξοπλισμένες με κλιματισμό και 
εξαερισμό, πλήρες σύστημα πυρασφάλειας καθώς και ηχητικό 
σύστημα Dolby SR. 

Στο προχώλ λειτουργεί σταντ με CD και βιβλιοθήκη, προς 
πώληση, καθώς και τραπεζάκι με καρέκλες σε περίπτωση που 
κάποιος θελήσει να διαβάσει ένα βιβλίο πριν την έναρξη της ταινίας. 

Οι άνθρωποι που προτιμούν τον κινηματογράφο ΔΑΝΑΟΣ είναι 
κυρίως νεαρής ηλικίας και συγκεκριμένα φοιτητές. Οι ώρες που 
λειτουργεί ο κινηματογράφος είναι από τις 6μ.μ. έως τις lπ.μ. ενώ το 
εισιτήριό του κοστίζει 7 €. Εκτός από τις ταινίες Α' προβολής που 
παίζει, φιλοξενεί εκδηλώσεις όπως πρεμιέρες και σχολικές πρωινές 
προβολές. 

Το προσωπικό που εργάζεται εκεί αποτελείται από οκτώ άτομα : 
δύο μηχανικούς, δύο ταξιθέτες, έναν ταμία, ένα άτομο στο μπαρ και 

δύο καθαριστές. 
Στον χώρο έξω από τον κινηματογράφο παρατηρείται άνετο και 

ευρύχωρο πεζοδρόμιο καθώς και πρασιά με ξύλινα παγκάκια. Γύρω 
του υπάρχουν διάφορα εμπορικά καταστήματα, κατοικίες και μία 
τράπεζα . 'Εχει γενικά εύκολη πρόσβαση, καθώς βρίσκεται σε δρόμο 
ταχείας κυκλοφορίας και υπάρχουν πολλές συγκοινωνίες που 
μπορούν να εξυπηρετήσουν το κοινό. 
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ΝΙΡΒΑΝΑ 

Αλεξάνδρας 192 
Αμπελόκηποι 

Χειμερινός 

Πολύ κοντά στην στάση του μετρό "Αμπελόκηποι" βρίσκεται 0 

κινηματογράφος ΝΙΡΒΆΝΑ. Λειτουργεί από το 1967 και εκτός από 
τις προβολές των ταινιών, φιλοξενεί και παιδικές εκδηλώσεις. 

Οι τιμές των εισιτηρίων του είναι 6,50 € η γενική είσοδος και 
5,50 € το φοιτητικό και παιδικό, ενώ οι ώρες που λειτουργεί 
συνήθως είναι από τις 5μ.μ έως τις lπ.μ. Ο κόσμος που το 
επισκέπτεται είναι συνήθως όλων των κοινωνικών τάξεων και 
ηλικιών. Το προσωπικό του αποτελείται από έξι άτομα : ένας 
μηχανικός, ένας ταμίας, ένας ταξιθέτης, ένα άτομο στο μπαρ, ένας 
υπεύθυνος και ένας καθαριστής. Ο κινηματογράφος ΝΙΡΒΆΝΑ στεγάζεται σε ένα ενοικιαζόμενο 
μεταπολεμικό κτίριο το οποίο περιλαμβάνει, πάνω από τον 
κινηματογράφο, μια πολυκατοικία πέντε ορόφων. Διαθέτει μπροστά 
του πολύ μεγάλο πεζοδρόμιο, περίπου 1 Ομ., στο οποίο μπορούν οι 
πεζοί άνετα να κινηθούν. Δίπλα από τον κινηματογράφο υπάρχουν 
εμπορικά καταστήματα, κατοικίες, καφετέριες και μια πιτσαρία. Δεν 
διαθέτει ράμπες αναπήρων ούτε δικό του ρarking, όμως λόγω του 
μεγάλου και άνετου πεζοδρομίου τα μηχανάκια μπορούν να 
σταθμεύσουν στην άκρη του χωρίς να εμποδίζουν την διέλευση των 
πεζών. Καθώς μπαίνει κανείς από την είσοδο του κινηματογράφου, στο 
ισόγειο, μπορεί να δει την όμορφη αίθουσα αναμονής με τους 
καναπέδες και τα τραπέζια και στο βάθος το κυλικείο. Υπάρχουν 
επίσης πολύ καλά εξοπλισμένες τουαλέτες, τέσσερις γυναικείες και 
τρεις αντρικές. Η αίθουσα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τους 
υπόλοιπους χώρους του κινηματογράφου και είναι δεξιά από την 
κυρίως είσοδο. Είναι εξοπλισμένη με λαδί καθίσματα τα οποία 
γεμίζουν τις 735 θέσεις που διαθέτει, ενώ δεν υπάρχει εξώστης. Το 
ηχητικό της σύστημα είναι Dolby Stereo, έχει εξαερισμό καθώς και 
πλήρες σύστημα πυρασφάλειας. 
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ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΔIΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

Είδος 

Έχετε σελίδα στο internet; (WEB SΙΤΕ) 

Από πότε χρονολογείται; 

Ποιες είναι οι τιμές των έισιτηρίων εισόδου; 

Ποιες ώρες λειτουργεί κυρίως; 

Οι ταινίες είναι 1 ης προβολής; 

Τι κόσμος έρχεται; (κοινωνικές τάξεις, 
ηλικίες) 

_Ιι άλλες εκδηλώσεις φιλοξενεί; 

Πόσο προσωπικό διαθέτει και ΤΙ ; 

.,Υπάρχουν πινακίδες προς τον κιν/φο; l? ΧΙ 
~.κτίριο είναι δημόσιο ή ιδιόκτητο ή 
kfίσθι6'1 

Ηλικία κτιρίου; Νεοκλασικό , Προπολεμικό , 
~εσοπολεμικό,~. Σύγχρονο 

Υπάρχουν άλλοι όροφοι άνωθεν του 
~ιν/φου; 

Τεχνική περιγραφή κτιρίου (δηλ. ΤΙ χώρους 
Περιλαμβάνει : cafe, δισκάδικο , κτλ.) 

Βρίσκεται σε (6όγΕ:ιοJι όροφο ή υπόγειο; 

~αθέτει υπαίθριο χώρο (ΚΧΕιό]>ΥΧώρο ; 
~όσες τουαλέτες διαθέτει και ΤΙ ; 

~Εχει ράμπες αναπήρων; 
Έχει σύστημα πυρανίχνευσης και 
~υρόσβεσης; 

Πόσες αίθουσες υπάρχουν; 

Περιγραφή της αίθουσας. (μουσική, 
φωτισμός, διακόσμηση) 

'----

..!_ι χωρητικότητα έχει; (πόσες θέσεις) 
~ιαθέτει κλιματισμό, ~αι:ρισΪJQ) 

1 

c -:ι 

o x J 

Ρο e h y 
_Ιι ηχητικό σύστημα διαθέτει; 
Υ ()'/, Ι " ~άρχει χώρος στάθμευσης; , s u...,.v..J()<f~t 1 

c//. ) C η1'!7) 7 eA./0. Ι u J ) 
Π_ωςείναιοπεριβα' λλωνχώρος!Σ_υνθήκες l,j f · 1 ι-ο ι,ι.Ρ {(ILfι n!?., r D ι.ι., (\;? ~ ./ f/δ1λ).. ο ( \C 0<γ •:JΓ 

κινησης πεζών _ οχημάτων/ Συνθηκες 
.Ξ._τάθμευσης / Πεζόδρομοι V-U- .,.._v ι u ί Γ J 1 u...c1f ί 



ΠΛΑΖΑ 

Κηφισίας 118 (παράδρομος) 
Αμπελόκηποι 

Χειμερινός 

Ο χειμερινός κινηματογράφος ΠΛΑΖΑ λειτουργεί από το 1968 
και στεγάζεται σε ένα μεταπολεμικό ιδιόκτητο κτίριο. Πάνω από τον 
κινηματογράφο είναι κτισμένοι τρεις όροφοι με κατοικίες. 

Έχει δύο αίθουσες, η μια με 400 θέσεις και η άλλη με 150 θέσεις. 
Και οι δύο αίθουσες είναι αμφιθεατρικές, με σκούρα μπλε σύγχρονα 
καθίσματα και ηχομονωτικό υλικό στους τοίχους. Επίσης, είναι 
εξοπλισμένες με πλήρες σύστημα πυρασφάλειας, ηχητικό σύστημα 
Dolby SR καθώς και κλιματισμό και εξαερισμό. 
Ο κινηματογράφος διαθέτει μεγάλο φουαγιέ και ένα μπαρ, δύο 

αντρικές και δύο γυναικείες τουαλέτες, ακόμη και ράμπες αναπήρων 
για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Εκτός από τις προβολές των ταινιών φιλοξενεί και εκδηλώσεις, 
όπως ομιλίες και σεμινάρια. 

Λειτουργεί κυρίως τις ώρες μεταξύ 5μ.μ. και 1 π.μ. ενώ η τιμ1Ί του 
εισιτηρίου του είναι 6,50 €. Το κοινό που το επιλέγει είναι ηλικίας 
από 25 ετών και άνω και όλων σχεδόν των κοινωνικών τάξεων. Το 
προσωπικό που διαθέτει είναι : δύο μηχανικοί, ένας ταμίας, ένας 
πορτιέρης, δύο ταξιθέτριες, ένα άτομο για το μπαρ και δύο 
καθαριστές. 

Μπροστά από τον κινηματογράφο ΠΛΑΖΑ περνάει δρόμος 
μέτριας κυκλοφορίας αλλά επειδή βρίσκεται πολύ κοντά στην 
λεωφόρο Κηφισίας έχει εύκολη πρόσβαση καθώς υπάρχουν πολλές 
συγκοινωνίες. Αριστερά του έχει μια καφετέρια και δεξιά του ένα 
αναψυκτήριο. y πάρχουν ακόμη γύρω του πολλές κατοικίες και 
εμπορικά καταστήματα. 
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ΕΛΛΗΝΙΣ 

Κηφισίας 29 
Αμπελόκηποι 

Θερινός 

ο, κινηματογράφος ΕΛΛΗΝΙΣ χρονολογείται από το 1960 και 
στεγαζεται σε ένα μεταπολεμικό δημόσιο κτίριο το οποίο 
ενοικιάζεται. Από μπροστά του περνάει δρόμος ταχείας 
κυ~λοφορίας, έχει άνετο και ευρύχωρο πεζοδρόμιο και οι συνθήκες 
στ~θμευσης είναι δύσκολες. Γύρω από τον κινηματογράφο 
υπ~ρχουν κατοικίες και διάφορα εμπορικά καταστήματα. Η 
προσβασή του δε είναι πολύ εύκολη καθώς περνάνε πολλές 
συγκοινωνίες από την λεωφόρο Κηφισίας έτσι ώστε να 
εξυπηρετείται το κοινό. 

Οι ταινίες που παίζει είναι Α' προβολής και ο κόσμος που το 
επισκέπτεται είναι από 18 ετών και άνω. Λειτουργεί κυρίως από τις 
S:3 ομ.μ. έως τις 1 π.μ. και το εισιηΊριό του κοστίζει 7 € το κανονικό 
και 5 € για φοιτητές, παιδιά και άτομα άνω των 65 ετών. Το 
προσωπικό που εργάζεται στον κινηματογράφο ΕΛΛΗΝΙΣ 
αποτελείται από 7 άτομα : έναν μηχανικό, έναν ταμία, μία 
ταξιθέτρια, έναν υπεύθυνο, δύο άτομα στο μπαρ και έναν καθαριστή. 
Ο κινηματογράφος περιλαμβάνει ένα μεγάλο προχώλ, ένα μπαρ 

και μία έξοδο κινδύνου. Διαθέτει δύο αντρικές και δύο γυναικείες 
τουαλέτες. Δεν έχει δικό του χώρο στάθμευσης ούτε ράμπες 
αναπήρων, παρ' όλα αυτά τα άτομα με κινητικά προβλήματα έχουν 
πρόσβαση λόγω του ότι το επίπεδο του δαπέδου του 
κινηματογράφου είναι σχεδόν ίδιο με αυτό του πεζοδρομίου. 
Η αίθουσά του, χωρητικότητας 600 θέσεων, διαθέτει επαρκή 

φωτισμό, πρασινάδα, μεταλλικές καρέκλες, τραπέζια και λάμπες 
πεζοδρομίου. 'Εχει κεκλιμένο επίπεδο και ο εξώστης είναι 
Χωρισμένος σε τρία επίπεδα (σκαλάκια) οπού είναι τοποθετημένες οι 
Καρέκλες. Διαθέτει ηχητικό σύστημα Dolby Surround καθώς και 
φορητούς πυροσβεστήρες σε πολλά σημεία της αίθουσας και των 
υπολοίπων χώρων του κινηματογράφου. 
Ο κινηματογράφος ΕΛΛΗΝΙΣ έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό 

διατηρητέο κτίριο από το Υπουργείο Πολιτισμού καθώς επίσης και 
ως διατηρητέο ως προς τη χρήση του από το ΥΠΕΧΩΔΕ. 
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ΚΑΡΜΕΝ 

Παπαδά 40 
Αμπελόκηποι 

Θερινός 

Ο θερινός κινηματογράφος ΚΑΡΜΕΝ χρονολογείται από το 
19;8 και ήταν κλειστός για 13 χρόνια ενώ λειτουργεί ξανά εδώ και 5 
Χ~ονια. Στεγάζεται σε ένα μεταπολεμικό ενοικιαζόμενο κτίριο και η 
αιθουσά του βρίσκεται σε ταράτσα. 
Η τιμή του εισιτηρίου του είναι 6 €, λειτουργεί κυρίως από τις 

9μ.μ έως 1 π.μ. και τα άτομα που το επισκέπτονται είναι από 25 ετών 
και άνω . Οι ταινίες που παίζει είναι Α' προβολής και το προσωπικό 
~ου διαθέτει είναι ένας μηχανικός, ένας ταμίας, ένας ελεγκτής, ένα 
ατομο στο μπαρ και ένας καθαριστής. 

Το κτίριο περιλαμβάνει δύο εξόδους κινδύνου, φωτισμό 
α_σφαλείας και ένα κυλικείο. Η αίθουσά του, μαζί με τον εξώστη, 
ειναι χωρητικότητας 400 θέσεων όμως έχει άδεια για 287. Το 
επίπεδο της αίθουσας είναι ελαφρά κεκλιμένο, διαθέτει μεταλλικές 
καρέκλες και τραπεζάκια, πολύ πράσινο, κάδους απορριμμάτων και 
επαρκή φωτισμό. Είναι επίσης, εξοπλισμένη με ηχητικό σύστημα 

Dolby Surround και πυροσβεστήρες. 
, Δεν διαθέτει δικό του χώρο στάθμευσης όμως μπορεί κανείς 

ε~κολα να βρει να παρκάρει στους γύρω δρόμους. Επίσης είναι 
δυσκολη η πρόσβαση στα άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς δεν 
υπάρχουν ράμπες αναπήρων. Οι τουαλέτες που διαθέτει είναι δύο 
γυναικών και δύο αντρών . 
Ο κινηματογράφος ΚΑΡΜΕΝ βρίσκεται σε δρόμο μέτριας 

κυκλοφορίας, έχει μικρό πεζοδρόμιο και είναι 200μ. από τον σταθμό 
του Μετρό "Κατεχάκη ". Γύρω του υπάρχουν πολλές κατοικίες και 
διάφορα εμπορικά γειτονιάς όπως κομμωτήριο κ. ά. Τέλος, έχει 
Χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο ως προς τη χρήση του από το 
ΥΙ1ΕΧΩΔΕ. 
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ΑΝΕΣΙΣ 

Κηφισίας 14 
Αμπελόκηποι 

Χειμερινός και θερινός 

Ο κινηματογράφος "Άνεσις" στεγάζεται σε ένα ιδιόκτητο 
μεταπολεμικό κτίριο και χρονολογείται από το 1950. Είναι ένας 
κ~θνηματογράφος για όλες τις εποχές καθώς διαθέτει μια χειμερινή 
αι ουσα σ , θ , , , 

το ισογειο και μια ερινη στην ταρατσα του κτφιου. 

1-: χειμερινή είναι 600 θέσεων, έχει κόκκινα αναπαυτικά 
καθισματα, μπλε τοίχους και ακούγεται μουσική στα διαλείμματα 
κ~ι πριν την έναρξη της ταινίας. Επίσης, είναι εξοπλισμένη με 
~ιματισμό και εξαερισμό, ηχητικό σύστημα Dolby SR και 
0 0κληρωμένο σύστημα πυρασφάλειας. 
λ Η ~ερινή αίθουσα είναι 280 θέσεων, έχει επαρκή φωτισμό, 

ε λ ~φρα κεκλιμένο επίπεδο, καινούργιες μεταλλικές καρέκλες, 
γ αστρες με φυτά και λάμπες πεζοδρομίου. Επιπλέον διακοσμείται 
r~ διάφορες διαφημίσεις ενώ και ο εξώστης, τον οποίο διαθέτει, έχει 
ι,γα τραπεζάκια. Και αυτή η αίθουσα είναι εξοπλισμένη με ηχητικό 

συστημα Dolby SR και πυροσβεστήρες. 
Το κτίριο του κινηματογράφου διαθέτει μπαρ με καρέκλες και 

τραπεζάκια, επιβλητική είσοδο με μαρμάρινα σκαλοπάτια και 
Καθρέπτες στο κλιμακοστάσιο που οδηγούν στην θερινή αίθουσα. 
Ακόμη, διαθέτει σκάλες προς τον θερινό από την κεντρική είσοδο 
του κινηματογράφου καθώς και από μέσα, από τον χειμερινό. Οι 
τουαλ' , , , 

ετες που διαθέτει είναι τεσσερις γυναικειες και τεσσερις 

αντρικές, όμως δεν διαθέτει ράμπες αναπήρων για την εξυπηρέτηση 
τω~ ατόμων με κινητικά προβλήματα. 

Εχει σελίδα στο inteτnet του ομίλου ALPHA ODEON και 
φιλοξενεί εκδηλώσεις όπως ειδικές πρεμιέρες για το FILMNET. Η 
τιμή του εισιτηρίου του είναι 6,60 € και λειτουργεί κυρίως τις ώρες 
μεταξύ 8μ.μ και 1 π.μ. οι ταινίες του είναι Α' προβολής και ο κόσμος 
που , ' 'ξ :ο επισκέπτεται προέρχεται από ολες τι~ κοινω~ικες τ,α εις, και 
ηλικιες. Το προσωπικό που διαθέτει, για καθε σεζον, ειναι ενας 
~~Χανικός, ένας ταμίας, μία ταξιθέτρια, δύο άτομα για το μπαρ και 
υο καθαριστές. 
Μπροστά από τον κινηματογράφο περνάει δρόμος ταχείας 

Jeυκλ?φορίας, έχει άνετο και ευρύχωρο πεζο,δρόμιο, και δύσκ~λες 
:υνθηκες στάθμευσης καθώς δεν διαθέτει δικο το~ παρκινγκ., Γυρω 
ου βρίσκονται κατοικίες, διάφορα εμπορικα , καταστη~ατα, 
φαρμακείο και σούπερ μάρκετ. Το γεγονός ότι βρισκεται επι της 
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λεωφόρου Κηφισίας το καθιστά εύκολα προσβάσιμο καθώς 
υπάρχουν αρκετές συγκοινωνίες που μπορούν να εξυπηρετήσουν το 
κοινό που θα το επιλέξει για την διασκέδασή του . 
Η ταράτσα του κινηματογράφου ΑΝΕΣΙΣ έχει χαρακτηρισθεί ως 

ιστορικό διατηρητέο κτίριο από το Υπουργείο Πολιτισμού καθώς 
επίσης και ως διατηρητέο ως προς τη χρήση του από το ΥΠΕΧΩΔΕ. 
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Ιεχvικ · 
ττ η ττεριγρα . . εριλαμβάνει . φη_ κτιριου (δηλ. τι χώρους 

· cafe, δισκάδικο , κτλ.) 

nερ ιγραφ . 
Ψίι.Jτισμός η;ης ?ίθουσας. (μουσική , 
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ΜΑΡΟΥΣ.·Ι 
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ΔΙΑΝΑ 

Περικλέους 14 
Μαρούσι 

Χειμερινός 

Ο χειμερινός κινηματογράφος ΔΙΑΝΑ χρονολογείται από το 
1948 και στεγάζεται σε ένα ιδιόκτητο μεταπολεμικό κτίριο με 
ανακαινισμένη πρόσοψη. Εκτός από τις ταινίες που προβάλλει 
φιλοξενεί και διάφορες εκδηλώσεις όπως συναυλίες, ομιλίες, 
θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις. 

~ειτουργεί κυρίως από τις 6μ.μ έως τις 12 τα μεσάνυχτα και η 
τιμη του εισιτηρίου του είναι 7 €. Το κοινό που πηγαίνει στον 
κινηματογράφο ΔΙΑΝΑ είναι όλων των κοινωνικών τάξεων και 
ηλικιών ενώ οι ταινίες που παίζονται εκεί είναι Α' προβολής. Το 
προσωπικό που διαθέτει είναι : ένας μηχανικός, ένας ταμίας, ένας 
υπεύθυνος, ένα άτομο στο μπαρ και δύο καθαριστές. 

Περνώντας την είσοδο του κινηματογράφου μπορεί να δει κανείς 
την μικρή αίθουσα αναμονής με τα καθίσματα και το λιτό μπαρ 
ανάμεσα από τις δύο εισόδους της αίθουσας, η οποία έχει 
ανακαινιστεί. Διαθέτει επίσης ράμπες αναπήρων και τουαλέτες, δύο 
αντρικές και δύο γυναικείες. 
Η αίθουσα, μαζί με τον εξώστη , έχει 500 θέσεις και διαθέτει 

μ,αύρα καθίσματα με σχέδια. Αριστερά και δεξιά από την κεντριΚΊΊ 
εισοδο του κινηματογράφου βρίσκονται οι δύο κλίμακες που 
οδηγούν στον εξώστη. Η αίθουσα είναι εξοπλισμένη με κλιματισμό 
Και εξαερισμό, πλήρες σύστημα πυρασφάλειας και ηχητικό σύστημα 
Dolby SR. 
, Ο δρόμος που περνάει μπροστά από τον κινηματογράφο ΔΙΑΝΑ 

ειναι συχνής κυκλοφορίας και στενός, με αποτέλεσμα να είναι 
δύσκολες οι συνθήκες στάθμευσης αφού δεν διαθέτει δικό του χώρο 
στάθμευσης. Παρόλα αυτά έχει εύκολη πρόσβαση καθώς βρίσκεται 
Πολύ κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ. Γύρω από τον κινηματογράφο 
υπάρχουν διάφορα εμπορικά καταστήματα και αρκετές κατοικίες. 
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ΜΑΡΟΥΣΙ ALPHA ODEON 

Κηφισίας 215 και Αριστοτέλους 
Μαρούσι 

Χειμερινός 

Ο, χειμερινός κινηματογράφος ALPHA ODEON ΜΑΡΟΥΣΙ, με 
τις δυο αίθουσές του, βρίσκεται σε ένα εμπορικό κέντρο επί της οδού 
Κηφισίας και χρονολογείται από το 1992. Είναι ένα σύγχρονο 
εν?ικιαζόμενο κτίριο με άνετους χώρους και λιτές γραμμές. Στο 
ισογειο του εμπορικού κέντρου, προς την Κηφισίας, βρίσκεται ένα 
cafe και αίθουσα bowling ενώ απέναντι από το εμπορικό υπάρχει ένα 
σχ?λικό συγκρότημα. Έχει άνετα πεζοδρόμια και ένα χώρο 
σταθμευσης στο υπόγειο του εμπορικού κέντρου όπου εξυπηρετεί 
π~λάτες του κινηματογράφου και όχι μόνο. Βέβαια υπάρχουν και οι 
γυρω δρόμοι οι οποίοι δεν έχουν πολύ κίνηση και εύκολα μπορεί 

κανείς να βρει να παρκάρει. 
Οι ώρες που λειτουργεί κυρίως ο κινηματογράφος είναι από τις 

Sμ.μ. έως τις lπ.μ. και οι ταινίες είναι Α' προβολής ενώ φιλοξενεί 
και πρεμιέρες. Το κοινό που το επισκέπτεται είναι όλων των ηλικιών 
και κοινωνικών τάξεων και η τιμή του εισιτηρίου εισόδου είναι 7 €. 
Τ 0 προσωπικό που απασχολεί είναι δύο μηχανικοί, δύο ταμίες, δύο 
ταξιθέτες, δύο άτομα στα μπαρ και δύο καθαριστές. 
, Η 1 η αίθουσα είναι στο ισόγειο του κτιρίου, έχει 300 θέσεις και 
εξω από αυτήν υπάρχει ένα φουαγιέ, ένα μπαρ και οι τουαλέτες, δύο 
αντρικές και δύο γυναικείες. 
Η 2 11 αίθουσα βρίσκεται στον 1° όροφο, έχει και αυτή 300 θέσεις 

και πάνω από αυτήν, στον 2° όροφο, υπάρχει ένα 2° μπαρ με 
υφασμάτινες καρέκλες και ξύλινα τραπέζια καθώς και τουαλέτες, 
δυο αντρικές και δύο γυναικείες. 

Και οι δύο αίθουσες έχουν κόκκινα αναπαυτικά καθίσματα, μπλε 
τοίχους, έξοδο κινδύνου δίπλα από την οθόνη και πυροσβεστικές 
φωλιές. Επίσης, είναι εξοπλισμένες με ηχητικό σύστημα Dolby SR, 
κλιματισμό και εξαερισμό. Στα διαλείμματα και πριν την έναρξη της 
ταινίας ακούγεται μέσα στις αίθουσες ευχάριστη μουσική ενώ όλοι 
οι, χώροι του κινηματογράφου είναι εξοπλισμένοι με πλήρες 
συστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. 

Σ ' ' 1 ης 'θ το ισόγειο επίσης, έξω απο τους χωρους της αι ουσας, 

βρίσκονται τα δύο ταμία του κινηματογράφου ALPHA ODEON το 
καθένα από τα οποία εξυπηρετεί την αντίστοιχη αίθουσα. 
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Ο κινηματογράφος αυτός έχει εύκολη πρόσβαση, καθώς μπροστά 
του περνάει δρόμος ταχείας κυκλοφορίας και υπάρχουν αρκετές 
συγκοινωνίες οι οποίες εξυπηρετούν το κοινό. 
Η εταιρία ODEON διαθέτει ιστοσελίδα στο internet 

(WWw.odeon.gr) από την οποία μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες 
σχετικά με τους κινηματογράφους της συγκεκριμένης εταιρίας 
καθώς και τις ταινίες που παίζονται σε κάθε αίθουσα. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
''ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ' ' 

Αγ. Κωνσταντίνου 42 
Μαρούσι 

Θερινός 

Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος "Μίμης Φωτόπουλος" 
πο~ βρίσκεται στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου αρ. 42, χρονολογείται 
α,πο το 1996, είναι 300 θέσεων, το ηχητικό σύστημα που διαθέτει 
ειναι απλό Stereo και οι τιμές των εισιτηρίων εισόδου κυμαίνονται 
μεταξύ 3 €για φοιτητές και 4,50 €γενική είσοδος. Τα άτομα που 
~πα~χολούνται είναι ένας μηχανικός, ένας υπεύθυνος, μία ταμίας, 
ενα ατομο για το κυλικείο και ένας καθαριστής. 
Αν και δεν διαθέτει ράμπες αναπήρων, τα άτομα με κινητικά 

πρ?βλή ματα έχουν πρόσβαση ένεκα του γεγονότος ότι η αίθουσα 
β?ισκεται στο ισόγειο και δεν υπάρχουν καθόλου σκαλιά στην 
εισοδο. 

, Το κοινό που επισκέπτεται τον κινηματογράφο προέρχεται από 
ολες, τις κοινωνικές τάξεις κυρίως σινεφίλ και ανάλογα την ταινία οι 
η,λικιες είναι από 20 ετών και άνω. Οι ώρες που λειτουργεί κυρίως 
ειναι 21 :00 - 1 :00 και τα έργα που προβάλλονται είναι πάντα Α' 
προβολής καθώς και παλιές κλασσικές ταινίες. Πριν την έναρξη της 
προβολής καθώς και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ακούγεται 
ευ , 
χαριστη μουσική. 

Ο κινηματογράφος στεγάζεται σε ένα σύγχρονο δημόσιο κτίριο, 
το οποίο είναι επενδυμένο με πέτρα. Ο χώρος της αίθουσας είναι 
Πολύ προσεγμένος αισθητικά . Υπάρχουν 4 προβολείς, άφθονη 
πρασινάδα καθώς και ψηλά δέντρα γιατί πίσω από τον 
κινη δ' ' λ' δ ' , ματογράφο περνάει ένα ρέμα που ινει παρα πο υ ροσια στο 

Χ:Uρο. Τα καθίσματα είναι μεταλλικά καθώς και τα τραπεζάκια που 
ει~αι διάσπαρτα στο χώρο. Η αίθουσα βρίσκεται σε ένα κεκλιμένο 
επι δ λ ' Ό ' πε ο το οποίο είναι στρωμένο με χα ικακι. σον αφορα την 
ασφάλεια των επισκεπτών διασφαλίζεται μόνον με τις τρεις εξόδους 
κινδύνου που διαθέτει γιατί ούτε φορητοί πυροσβεστήρες δεν 
υ ' ' λ ' παρχουν. Στο ίδιο επίπεδο με την αίθουσα βρίσκονται το κυ ικειο 
καθώς και το γκισέ των εισιτηρίων ενώ οι τουαλέτες (2 ανδρικές και 2 , , , 

γυναικείες) βρίσκονται στο υπόγειο κατω απο το χωρο του 
κυλικείου . 

Η οδός που βρίσκεται 0 κινηματογράφος είναι μία ,πάροδος τ~ς 
Λ. Κηφισίας με συχνή κυκλοφορία. Από τη λεωφορο περνουν 
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πολλές συγκοινωνίες που καθιστούν εύκολη την πρόσβαση στον 
κινηματογράφο. Αν και ο κινηματογράφος δεν διαθέτει χώρο για 
πάρκινγκ, μπορεί κάποιος να σταθμεύσει το όχημά του στη γύρω 
περιοχή. Ο κινηματογράφος βρίσκεται στο χώρο ενός υπέροχου 
πάρκου , στο οποίο υπάρχει και παιδική χαρά. Δίπλα στο πάρκο 
βρίσκεται ένα εμπορικό κέντρο, μια εκκλησία ενώ η γύρω περιοχή 
είναι κατοικημένη. 
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VILLAGE CENTRE 

Φραγκοκλησιάς και Γρανικού 

Μαρούσι 

Χειμερινός και θερινός 

Το VILLA GE CENTRE αποτέλεσε το πρώτο ωultiplex cineωa 
i~ολυκινηματογράφο) στην Ελλάδα ξεκινώντας στις 7 Φεβρουαρίου 
θ 97, με τις 1 Ο υπερσύγχρονες αίθουσές του χωρητικότητας 2.431 
~ατων. Διαθέτει έναν τεράστιο χώρο, μέσα στον οποίο βρίσκεται το 

συγχρονό του κτίριο, καθώς και ένα υπόγειο parking 600 θέσεων για 
την εξυπηρέτηση του κοινού. 

Λειτουργεί σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και 
συγκεκριμένα από τις 11 π.μ. έως τις 1 :30π.μ. και τα άτομα που το 
επισκέπτο r , λ , , ξ λ , , 

νται ειναι ο ων των κοινωνικων τα εων και η ικιων, απο 

~ικρά παιδιά έως ηλικιωμένα άτομα. Οι ταινίες που παίζονται στο 
ILLAGE CENTRE είναι Α' προβολής και η τιμή του εισιτηρίου 

του είναι 7 €. 

Διαθέτει επίσης ράμπες αναπήρων και ανελκυστήρες προς όλους 
τους Χώρους του κτιρίου, ενώ υπάρχουν και τουαλέτες αναπήρων 
για την διευκόλυνση των ατόμων με κινητικά προβλήματα. 
Επιπλ , , λ ' θ , εον, ο οι οι χώροι του πολυκινηματογραφου κα ως και των 
αιθου ' , λ λ , r σων του είναι εξοπλισμενοι με ο οκ ηρωμενο συστημα 
πυρ r 

ανιχνευσης και πυρόσβεσης. 
Σε ορισμένα σημεία στην λεωφόρο Κηφισίας υπάρχουν πινακίδες 

οι ο , , β r 
ποιες δείχνουν την κατεύθυνση προς την οποια ρισκεται ο 

κιν;~ματογράφος. Επίσης το VILLAGE CENTRE, καθώς και όλοι οι 
υπολοιποι πολυκινηματογράφοι της εταιρίας «Village Roadshow», 
διαθέτουν μια ιστοσελίδα στο internet (www.village.gr) στην οποία 
μπορεί κάποιος να βρει πληροφορίες σχετικά με τους τέσσερις 
Πολυκινηματογράφους της εταιρίας, καθώς και τις ταινίες που 
Προβάλλονται στις αίθουσες αυτές. 

Οι δρόμοι γύρω από τον πολυκινηματογράφο είναι μέτριας 
κυκλοφορίας και τα πεζοδρόμια είναι πολύ άνετα, με αποτέλεσμα οι 
;:υν~ήκες κίνησης των πεζών αλλά και τω; οχημάτω; να είναι π~λύ 
αλες. Περιβάλλεται δε από πολυκατοικιες, γραφεια της εταφιας 

Κινητής τηλεφωνίας Vodafone καθώς και από μια τράπεζα, της 
;l~ha Bank. Μπροστά από την είσοδο, του πολυκινη_ματο~ραφου 
Παρχει ένας μεγάλος πλακόστρωτος χωρος στον οποιο υπαρχουν 

μερικά παγκάκια και διάφορα φυτά . 
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,Και οι δέκα αίθουσες είναι διακοσμημένες με τον ίδιο λιτό 
τροπ?, διαθέτουν σύγχρονα αναπαυτικά καθίσματα μπλε χρώματος 
και ειναι εξοπλισμένες με κλιματισμό και εξαερισμό. 

268Η χωρητικότητα σε θέσεις της κάθε αίθουσας είναι : 279, 268, 
, 204, 186, 186, 204, 278, 279, 279. Όλες οι αίθουσες διαθέτουν 

ηχητικό σύστημα Dolby Digital, ενώ οι αίθουσες 8 και 9 διαθέτουν 
το μοναδικό στην Ελλάδα σύστημα ΤΗΧ για άψογη ποιότητα ήχου 
~~ εικ~ν~ς. Επιπλέον, οι αίθουσες 1 και 1 Ο είναι εξοπλισμένες με 

S (D1g1tal Theatre System). 
Μπ~ίνοντας από την κεντρική είσοδο του πολυκινηματογράφου, 

στ~ ισογειο, βλέπει κανείς έναν μεγάλο χώρο αναμονής στον οποίο 
~παρ,χουν μικροί καναπέδες και ηλεκτρονικά αμαξάκια για παιδιά. 
εξ:α από την ίδια είσοδο υπάρχει ένα εστιατόριο με τραπέζια και 

κα~εκλες το οποίο διαθέτει και υπαίθριο χώρο ενώ αριστερά 
βp:σκεται το κατάστημα πώλησης δίσκων Virgin Megastore. Δίπλα 
απο το κατάστημα αυτό υπάρχει ένας ενιαίος χώρος με ξύλινα 
τρα~έζια και καθίσματα, στον οποίο συστεγάζονται το καφέ
φαγαδικο «everest», το καφέ-φαγάδικο «ilo-ilo» το οποίο διαθέτει 
τραπεζοκαθίσματα και έξω και το μπαρ «Johnnie Walken> με 
σκαμπό. Επιπλέον, σε ένα υπερυψωμένο επίπεδο, στη μια πλευρά 
τ~υ χώρου αυτού, είναι τοποθετημένοι λευκοί καναπέδες με χαμηλά 
ξυλινα τραπεζάκια. Εκεί υπάρχει και μια γιγαντοοθόνη, ενώ ο 
~~ιαίος αυτός χώρος έχει απευθείας πρόσβαση στο κατάστημα 
ωλησης δίσκων. 
Στο βάθος του ισογείου βρίσκεται ο χώρος έκδοσης των 

ει~ιτηρίων με τα έξι ταμία και δίπλα του ένα αναψυκτήριο. Στο 
ισογειο επίσης υπάρχουν οι τουαλέτες καθώς και ένα κατάστημα με 
βι~λία. Το πάτωμα στους χώρους αναμονής είναι από μάρμαρο με 
δια , ' ' , 

φορα σχέδια ενώ οι τοίχοι καλυπτονται εν μερει απο αφισες 
τα , ') ~ ' 

ινιωv και κυριαρχούν τα χρώματα του μπιu:, και του κοκκινου. 

Οι κυλιόμενες σκάλες οδηγούν στον όροφο, εκεί όπου είναι και 
οι αίθουσες, στον οποίο υπάρχει ένας δεύτερος χώρος αναμονής με 
~α~ίσματα και μικρούς καναπέδες. ~τον χώρο αυτ? κuριαρχε~ το 
Ρασινο χρώμα και οι τοίχοι του ειναι διακοσμημενοι με αφισες 

ταινιών. Σε όλους τους χώρους αναμονής και αναψυχής ακούγεται 
ευχάριστη και σύγχρονη μουσική. , , 
Ο διάδρομος που οδηγεί στις δέκα αίθουσες ειναι μπλε χρ;vματος 

και το πάτωμα είναι καλυμμένο από τάπητα επίσης μπλε ~ρωματος. 
Στον όροφο υπάρχουν και άλλες τουαλέτες για την εξυπηρετηση του 
Κοινού 

Ο πολυκινηματογράφος VILLAGE C~NT~ είναι ομ~λά 
ενταγμένος στην περιοχή και βρίσκεται πολυ κοντα στην λεωφορο 
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Κηφισίας, έτσι υπάρχουν αρκετές συγκοινωνίες για να μπορέσει να 
εξυπηρετηθεί το κοινό όπου θα το επιλέξει για την διασκέδασή του. 
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ΜΕΡΟΣ Α, 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α ' 

kΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 8ΕΑΤΡΩΝ • ΚΙΝΗΜ)ΦΩΝ 

. ΒΑΣ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 15) 17 ΜΑ·ι ·οy 1956 (+.Ε.Κ. Α, 123) 

Περί κανοvισμοϋ Θεάτρων - Κινηματογράφων κ.λπ. 

, Έν οψ~ι . της παρ. 6, τοϋ άρθp. 3 A.r-t. 445) 1937 «ΊΤερί τρσ;ποποιήσε~ς, _συμπλη
~ωσι:._ως και κωδικοποιησεως των περι κιvηματοyραφων διατάξεων», της Παρ. 
του άρθρ. 1 τοΟ Α.Ν. 446)1937 «περί θεάτρων», τοϋ άρθρ. 9 τοϋ Ν.Δ. άπό 17.7. 

1 ~23 «πεpi σχεδίου τών πόλεων, κωμών καί συνοικισμών τοϋ Κράτοuς και οίκοδο
μη5 αύτων» , ώς έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη μεταyενεστέρως, της παρ. 2 τοϋ 
του άρθρ. 7 τοϋ Νόμ. 5367) 1932 «περi έκτελέσεως των δημοσίων ερyων», τοϋ άρθρ. 
8 τοϋ Νόμ. 3076) 1954 «περi τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ Α.Ν. 1671) 51 
<<περi Ψπουρyικοϋ Συμ<Sουλίου» καί τήν ύπ' άριθ. 244) 1956 Γνωμοδότησιν τοϋ 
Συμt3ουλίου τf}ς ·Επικρατείας. 

ΚΕΦΑ/\ΑΙΟΝ 1 

Γενικά 

"Ap&p~,, 1. 

_ 1. Διά τών έν τi;} . παρόντι ~ιατυπουμένωy δ-ιατ~ξεων_ έψδιώκ;ται ή άσψάλεια 
-ι..ου κοινοϋ, τών ήθοποιών καί το~ προσ~πικου, έν y~νει !.ων δ!Ιμοσιων θεαμάτων ά
πόι κινδύνων uyιεινflς, κυκλο~οριας ~ντος ~αι ~κτος τ~y χ~ρων ~υyκεντρώσεως 
τοϋ κοινοϋ άπό πυρός, ώς και -ι;rανικου ~ _οια?δ~π?τ~ αιτιας. Επιδιωκε1αι, έπίσης, 
ή άρτία διαμόρφωσις καί ή δια~αξις αυ,των ~rσο α:rοψεως άρ~ιτεκτον,ικης καί αί
σθητικης άσκουμέvης κατ' έλευθεραν κρισιν, ως και τουριστικης τοιαυτης. 

_ 2. Αί έν τi;} παρόVτι ~ιατάξε~~ δέον νά τη_ρώνται ,είς πaσαν π~ρίπ;ωσιν' έξ άρ
χης κατασκευης, διαμορφωσεως η μεταρρ~θμισεως. το~ων άvqικτων η έστεyασμέ
νων δπωσδήποτε είς θέατρα, κινηματ~yραφους:. αιθου_σας διαλέξεων, συναυλιων 
κ.λπ. καί έν yένει είς χώρους συyκεντρ~σεως του κοινου. . 

3. Αί ύπό τών διατάξεων_ το,~ -τyαρ<z._ντος έ~ι<Sαλλόμεναι όποχρεώσεις [σχύουν 
έπl πλέον τώv δι' άλλων yενι~ων η ειδικων. διαταξεωv, έπιι3α~λομενων τοιούτων. 

4. Μετατροπή τοϋ Θεριν~υ θεαματος εις ~ειμεpινον ,έμπιπτει ε~ς τήν πλήρη έ 
φcφμοyήv των διατάξεων του παρόντο,ς κανονισrιου _κατα πάντα τα σημε'ία αύτοϋ 
θεωρουμένης ώς έξ ύπαρχης έyκατ~στασεως, ~ην των διατάξεων τrερi άποστάσ • 
άπό ναών καi κλινικών,_ vqσοκομειωv κ.λπ., των προ~λεπ<ψέvων ύπό τοϋ άρθρ~ω~ 
τοϋ παρόντος κανονισμου. ,. , λ .. . · · 

5. Προσωρινή . μεταλλαyη, χρησ~ως ειτουρy?υ.ντος κιvηματοyράφου είς θέα-
τρον (μουσικοϋ η πρόζας) ~αι !αν~αλιν~ έπιτρ~π~ται μόνον μετά 'Ιtpοηyουμέvην 
yνώμήν τοϋ οίκείου Συμe?ουλιου οτι π ηr<:υντ~ι οι, δροι άσψαλΕ:ίας των θεατων 

«•Η διάρκεια τfjς τοιαύτης μεταλλαyης δεν δυναται νά εΙναι μεyαλυτέ · _ 
θερινfjς η χειμερινflς περιόδ.ο~». , . ~ της 

Τό ό)ς a\'(r) fντό; « » Fδαφιον τιθετ~ι ώς άντιΥ.ατεστάθη διά τοu aρθρ. 1. Β 
774 της 1-1)25 Γ-iοεμ. 196() (ΦΕΚ Α 186). .Δ 

Γενικοl- δρισμοl 

"Αpθρcν 2. 

1 θέατρον είναι κέ καλυμι:ένος η άκάλυπτος τόπος. συ κεντ , -
πρός ~αρακολούθησ ιν παραστασεως .~ρyωv θεατρικων η μ~υσικ eω~εως του κο ι~ϋ. 

. ων ·ι καλλιτεχνικης 
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έν _yένει θεατρικijς η μουσικfjς άποδόσεως ένός η πλειοτέρων. καλλ ιτεχνών. 
θησ 2"ε Κ ινηματοyράφος ρναι .τό:τος, συy κενrρώσεω5 τοΟ κοινοί}_ προς παρακολού
κ - ιν ΡΥ~ν προ~αλλομεvων υπο ειδικων μηχανηματων προ~ολης κ ινηματοyραφ ι 
σ ω~ ται~ιων ε ίκόνων μετά συγχρόνου άνcrnαραyωyης της φωνοληψ(ας καi της μοu-
ικης των κιvηματοyραφηθεισών σκηνών η άνευ άναπαραyωyης φωνοληψίας . 

εί · ~- Ό συνδυασμός άκροαμάτων η θεαμάτων μετά παροχης φαyητών η ποτών 
τ ς τ~ θέ~εις των θεατών δέν στερεϊ τούς τοιούτους τόπους της ίδιότητος τοu θεά
ι:_ου '/ _του κινηματογράφου, ~στω καi αν πρόκειται περi καλλιτεχνικης έν yένε.ι 
ατρικης η μοuσικης άτrοδόσεως έvός η πλειόvων καλλιτεχνών. 

J(ε 4._ Αίθο~σα συyκενrρώσε,ως θεατω:ι κά~ϊι~αι δ κλειστ?ς ,χώρος , ε ίς δν . συy
θ ντρο~αι το κοινόν: α) Προς άvαψυχην δια της παρακολοuθησεως καλλιτεχνικης 
~ ε~λκης η μουσικijς άτrοδόσεως ένόις η· πλειοτέρων καλλιτεχνών, μή εχων σκηνi)ν 
δ λέ αμον πρ~ολης κιvηματοyραφικώv ταινιών καt β) προς παρακολούθησιν 
ια ξεως μετά η άνευ προ~ολης είκόvω\'. 

'' Αρθρ~ν 3. 

θ .λ- 1. n ροθάλαμος αίθούσryς η .πρόθάλαμος . ταμείων είναι δ πρό της αίθούσης των . 
Υε~φων θάλαμος, ένθα συvηθως έyκαθίστανrαι τά ταμεϊα τοΟ θεάτρου ·η κινηματο
Ράφου κ.λπ. 

α' ?· ΠλΟ::τεϊα τοΟ θεάτρου η κινηματοyράφου είναι δ προ τflς σκηνijς χώρος της 
δ ιθοuσης, των θεα;ων, οδ το δάπεδον, δΕ.ν ύπ~ρκειται τοΟ δcrnέδου της σκηνης διά 
ημιουρyιας βαθμιδωv, άλλά δι' άνιόυCΠ]ς κλισεως. . 

\ι ~- Άνυψωμέvη πλατεία είναι το τμημα της πλατείας τοΟ ·θεάτρου κ.λπ., οδτι-
ος .το δάπεδον ύψοUται ύπέρ το δάπεδον της πλατείας δια βαθμίδων. 

4. Τοϊχος της σκηνrjς εΙναι δ έκατέρωθεν του προσώπου της σκηνijς τοϊχος . 
0 ?· Π~άyιοι τοίχοι της αίθούσης θεατωv είναι οί έyκάρσιοι πρός τόν το'lχον της 
κηνης τοιχοι. . . 

Q:'θ ?· ·Οπίσθιος το'lχος της αίθούσης θεατών ε{ναι 6 ενανr ι τη ς σκηνης τοϊχος της 
ι ο~ς τα&της . 

l> 7. Σκηvη ε{ναι χώρος κεκαλυμμένος η άκάλυπτος, δπου παίζουν οί ήθοποιοί, 
0ιατά~ονται αf σκηνοyραφίαι τοΟ έργου και ύπάρχοuσιv αί ι:~ηχανικαί έy καταστά
~ις, αι διά τήν παράστασιν αύτοΟ άπαιτούμεναι, τοποθετουνται τά μηχανήματα 

· απαραyωyης των flχων η ή όθόνη π~ολης κινηματογραφικών ταινιών. 
· ·ήθ 8. _Κτίριον της σκηνi]ς εΙναι τό κτίσμα το περιέχον τήv σκηνήv, τούς θαλάμους 

οποιων καi. τά βοηθητικά παραρτήματα ·αύτης. . 
τ θε 9. Όρχήστρας θέσις εΙναι · ό μεταξu της σκηνijς καί της πλατ?ίας χώρος, δ δια
. ε ιμένος διά τήν όρχήστραν. 
ιι 1 Ο. -tΥποΙSολεϊον εfναι ή θέσις έyκαταστάσεως τοΟ ύπο~ολέως τoiJ παιζομένοu 
cφy9U. . . , 

· 1.1. Δ~δοv' της σκηνijς εΙvαι το δάπεδον δπου παίζουν οί ήθοποιοi η οί 
οίοιδηποτε καλλιτέ)\.ναι προκειμένου δέ περί κινηματογράφων μόνον τό δριζόν
τιον έ1tίπεδον, iφ• .ου κ~ϊται ή κατωτέρα δριζονrία Ύραμμή τf}ς όθόνης προ~λijς . 

12. Σ κηνοyραφίαι εΙναι αί διά την παράστασιν τοϋ έρyου ά\(αιτούμεναι έζω-
ΥΡ<Χφισμέναι ε[κόνες. · · 

13. 'Άνοιγμα της σκηνijς εΙναι τό έπi τοΟ το~ου της σκηνijς άνοιγμα, δ~ρ 
:?ά:σ.?εται διά της αύλαίας καi άπομονοUται άτrό τοϋ χώρου της αίθούσης των 
~t:.ατων. · 
δ 14. Περιφερειακ_?ς διάδρομο5 είναι _δ πε~ι~~λλων τ~ δάπε~ν τΤjς, πλατ~(ας 
~ά:δρομος μεταξύ των θέσεων των θεατων και των πλαyιων και όπισθιου . τοιχου 

της α[θούοή~ των θεατων, είδικώτεροv τό τελεuταϊον τοϋτο τμfi·μα τοΟ '!Τεpιφε
Ρειακοϋ τούτου διαδρόμου καλεϊται- όπίσθιος διάδρομος τfjς αlθqύqης. 
λ 1 ~- '_Εξώστης (πρc;)τος - δεύτερος) είναι ό άνω του όπισθίου τμήματος της 

1t ατειας. έξώστης των θεατωv. · 
σθ' 16. θεωρεία πλάγια η κεντρικά εΤναϊ τά παρά τούς πλαyίους η τούς ότrι -

ιους τοίχους της αlθούσης των θεατών θεωρεια. . 
17. :Αναψυκτήριον εΙναι δ χώ~ς δπου οί θεαταί δύνανται κατά τά: διαλείμ· 

ματα να λ~ωσιν άναψuκτικόv τι η ψυχρόv φαyητόv. . 
18. θάλαμος προ~ολijς εΙναι ό θάλαμος οποί,) έyκαΘίσrανται τά μηχανήμα: 

τα, προι;ολης ταινιών, ε[κόνων η. φωτός (προκειμένου μόνον περt θεάτρων) . 
19. Καπνιστήριον εΙvαι ό είδικός χC3ρος, οπου έπιτρέπεται τό κάπνισμα. 

'ζ 20. θάλαμος ήθοποίοΟ εΙναι δ χωρος δπου δ ήθοποιός ένδύεταt καt καλλω· 
1tι ετaι f καμαρίνι ) . ~ · ·. , 

21 · Εyκα-ί'άστασις τεχvητου κλ(ματος εfναι ~ μηχανική ~yκατάστασις ή 
1tαρέχουσα άέρα ρuθμιζομέvης ποιότητος καi θερμοκρασ{ας κλπ. . 

1502 ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΙΝtτίτοΥΤΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 



θέατρα • 
- Κινπματογράφοι - --- -·- Τόμος Γ . . Μα. Κα. 3. 

·----· ------·· - - ------ -· ---------- - -

'Άρeρ~\' 4. 

υόσοΊ . ,Π~ρίμ_αχοι κατασκωαi είναι έ:κεί'ναι, αϊτινε ς άφλ ε κτοι οuσαι έκ ό 
ν υπcι την έ: 'δ . - " , - . πυρ ς uδατ δ , πι ρασιv αυτου, οσον και του προς κατάσGεσιν τη ς πυ - · 

τίων ος,, Εν ~Εται3άλλουν οuσιωδώς, οϋπ τήν άντοχήν των ε ίς ύποGάστασ·~κα ι ας 
ττυρό~ . ουτε την ύφήν των, παρακωλύουν δέ. έφ ' ίκανόν χρόωv τή ν δ ιέλευ~~v φ~ic 

; ι διαι:_έρως' πυρίμαχοι _κατ;χσκευαi θεωρ?ϋvτ:χc : , 
πορ, J Τοι~οι ΕΚ συμπαyους οπτοπλινθοδομης, εξ αρyιλλικώv π χvητώv λ 'θ 
μ ικ ~ω ~υς ~λαφροπέτρας, έ:κ λίθων σκωρίας άπηλλαyμέvων aί9pακος η" ε' κι ωδ ν, 

ων υλικων " , , , 'λ, , . ο-
θου (- , ισης πυριμαχου ικανοτητος, του αχιστοv ημισειας Κ Ο: \'Ο νικη ς "λ . 
Κρ , ι']ς αί διαστάσεις δίδονται ύπό τοϋ yενικοϋ οίκοδομι κοu κ :ι: ι.ον · σμοϋ π , ι~~ 
η ατ?λU~)' τοίχοι ΕΚ σκυροδέματος πάχους τοuλάχιστον 0, 10 μ . μή ώιτrλισμέ~Ου 

του ~ιστον πάχους 0,06 μ . C:-)πλισμένου σκυροδέματος. ου 
μικω 2> ' Ορ<_?φαi έξ όπ;οπλίvθ~ν 5 εε; έ~ τD άνωτέ~ω παrαy~άφ~ τcχvητών η δο

ν υλικων, τηρουμενων των εν αυτr, απαιτουμενων υω:χιστων διαστάσεων 
κο' ~) Δο~οi καi φορείς έκ σιδηροπαyοϋς σκυροδέματος σιδηροϊ φορε ίς καί δο-

ι ε~ρουvται πυρίμαχοι μόνον δταν περιGάλωvται ύπό πυριμάχου χιτώνας. 
σ δ 4) Υποστυλώματα καi στί:ίλοι κατασκευαζόμενα έ.ξ όπτοπλίvθωv άπλοu 'j 

11~ ηρ_οπαyοΟς σκ~ροδέματος η ~κ φ~σικών ~ίθωv .δοκιμασθ~ντων έπ
0

αρκώς :: ί~ 
π'οσ πυρ: Υποστυλωμ~α έκ, yραν~του η ι;αρμαρου δεν θε,ωρου';'Ίϊ~ι πυρίμαχα . ' Υ-

τ ~ τυλωματα έ.κ σιδηρου δεον να πεpιGαλλωvται πανταχοθε ν υπο πυριμΓrνοu 
ωνος . -Λ χι-

δ ?) Καται::_κευαi στεyών έκ σιδήρου, ;ότε ~εv:ροϋvται, πυρίμαχ_οι, δταν οί σι 
Χaροι ιΞΙ:_κυστη,ρες π~ριGάλλ~vται παvτ?'χοθεν ~πο πυριι;ιαχου, χ ιτωνος ,~ δταν ό 

ρος της στεyης απομονουται πυριμαχως και παραμενει cr,φησιμοποιητος . · 
6) Κλίμακες κατασκευαζόμεναι έξ όπτοπλίνθων, σιδηροπαyοϋς σκυροδέuα

nοες , εκ δε.δοκιμασμένων τεχνψων ~ίθων η ,εκ δε,?οκιμαc;τμένου. πελ ε κητ~υ λίθΌυ. 
, πακτωμεναι ~αθμίδες κλιμακων εκ μαρμαρου η yραvιτου δεν θεωρουvται πu-
ΡΨαχοι. 

ό κ Ί) , θΟραι, οταv ~δται δο,κι~αζόμε~αι, παpά _της ~ρ~ η~ ε ίς φ~όyα πυ,Ρό,ς 1000 
.. · περιπου, παρουσιαζουσιν αντιστασιν εις το πυρ ET(t ημισε ιαν ωραν τουλrrν ιστον 
οταν λ · - ' · λ ' ' ' -..._ , , Κ ELOUν αuτομάτως Καl καπνοστεyως επι Π αισιου ΕΚ Πυpψαχων ύλ ικ ών 
με υποδοχi]ν τούλάχιστοv 11)2 έκ. 
α ~) tΥελώματα είς κατακορύφους τοί~ους ?ύναντ:αι ~ά" θεωρώvται πυρίμα 

~ό ' ατι~,α άvτέχουv είς τό:ς έπιδράσε~ς τ,ο,υ . πυ~?ς και του ~δα_τος κα-τ;ασ<5έσεως 
τωσον, . ωστε δέν έπέρχεται θραΟσις .τ~ν υ_αλω,ν η_ κατc:στροφη. της σ~νθεσεως αύ 
έ.π' ν, ε~ς δοκιμασίαν ένερyουμένην υπc· της αρχης δια φλοyος :τυρος 1000 ό κ . 
· ι ημισειαν ώραν. , _ ,. , , , 

, 9) Πυρίμαχοι yιτώvες φορέων και , ~οκων η ,υποστυλωματ~ν . ~η καθ' έαυ
τοuς πυριμάyων vοοΟvται αί κατασκευαι ΕΚ πυριμαχου τοι~οπο~ας η σκυροδέμα
τ?ς Υύρω της σιδηρaς διατομijς, αί έ.πιψ~ι:ι.~ι συναρμο~ης της ~ποίας πρεπει 
ν;χ πληοώνται έκ σκυροδέματος Ο,03 11; τουλ~ιστο~· μετα παρε_ι.-θ~σεωc_ συρμα
τινου ;τλέyuατος η όmilς άρyίλλου η r!λλου ~σοδυναμου δο_uικου, υλικο,υ. 

, Αι άκάλυπτοι "έπιαιάνεια ι συναρμοyΤΊ~ ψσρεC?ν ~ξ έλατου C!_!δη~ο~ εις έπικα
λ~ψεις καt είς σιδηοοΟς πλαισιωτοuς τοιχους δεν εχουν yενικως . αναyκην ίδιαι-
τερας πρ ,· , , , 

οστασιας απο πυρος. 

2 'Α ξ' • τ l:κε-ιναι αί όποί:αι μη' άναΦ. λ ενόμεναι α' uε' -. vε ιπυροι κατασκευαι ειναι "" · _ " · 
λως άντέ.χουν είc το πΟρ τούλάvιστον έ.:τί 1_) 4 τ~ς ωρας καi έμποδίζουν τijv διέ-
ευσι ν αύτοu. 'ι διαιτέ.ρως τοιαΟται θεω~ου\rrαι · , " " 

1 ) τ 
0 

~ ό , • στυλώματα ξυλιvαι στεyαι, οταν crrταντα ταGτα πε-
ρι~άλλωνταιχοιδ. , ροψαι\ λυη;οου κονιάμ~ος πάχους 1 ,1) 2 έκ; Έπιτρέ-:τονται έπί
σ έ . ι ια καταΛ , ~ , υρματινου πλε ·ματο η" έξ α"λλων ης πεvδύσειc διά: κονιάματος διά yυψου - :τι σ r ς 
δομικών ύλικών. _ , , _ .. _ 

2) Κλ' · :ι. νn. τοΟ άρνιλλικου αμμολιθου, σtδηρου η σκληρου ξύ-
λ ιμακεc tK τεχ ,. λ'θ . "τ .,. .,. • 

δ οu, κλίμακες έξ άλλων Ε..~λων η ΕΚ πυ~ιμαχ~.ν .ι ~λ\•.λ ο ':"' αυ~αι f; ιναι επ~ ν?ε-
δ υμέναι κάτωθεν με 1) 2 έ.κ. πάχους κοηαμα ·η με α ην ισης ικαvοτητος επεν-
υσιν. , _ , 

3) e~ ' λ ~ Ε.ύλου i; έκ σcrνιδωι' περαστωιι παχους 2.5 έ κ. μέ 
έπέvδu υραι εκ, σκ nοσυ 'τ' v Α κ~ρψωτήν) έκ σιδηρ~u έλάσματοc πάχους 1) 2 
Τούλ, σιν πανταχοθ~ν )~ιδω η 'ν τέ έξωτφικήν έπιφαvε ιαv καί τό κατώφλιο ι.· 
έφ ' ,;χχιστο~ έκ . κα; αφλε,κτ9νάτ1Jς F:πί ύ:τοδοvrϊc !?άθους 1 . κα[ 1) 2 τούλάχιστο ι.: 
έκ nπC:οον θο:υταt κ λ~ιουv αλυητροω~ σεις δ~ναται νά έ.πιτρέΨn ή άρχή άναλόyως τ~ι: 
τ · __.,... σ η κας και συμπ -
οπι κωv συνθηκών. 
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θέατρα - Κινnματογρ<':ιφοι 

- Λ , -
dλλήλων εωpσρος είναι ή όδός, fjς τό πλάτος, τουτέστιν ή μεταξu των Μο εναvτι 

οικοδομικών yραμμών άπόστασις, είναι μεlζον τών 15 μ . 

Όρισμοί 

'' ApΘp'°'\' 6. 
- χ-

~Ρο:yματ~~οι διαρκοuς πο:ραμονfjς_ ~νθρώπων, _ άνεξα~τήτ~ς της διαρκείας της 
εf?Υο:σίο:ς κ ς, πραΎ_ματοποιησεως αυτων θεωρουνrαι οι χωροι διαμονfjς ϋπνου 
τ~Ριο:, τά δ~ ~σκη~εως έ:rαyyέ~ι1?'τος, τ~ χώλ , διαμονής._ τά μαyειρεϊ~, πλυν: 
Tcu~, τό:: }' μ_ατια υπηρεσιας, τα cρ)!αστηρ ια, τα συνερyε ια, οί καντίνες έρyα
θρωτrωv. ραφεια, καταστήματα πωλήσεως καί χώροι έν γένει συyκΕ•'Τρώσεως άv-

'δ · -Χώροι · · 
ι l<t διάδ Ο μη Π~pιωρισμέ,νοι πpός δtαρκη 71αραμοVΊ)ν ά~ρώπω,ν θεωpοϋνrαι 
λ?uτρό:: ρ μοι, Χ~λ διαδρομων, κλίμακες, διάδρομοι κλιμακων, αποχωρητήρια 
ΨΨων, κ~~ωριι;ψΕ\'α ~-ι' _οίκι~κά_ς άνάγκας_~ χώροι . κυλ~νδήσεως, άποθηκαι τρο: 
μηΧο:νσστά ιστηρια (ωικων ουσιων, ξηpαι'Τηρια, θερμοκηπια, χωροι θερμάνσεως 
0~ως έν ~ια θ~ρμάνσεως, άερισμοΟ, φωτισμοΟ άναGατήr:ων, χώροι άποθη κΕ.ύ: 
ίcuv Ε\• "\εν~ι, ,οταν είς τούτους δf.ν yίνωνται αί συ••αφεις διά τήν συντήρησιν 

ο:ι..:τοις εναποθηκευμένων έρyασίαι . 

'' ApSpc\' S. 

g;χμη:ό~~~ηρετικ(;.\; :τρ~σωπι~όν, κα:ά τήv ~ννοια.ν τοΟ, παρό\!'~ος, v?οϋιται οί θα
ε Τίροσω~ι ~υρωρο:. επισταται και ταξιθεται .- αμφοτεr:_ων ~ω: φυ~ων, τεχνικόν 

μηΧο:νολ, καν νοουνται οί μηχανικοί μετά των C9οηθων αυτωι · (ηλεκτρολόyοι 
Ο)!οι ξ λ · · - θ ' ) ' ι υ ουρyοι, κομμωται, τεχνιται εατρων . 

Θ· 
ε:οις των 

Φε:ως 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11 

χώρων συγκεντρώσεως άπό πολεοδομικnc; άηό-

'Άpep'°'\' 9. 
«1 Ά . 8εό:τρ0~ παyορε(ιεται τοΟ λοιποΟ ή έν ά\'Οικτ~ χώρ~_ έ)!κατά~τασις θερινοί) 

μοσίωv ',, κιvηματοyράφου κλπ. είς ά:τόστασιιι έ~άcσοι·α ~ων 100 με.τρων_ ά-τώ· δη
με_ι άδ , η δημοτικών νοσοκομείων καί ίδιωτικων κλιι:ικων λειτουργουσων δυνά-
δ ε.ιο:ς τ - •\' · ' ' θ ' ' λ - " -uνο:μέν '?._U rπouρyc.ίou Κοι\:ωνικflς Προιιοιας με. αρι μοΊ. ~ ινω•· ,α\'ω των 30, 
~ο.υλίωvω:, τ~ν κ~τ· Ο:ρθp . 2 τοΟ Α.Ν._ 44?)3~, καί,άρθρ., 1~ του ~.Ν. 446)3? συμ
ε~ 000 \/ α ~πιτρεψωσι · τήv μείωσιι · της ως αι ω, α:το_στ~::σcω5 μ_cχρις 75 μετ:ρωv, 
Αι ,{..,.,. Κατα τη' ι κρίσιν των δέ..\ι θί, ·εται η' η' συχια των εν αυτοις ιοσηλευομενων. 
θ ~"Ο:)'Ο ' . Ι ξ' - 'δ . . cpινων Ρ~uσεις αuται δf.v ίσΧύουι ·, {ά•· μετα υ, :ων ι ρ~μc;rτω1 · ~ουτων ,,καί τών 
!.Ο /.!έτ ωθεατρωι;" κιι.ηματοyράφων κλτr., παpεμ,~αλ,ληται ,οδος π~ατους αι·ω, τώv 
~Οιε νί? ~· μεyc;~:λης κυκλοψοριακflC; κιιψ~,εως ,η _οικοδομη ~ια~τc;σεων ~οσουτω~. 
'ει λε α αποκλειηται, κατά τήν yνώuην των · cωτων συμ~?υλιωι., !J .έκ τη~ έν yε
Οuι• α!Τουρyίας τώι · είρημέι·ων θεο .,ι'άτων μ.:τάδοσις θ?ρt:tων. l:. ~ισης δεν . ίσχύ
ϊιρόζας\> . έν λόy<ϊ> ά-τταyορεύσΞις r: -::Λ·. προκειμένου πεpt έyκαταστασ.::: ως θεατρου 

1

1Ι ι:1 - ,. , - J' \ - - · 1 ι η 'f t ''" ι f) - - " , 'Ι J~ '_.(( \'(<) :ΤΠΙ). ! Τ(ΙΟ.ίΟ.ίΟΙ!]θ~·ίιπι. f'ιιιι Τί'ι\' > •. • _ΤΙ!,. 1 __ •• ι.· · .. Ι !, _/'i ((\'. 

Φf(ιο 1n-ι1 ' δ, - ,, Ο 9 1' \ --1 .ι τι- J .j),?.1 :\οt,ι . 1%0 (ΦΕΚ Α' 1" ') -: , ;1.1.1 %CH !ιι τοι• ιιι:ι Q. - , ... ' ,,. .. . 
n!.i τιθ - , · . . , ... · τ·ι- ...,u.ιι 1 ιιι•Οοο\1 •ιιίηιι• Η \ '"'Ι · -1 ι l ' · f 'αι ΙιΙ::; f"T{Jn.τn:ro ι ηθl) Ι:'Χ νtΌt' vιιι ; -:- " , · f ... ' "- Της 

') , 1 .·l1J1•1·. 1%:; <ΦΕΚ Λ, ~-ι>. 
'tρο1ί;~ « ~πιφυλασσομένων τώv διατάξF.ω\: τοΟ ί: ;c' άpιθ. 321) 63 Β,_ ~) :ος, ώς 
~ιc"ί) " 0 ιε.ιται διά τ.οΟ O:pθp. 1 τοΟ παρόι-τος, άπc;χyορωεται του ~οι,που η εν άv~ι
<i-rtό~ '<λειστc't) χώρω έyκατάστασις σκηνfjς θε~τρ?υ, κινηι~ατο) ρc:_ψο~. κλπ .. , Είς 
Φιλcχve Ο:σιν έ~άσσονα ·των 50 μέτρω11, cχπό '1,ερωv Εvσριακωv Ναων η τοιουτωv 

1 Ρωπικωv καί 'Εκκλησιαστικών '!δpυματω'Λ~ _, 
Η :ταQ.2 τίθεται <ί>; aνω~ατεστάθη διά τοϋ άΩθι:ι. 2 Η.Δ. 3 ί :? τij; 30 'Ιοιον.) 
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4
, 'Ιουλ. 1964 (ΦΕΚ Α' 109). Διά τοίί (f.ρθρ. 1 τού ίδίοι• Δ l το::: ε γινε Π""σθ' • 

την παρ 3 - . δ . δ. - , , , , t;(V ηκη εις 
, · ·,. · του παροντος, .ια ε του ανωτερω αναq-f()()μf\'01• Β.1. n21) 1963 έγέ-
•ο-ντο αι σημειούμεναι iροποποιήσεις τοίί παρόντος άρΟυc>ι•. 
«Ή άπαyόρ " δ , · , J. , ξ · - - ; -κιvημ , ευσις αυτη εν ισχυει, cαv μετα υ των ναων κάι των θερινών θεάτρω 

έ.πέρχ ατοyραφων κλπ. παρεμ<5άλληται οίκοδομή διαστάσεων τοσούτων ώστε νά μ ,ν, 
446/J?ηται καιά τήv yvώμην τώv κατ' άρ9ρ. 2 τοG Α.Ν. 445/37 καί αρiJρ. J τοtί Α ~ν 
ΤΟύτω ?,Uμ~οuλίων, μετάδοσις θορύ(5ων έ.κ τijς EV yέvει λειτουρyίας τών θεα άτ~~ 

ν .η .να Θ~yεται έ.κ ταύτης τό ~ρησκευτικC,ν συναίσθημα τών έκκλησιαζομrvωV>>. 
Τ_ο αvωτεριι) iηι)ς « » έδάφιον προσηέθη δ((ί τij; :rιιρ. 2 ι'ί(.Ιθ(101 1 ιtύνον R Δ 

321 της 1)11 'Ιουν. 196.!J (ΦΕΚ Α' 84). . · . · 

Υρα 3; «Ε~ς πόλεις πληθυσμοί} avω τών 40.000 κατοίκων, κατά τήν τελευταίαν άπο
ως ~ην τοu Κράτους, ώς καί είς Δήμους καί Κοινότητας της περιοχijς τέως Διοικήσε
Χώρ Ρ~τευούσης άνεξαρτήτως πληθυσμοG, άπαyοpεύεται τοϋ λσιποϋ ή έ.ν άνοικτώ 
σιν ~ ΥΚαιάστασις θερινών μουσικών Θεάτρων, κιντjματοyράφU>v κλπ. είς άπόστα~ 
κατ·μ~κpοτέραν _τώv 250 μέτρων ,άπό παρομο~ων έ.yκαταστάσεων, . ~υναμέvων τώv 
ψω rf!ρ. 2 του Α.Ν. 445/37 και άρθρ. 1 του Α.Ν. 446/37 σuμ{;ουλιων νά έ.πιτρέ
λε σι μειωσιv της άποστάσεως ταύτης μέχρι 200 μέτρων, προκειμένου δΕ. περi πό
<iv ων .πληΘuσμοι} μέχρι 40.000 κατά τήv τελευταίαν άποyραφήν τοΟ Κράτους ή ώς 
ψω~ ~όστα?ις όpίζ~ται εί5 150 μέτρα: δυναμέ~;v~ τών αύ~ών. σuμ(;,οvλίων νά έπιτρέ
τ ήι την '!ειωσιν ταuτης μεχρις 100 μεrρων, έ.φ cχ:τον κατα την κpισιν των δΕ.ν θίyε-
αι , κοινη ήσυχία τών πεj)ιοίκων. . 

σιν 5 Απ~yορεύεται ή έ.ν άνοικτ<t> χώρ~ έyκ~άστασις θ~άτρου πρι?_ζας είς άπόστα-
νη Ο μετρων άπό λειτουρyουσών έ.yκατασrασεων θεpινων μουσικωv θεάτρων η κι
ματοyράψων, δυναμένων τών ώς avω συμ{;οuλίων νά έ.πιτpέψωσι τήν έ.yκατάστα

λιν τοιο.ίιτου Θεάτρου, άνεξαρτήτως άποοτάσεως μεταξu τούτων, έφ' οσον παρc.μ(5άλ-· 
e:;αι οικοδομή διαστάσεων τcχ:τούτων, ώστε νά μή παρφποδίζηται ή λειτουρyία τοϋ 
ατρου πρόζας». . 
Ή .παρ. 3 τ.ροποποιηθείσ'α διά τιί)ν Β.Δ. 27 'Ιαν.)12 Φαlίρ. _ 1959 Η.ι\. 15)31 Αύγ. 

·1959 καί aρθρ. 1 Β.Δ. 808 της 24 -:οκ;.)3 Δεκ. }962. ίΦ~Κ Α.' 2_06 'δtόρθ. ήμαρ,;. 
21 Δεκ. 1962 ΦΕΚ Α ι 216) τίθεται ως (lΥΤΙΚατεσrαθη t•κ '\'fO\t δι(( ΤΙJ; ;ταρ. 3 . ιJ.ρθροu 
μό,·οu · Β.Δ. 321 τij.ς 1)11 'Ιουν. 1963 (ΦΕΚ Λ' Η4). 

· «Αί άπαyορεύσεις αδται δέν ίσχύουν έάν μεταξu τών θΕpινών · θεάτρων κι
~ματοyράψων κλπ. παρεμt;άληται οίκοδομή _f} οίκ~δομαί διαστ_άσεων τοσού~ωv, 
Ci στε Vά μήν έπέρχηται κατά τι'Jν yνώμηv των κατ άρθρ. 2 ~ου Α.Ν. 445ί37 και 
τt9Ρ-, 1 τοϋ Α.Ν. 446/J7 Σuμt;ουλίων dύy~~ις θοpύ~ων έ.~ της, ταυτο.χρόνου λει.
έ . υρyιας ~ων_ οϋτώς έyκαΘισταμέ~v πλειον~ν Θεαf!ατων. ,,Ωσω.-::ως δεν, ίoχuouv 
~ν μεrαξu των θεαμάτων παρεμ<5άλητσ;ι δδος -π;λατους ~ω :ων 1 ~ μετpc:?v με
Υ~λης κuκλ:οψσριακijς κινήσεως, ώστε ν άποκ~ειηται ~ατα την_ yνωμην των αύ
τ~ν Σuμ(;ουλίων .ή έκ τοίί ένός είς τό ετερον &εαμα μπαδοσις των θορύ<5ωv αύ-
τωv». · 

tH < " δ ι ~ ~ετε'θη διι'ι. ΤΟ1-, l.ίυθιι. 1 Β._\, ;}ϊ2 T}j .,,- 30 'Ιο1κ•.) ως ανω έvτός « » ιαταςις προ.. v• 
4 'Ιουλ. 1964 (ΦΕΚ Α' 109). · . 

«Είς τήv διά 1-ης παροόσης παραyράφΟυ. πρ,ο~λΕπομέ~~ ά-παyόρευσιν έλa:χί
στωv όρίωv άποστά.σεως δέv περιλαμ~άνοvται :α ~ατρα ~κι~ν». _ ,, 

Το, • " , . 'δ' ιον .... ροιrετέθη ει:: τη\ :rαcι .3 δω τοι• ι.ιρθnου 2 Β Δ 774 ως ανω εvτοc: « » ε αφ ,. - - · · 
τijς 14) 26 Νοeμ. -1960 (ΦΕΚ Α' 186) · , . 

4. 'Επί ώτα 0 εύεται τοΟ λοιποΟ είς .έστεyα;τμένα θέ~ρα ·κ~i κ~νηματοyρά-
φους οσον σηκ ς, • Υ ,Ρέv άνοικτω χώρφ λειτουρyοοvτα τοιαυτα, τα κειμενα είς ά-
Πό...L.' αι εις τα . • . .ϊ - ~ παpα' τη- ς έπιχειpη' σ , ,. ., uτασιν μικροτέtvr\.Ι τώv .50 μέτρων ιtπv vαων, 11 , , ε~ς τ:ουτων 
εκθεσις φω r~,.: • κα'ι παντός ειδοuς διαψημισεως πρ~αλλουσωv το θρη -

τοyραψιωv ως - < ά cmαyo ' 'ξ, 
~Ι<ευτικόν αtσθημα τοϋ κοιvοϋ. Ή άπόσrασ~ςΚτης ως νω, Φ ρε~εως ,,αυ ανεται 
εις 100 , , · Θεάτρων ,1 ιvηματοypα ων, κειμενων εvcη-τι τών 
ε· ό μετρα, προκειμενου περι 
ισ δωv ναων. , ' , 

5 'Η , - ·ς τάς προηyουμενας παραyραφους π~λεποuε1·ων άπο-
Ο'Τό:σε~~ θάμε~ρησις των ξό τών πλησιεστέρων ι έ.ξωτεrικών σημε.ίωv τών κειμέν~ν • . 
ΠΡ<>κει , yινεται ,μετ~ κλινικών, vοσοκομειων κα~ έστε.yα~μεvων κινηματοypά
Φων ~ ~~ μέν ~ρι _yαων, 'ων αύτώv προκειμνου δε περι των έν άνοικτ~ χώσω 
λειτοJ , ρων έπι, των κτιρ~·'V και ~άτpων ~πi τοΟ κέντρου τijς σκηvijς η Π}ς' ό-
θό ρyο:'νrων κιvηματοyρα,,- . . 

νης <ΧΟτωV>>; . • - J " θ ι . 

tH 'θ • ,.,, , τικατεστάθη δια της παρ. αρ ρου μονοu Β.Δ . 321 τijς 
παρ. 5 τι εται ω.,, · αν 

1) 11 'Iow. 1963 (ΦΕΚ Α' 84) · 

'l'QNrκON ΙΝΣΤ·ΙΤΟΠΟΝ εΜΑΔΟΣ (Είς άντικατάστασιν σελ. 1505) 1505, 



Τόμος r· _ ·Μα . Κα. 6 . 
Θέα φα Κινηματογράφοι 

}. 6· Άπαyορεύπαι ο' ' ' ' ' ' ' " άλ - -t.V άνοικτ- , , μοιως η επι κοινοχρηστωv χωρων η σωv, ΠfΧΧσιων κλπ. 
ρυμοτσμικ~ ~ωρ~ ,εyκατό;?'τασις θε.άτρω~. κ_:vηματοη>άψωv έκτος av έv τι{} οίκεί~ 

< ιαyραμματι ε.χωσι καθορισθη χωροι τοιοuτωv έyκαταστάσεων. 

".Apθpcν 10. 

• « Ί . Άπαyορε.ύε - • }. . ' θ ' ' Ης κτίρ ·" • ;αι yενικως η c.yκαταστασις εατρων, κινηματοyραψων κλπ. · 
πόψεως ~~ <?π~;; ,ε.υρι<?κονται έρyοστάσια η έρyαστήρια ύλικών έπικινδύvωv άπό ά-

2 θ' ρος η ,~οθηκαι ε.&κόλως καιομένων άvrικειμένων. 
δέον ~ατ;α.τρ~ η Κινηματοyράψοι κλπ. περιλαμ~άνοντα άνω τών 2.000 προσώπων 
λάχιστο αρχ,ηv νά εχωσι κυρίας έξόδους, πρός δύο διαφόρους όδούς πλάτους του
Τ()ς τοuλ' 1 Ο μετρων ~ έπί μιaς λεωφόρου καί μι<Χς όδοο της τελευταίας έχούσης πλά-

' Ε αχ~στον 8 μετρωv. · 
&π:ό:ρχ πιτρεπε,ται παρέκκλισις μόνον δταv μεταξύ τώv κυρίων έξόδων καi της όδοu 
Χθωσι ο~σιν αuλαί, κΤ]ποι η προαύλια τοιούτων διαστάσεων, ώστε νά δύνανται νά δε
των π τον,συνολ~κόν άριθμό~ τω~, είς ~έατpον, ΚινηματοyράΦ?" κλπ. ~yκ'ενrρωθέν
tπίφα Ρ~ωπων, υπολοyιζομενου οτι δια τρια πρόσωπα άπαιτειται τουλαχισ,τον 1 τ.μ. 

νειας. · . 
'Τtα δ~· θ~~τρα η Κινηματοyράφοι κλπ. περιλαμ~άνονrα άπό 1.000-2.000 πpόσω
δη 

0 
ε?ν να ε~_ωσι τάς κυρίας είσόδους καί έξόδους έτrί μι<Χς λεωφόρου- η έ.πί μιας 

Vά ~Χσιαςλ ?δου πλάτους τουλάχιστον 10 μέτρων η έτrί περισσοτέρων όδών ::>ν il μία 
!Ί π ,ατος 8 μέτρων τουλάχιστον. . 

'Τtων 4. 'θεα;ρ,;χ η κι~ματc:yράψο: κλπ. π~ριλαμ~άνο~αι J:!-έχρι τωv 1.~ προc;ώ
όδο~ ~εον ν~ εχωσι τας κυριας εισοδους και έξόδους έπι μιας λεωφόρου η δημοσιας 
Ταύ υ ητ~,ς δεcν νά εχη πλάτος τουλάχιστον 8 μέτ~ν. Αί διατάξεις της παfΧΧyράψου 
Ko:i τ;}ς εχ9υσιν έφαρμοyήν μόνον είς τάς πόλεις Αθηνών - Πειραιώς, Θεσσαλονίκης 

CΧ:Ρων('). . 
μέ Δι~ τάς λοιπάς πόλεις καl προκειμένου διά Θέατρα, Κινηματογράφους κλπ 
έπΧΡι _!ων 1 .000 προσώπων δέον νά eχωσι τάς κυρ(ας είσόδους καi έξόδους αύτων 
νc/εμιας ό,δοu πλ<S;τους 7 μέτρων τουλάχιστον η έπί περισσοτέρων όδων ών ή μία 

xn πλατος 6 μετρων τουλάχιστον-. . . 
Π'λ 5. Διά θέατρα η Κινηματοyράψους κλπ. μέχρι 1.000 προσώπων είς κωμο-. 
π~ εις ~αί Χι::>ρία ,πληθυσ~οu ~έχρι ~ χ~λιά_δι:?v ~ατοίκ_ων .κσ:τ_ά τ;Ίν }ελευyα~αν ά-
1< Υe,αψην του Κ ρατους,, το πλατος της οδου η των δδων <:ις aς Θα ει ναι αι εισοδοι 
μαι εξ~δ~ι α~τ~ν; έπαφίετα~ είς τryv κρίσι~ της ,άρμοδί~ς Άστυ~. :ΑρχΤ]ς ~ετά yνώ.-
ην ~ου αρμοδιου Συμt5ουλιου, πανrως δεον να λαμ~ανωνται υπ δψιν αι τοπικαι 

συνθη κα ή . , λ - - , ή λ , , σ • ι, ασψα εια του κοινου και κυικ οψοριακη κινη ις. _ , · 
δ, .,Η μέτρησις τοu πλάτους των ώς άνω άναψερομένων όδων_ θα γίνεται άπό τάς 
υο εναντι άλλήλων οίκσδομικάς yραμμάς». · . · . 

Τ;, ('ίρθQ. 1 ο τίθεται uι::: (ίντικατFστάθη διι'.ι το1ί /ί.ρθρ. :J τοίi Β.Δ. της 27 'Ιην.) 12 
ΦεtJQ. 19!ί!Ι. . · 

"Αρθρ.cν 1 i. 

Αί όδοί έψ' ών αί κύριαι είσσδοι καi έξοδοι τοϋ κτιρίου θεάτρου, κινfιματοyρά- . 
φου κλπ. διΞν πρέπει νά είναι άδιέξοδοι έκτός ~άν τό κτίριον exn τrλείονας της μιας 
Προσόψεις έπl δημοσίων όδών, όπότε ό ΟΡος οuτος είναι άπαραίτητος διά τήν μίαν 
έξ α.'Jτr:;)ν. · 

., λ pθpcν J 2. 

1. «'Επιτρέπεται ή διαμόρψωσις χώρου συyκεντρώσεως έν yέvει τοΟ κοινοϋ ύ
'Τtό τήν στάθμην τοϋ έδάψους καi είς ~άθος τό πολύ • μέχρι 2 μέτρων άπό της στό:-

( 1) Τό έδαφ. ;rριίιτηγ τijς παρ. 4 τoii /ί.ρθρ. 1 ο ε[χεν άντικατασταθij διι'ι τοϋ άοθρ 1 1 
\ 

. 't'οϋ Β.Δ. τij; fί)ll.1Ui2 (ΦΕΚ 145 Δ') ώς άκολοί1θω;: . ' 

· «θέατρα η κινημα;οyρ~Φ?ι κλτr. ;τεριλαμ~άνο~α _άπό 200 - 1.000 πpόσωπα 
δέον vά εχωσι τάς κuρι~ς εισόδοι.:ς και έξόδ?υς έττ.ι 1;1ιας λ~ωψόpου η δη μοσί .ϊς δ
δοϋ, ~τις δέον νά eχn πλατος του~αχιστ~ν 8 μ~τρων. Θε~τρα η ,κινηματοyράφοι κλπ 
Πεpιλαμ~άνονrα μέχρι 20,~ προσc.;πων δε~ν "να eχ,ωσι ~ας, Ι<Upιας είσόδους καί έξό~ 
δοuς έπί μι<Χς λεωψόρ~υ 2 δηι-;ιοσιΊ~ όδ,ου, η: ις δε.ον να. ΙΞχn πλ?:τος fουλό:χι.στον ϊ 
μέτρα. Αί διατάξεις ;:ων ~ωτε~ αψιων _της παραyρα'°υ rαυτης ~χουσι μόνον έ
φαρμοyην είς . τάς πολει~ Αθηνων, Π~ιραι~ς, ~:σσ~λ~νι,κης καί Πατρών». 

Τ • , )όγι•) Β.Δ. της 6)16.11.62 ηκυρωθη δια της υπ άριι:ι .. 1422 ) 73 , , 
ο εν • . ' VΨ.• αποφασει•J~ 

ιτοίί Σ.τ .Ε. .,, 

15061 (Είς άντικcχτά:σrασιν σελ. 1.506) TEXNHCON ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ Ε':ΛΛΑΑΟΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ 104σν) 30.8.1983 

θμ~ς τοϋ τcεζο~ρομίου της &ψεωg της οtκοδσμi]ς έψ' ijς ή .κυρία είσολr.,. τοΟ χώρου 
τουτοο». ~ 

Τό aρθρον 12 τίθεται ώς άντικα•rεστάθη διά τού Β.Δ. 12/14 Σεπτ. 1 96 1 (ΦΕΚ Δ' 106). 

συ. 2. ((Τό ώς avω βάθος αύξάiνει είς 3 μέτρα τό τσολu έv. περιn'τώσει αίθοόση 
πω~)·)~ρωσεως δν yένει τοu κοιvοu περιλαμ~οό.σης θέσεις μέχρι 200 711pοσώ~ 

Ή παρ. 2 προσετέθη διά τού apθρ. 2 Β.Δ. 6/16 Νοεμ. 1962 (ΦΕΚ Δ' 145) πλήν .J
μως κατηργήθη €.ν συνεχείq. διά της Uπ' άριθμ. 1422/73 άπ()φάσεως τοϋ Σ:τ.Ε.< 

τ _ ~· , Προκειμένου πειρl Κιvηματοypά:ψωv ιcαl θεάτρων, τό ύψηλάrερον ση1μεϊον 
τ?!-J 2 πεδου τfjς είσόιδου της αJίθοΟΟης τούτων, δεν δύναrrα;ι να ε[VCΧ'ι χαμηλότερον 
πω~ .50 μ. Ο:πό της στάθμη.ς τοο πεζαδ~μίοu, έψ' ijς ή κυρία είσοδος, έψ' οσσν 
ρ9°~ειται περi αίθοόσης άνευ έξώστοu καl τώ·ν 4 μέτρων, έψ' οσοιv rφόκειται π.ερl 

αι ουσης μετά: έξώστοu. 

4., Έ.ν περιmώσει πολλαmλών έξόδωιv, έν ούδειμι~ Π1Εpιmώσει έτrιτρέπεται ο
;?ς το βάθος τrjς ~ίθοόσης τι;pό _oίcwδftroorrε κJ;,ίμακος έξ~u .εΙv;:ι μεyαλύτ~φοv 
• ωy ,,8 μετρων μετροuμεν.ον ΟΟτο της ατάθμης του 'Πίεζοδροιμιοu eις ην προCΚcλλει ή 
υπ δψι:ν κιλΊμο:ξ. 

?· Διά: θέατρα η; κιvημοπ~ριάφοος :μέ δά+π:εδον τοϋ άτrοίοu τό χαJμηλότερον 
~ημειοιν κεϊται είς ϋψος wω τώv 1·1 μέτρων καi μέχρις 20 ·μέτρων, άrτό τfjς στά-
.μης τ~ m::ζοδρομίου της εtσόδου άrcα:ιτοονrαι, ιωπ· έλάχωιτοv, δύο άνΕλκυσrfjρες, 

συvολικη__ς χ~ρητικάrητος ~οuλάχιστ<;>ν τ~ων π;~ώπωv., δσος, δ άριθμός τώ~ Οέ
σ.εων του θεα;!J!ατος διαιροuμεvος δια του άριιθμοu 50, με ταχuτητα άνε:λκυστη.ρων 
τοuλά)(,ιστοy . έvός ,μέτρου άrvά δεuη:;ρόλ;εmοv. Ή, ταχύτης αϋτ;η αόξ<W;ι ε[ς 2;50 μέ
τρα ,δια θεα~μιατα uψοuς άνω τώιν 20 .με.τρων κα:ι μειχιρι 40 μετρωv, αύξανομεvη πε
ρ~ι τερω · είς 4 μέτρα άνά:· δευτερόλεπτον διά θεaματα άνω των 40 μέτρων ϋψοuς . 
Au~avQμέvou τοU ϋψοος τοο θεάμοπος άνω τώ~ 20 μέτρων, C; κ~~ τά: άνω;έρω δι
αιρ~της εtναι ό άριθμός 40 μέχρι" ϋψοο_ς 4~ ,μaτιρω-ι.:, άνω δε τ~ οψοuς τοuτ~υ δι
αι~ετης είναι δ άοιθμός 30. 'Εψ' οσον εικ ~ς διαιpsσ~ως τι;ρο.κιm't'~ι κ~άσ;μα υπερ
~αι ναν τό η,μισu της μόvάδος, τοΟτο λαμ(5ανδται ως ακιερωα μονας, άλλως τοίJιτο 
δέν ύπολοyίζ.ετα:ι 

~ατά: τά: λο~α εχοον έφιαιρiμογfιν αιί [σχι}οu;σ.αι έ.κάctrοιτε διοπάιξεις περί έιy.κα-
το;ατασεως καi λειτουργίας άνελκυστήρων. 
~ 6. °Υτcόγειοι χώροι κrrφίων καιαοκειια;σθέν.οc5 ~· _?ίοvδή11Ότε τΡ?ποv μέχρι 

της 31.12.1969 έπl τω σκο:τrώ δπως χρησιμσποιηιθουν ως αιθουσαι δηιμοσιων θεα;μά 
. των ,δύνανται να λει.[οοpιyήισοοv ώς τοι~Uτ~ι κατ?: ~έκκλισιν τώιν ~ιαπάξεων τοu 
'Πi?=ρον.τος άρθρου,_ έφαρμιοζ.Qμέ-γων κ,αJΤα τα λοιπα τωιν δισπά.ξεωv τΌU τροποποιοο-
με.νοu Β. Δ/τοc,». 

Αί έντός « » παραγ. 3, 4
1
5 καi 6 προσετέθησαν διά. τοίί άρθρ. 1 τού Β.Δ. 479 της 6/19 

'Ιουλ. 1971 (ΦΕΚ 142 Α'). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 111 
Αίθοuσαι Θεάτρων 

"ApθpC'V 13. 

Τό έλ ύθε ., -v ώτό τοϋδε καταιακεuαζσμένων άι~~v ~άτρων, κι-
νrη.ι;tταyρ~ν~~-π:~lντ%τιτ~'ΠΕ:ται vά ε~νQ:ι ·μl'κ~ραν α), των 5 μετ~ν είς η,γ 
π~ριnτωσιν τό δάπεδον αύτωv ·εlναι κε,κλιμεv<?ν•, , τοu ~uς το_:nου μξιt1p0Uμε~ 1<,α
τα ~ό ύψηλότερον σημεί:οv τοϋ κ~κλιμενοu δαπέ1δου και β) των 5,50 μέτρων _εις ην 
Περιnτωσιν τό δάττεδον είναι όpιζσνrιον. . 

2 κ . . ,_ , · ;.1 εόθερον ϋψσς τrjς αίθούσης θεάτρων - Κινηματαyρά-
. <~ ατ tξα:ψεσιv, το /:..Λ λ Δ. - ~ ι ιf: 8 000 ( φων κ.λπ , 

300 
θέσεων κ,αί εLς 1tόλεις ~ ηuuv,μo;u ι--:>Gρις, · ,κατοι:κω·y κα-

τά τή ; ,__μεχ~ι • r.nm..i..ν τοϋ κράτους δυwχτα:ι να εlναι το όλιyωτερον τεσσα-
ρα .. ./ ΤΕΙΙ.ίc~αιαν ~Ι"""",'!,μως τη~ς κ.ατ.ασκεurjς είς τάς τοιαύτας Ο!ίθούσας θεω-

, 1-"CΤρ.<Χ, uιι:οcyοpεuοιμενης ο 
ρειων ώς καi έξωστών» '.Η , . δ , - άοθρ. 4 Β.Δ. ϊ74 της ·14/25 Νοεμ. ·1960 (ΦΕΚ Α' 1Η6). 

1 

παρ. 2 προσετεθη ια τοu - _ - , 
3 • , · έλεόθεpο ϋψος των αtθο[J(Jων, θεα:τρωιν, κιινηιματοyρά-

ν « · . Κατ; έξαφεοη,, το ΖΟΟ) θέσεων μ"Πqρεϊ yq ε{ΙΧ.Χι τό λιγώτε,ρο τέσσερα ff) Κ;λΠ. μεχρ.ι δια~οοιων ~ αύτl) όιn1αyορεόεται ή ικαrrο:ακt::uή, θεωpίωv καl 
έξ μ~τρα. Σ τΤι:ν -τreριmωση μως . . · 
ωστων». θ - . , ,, θ. 1 - • , Ι 3 εχει ;τροστε ει με το αρ . του ωτο 6 20.4.19R3 Π. 

τΗ πιο πάνω μέσα σέ (; » παρ. 
Δ/τος (Φ.Ε.Κ. 109 Δ'). 

reXNIKON ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ εΜΑ.δ.ΟΣ 
(Σέ άντικατάστα:ση σ~λ. 15071) 15072 



Θέατρα :- Κι νηματογράφο ι 

Δι ) (, "ΑρθρC\' 14. 
μω εκοιJ rοv κ:-ι(ή·.1 θ , δ' , , , . 

ν, έπι•φάνεια λ. , '· εvον Εσϊψ,1_ εcι, να υ πc.\ο~·ιζητ ο: ι αιεξαρτι)τω ς τc;) 1, δω:Sοϊ• 
Δ ι ' " του αχιστοv 0,45 του τ . μ. ι-

λ , εκα"'.,..ο ν κ ο , , 
Ο:Χιστοv Ο 80, - α'- ημ εv;ι · r-v ι::·c: c .~,:J cί~_i eεo: ri1 ν δέcv νά l:·πολοyίζηται ~ π ιψ<χνε ι α του-
Ά • του τετρ. με.τρ"){). 

τrαyορεύεται ή . διrv.μο' ριφ"· ' .σις , ό θ' , , - ·e , """' ""' χωρων ρ ιων εvτος . της αι ουσης θεατών . 

'Άp8.pcv 15. 
Το έλ, 

Ot; Ι<αi τfjς~~ν έ~ύθεροv ϋψος μεταξιJ δαπέδου πλ:αιείας η έξώιστου η θεωρ-= ί 
με:τρα. εν της θέσεως τοο θεατοί> όpσψης δέοv νa είν.αι τουλάχ ιστον 2.SO 

, ''Ap8ρc\' 16. .. 

~·ν ,:pιόςπ~~, περιψερε~ακόν διά.δρομον εξοδοι πρέ'ΠJΕι νά κ.εί:vται οοτως G.Jιστε διά 
Ο:1<ρύνtπ-·αι τ~ς Π1p~έJλ~ιν ~ά ύ;rοχριε.οCϊrcrι, τό μεϊζ~ν μέρος ,τω;: θι: ατωv, vά άπο

d:αψ.αλεστέρα~~δ~~:vης και να φ:θανn εις τους δι.α:δ:ρομους δια της ταχυτξpας καί 

" A pBpcv 17. 
1. "Α ,, . 

~CVμέν0v τ ~ . οπι~v της ~wr~ς σεψaς θ~σεωv έv τfi πλα:τείς; άκο,λουθfi _ύπερυ 
. . Ρό.μων τημημλ τη,ς πλατειας, οπ;ερ τηρεmε ι vα ιεfvαι προ01Πελαστοv και έκ των δια
. '<:\.fτ"Ροόμεν~ ;r :ατ~ι~ς, τότε αί σεφαi θέσεων της VrrDξμψωμέvης πλατείας δέον , σu y
.ίQy είς [δι, l ,!<!α:θ ομάΌ.ας 6 το ϊΤΟλιJ σειρών, νa κ.ατευ8ύvωνται διa τήv έ κκέvωσίν 

αιτερους δισιδρόμους καί κλίμιακιας, οπως καi σι έξώσται. . 
2 Δ , . 

J(λ. . ια τα τ ~ ' ' ' λ ' • ' ' . 
λ ~ιν άνά&χ οιαuτα .τμη,ματ~ ,;mερυψ~με,vης 1:- ατ::ιας , ισ.L<υοι::ν ως π~ος τή ν 
?Υιαν τώ δσεως,, η)v θέ,σι.v καθ' υψος , τον cφιθμον των σεφων θaσεων, τη ν άνο. 

Τq ά:ψορ(;) v ι~ροιμι:.;ιν, rφσθαλόιμων καί θυρών έξό<δοο, τά σχετικά a-ριθpα , Ετι δέ. 
vrα τους έξωσ.τας . · 

"Αpθρ~\' 18. 
1 τ · . 

~ώ-ν tκ 0 ~δάπεδον τών κατωτάτων σειρών θέσεων της πλαη:[ας των προσπτελα-
~ίΡκ>υ ~~ δι~ρό~οu τflς ~ατείας, , δέν π;ρ~πει νa Κεtτ·<;ι χαμη~ότ.εpο;~ τοϋ έ vός 
gλetιείας , το:1 τμη•ματος του διαδρcμου του Πf?Ο<>ρι ζομ__ενου δια την εf,οδον της 
Lο;ιδρό~ το_ Qε δ~δον τ,f1ς ά~τάτη,ς σF.._ιr:J<χς, θεαε,ωv της zτ.ροσπ.[ λ~σι,ης ~κ ϊ~C 
~ος του ~ης τσ~ατcιας,_ δεν πρεπει yα κειτ,αι ~Ψη,λστ.εpο~ τω~ 2 μ . α~ο τσu τμη 

"Α , • ια;δρομοο του πρ.οοριζομεvοu δια την εξο5οv εκ της πλαιrε ιας . 

'11:οr;3έ.ν:υι ή μετ;χξu της πλατείας καί τοϋ διαι&ρc~μου πλατείας διαφορά κλίσεως ά
ίrε:ι \/q 

6 
ιαι δ~α, κ ε κλιμΈvϊ~ έπιπέδου, τότ::: ή κλ~.αις τοu έπιπέ :. c :J τc~. r : · :..i δ [ ν :. ;:; έ-

πειρ<3αινn τήν των 20 τοί'ς έκατό-v. . 
~ Τ' . 

to&ro:ι · ε[ 0 ~άπε.6?,ν της ~ίθοόση_ς κι~::~ματαyρ~ν- κ·~ί ,Θεάτρων δ~ον Η~ δ ι.ι:-μ ορ -
λ :ερχομέ ς τρorr;ov ωστε , παv σημειαν της rομης α~ου, ~ποΤ καιrακορuφ:ο~ ε11 ιπε.δου, 
?τ'ερον ~u ,δια τοu .μέσου τfjς όθόvης η της σκ~·vης να ει:αι κ:crακορ~ως_χα;μη 

~νc.υν έ , Οίτα__ 125 μ . τώv σημείων της θέ•σεως των άp&rλμων των θεαπων των κει ~ 
Ο't]ιμιείc.u nι~ τ · u αύτοϋ ώς avω κατα;καrρύφσu έ;τιπέδου . Διά τόν προσδ ιιορισ:μόν τών 
"ΌQ:ξι, τ ν~ τη ~ lέσεως των όφιθαλμών των ecατω;:ι. κα:~ορίζ!-τω δ1Υως ή ~πό~~ασις μ ε-

, Ιeο~~ ~φf τλμοσ τοϋ θεατοί> έ.κάστης σε;ρα~ ~ι τ~ ~.μειου !ομ~ς :ης κ~α
tltl(ινει έ της_~ι.ιιειρχομένry_ς διά τΟΟ όφθαλμοu αuτ?,υ και της ~mι~ης ακ~ινος, ητις 
tου ση ~ του όφιθcχ;λ..μιοU τοϋ θεατού της αμέσως οπισtθεν σ.ειρας ·μεχρι του κσ,τωτά
Ι(C('ιQ ~~ιοu τijς σ.κηvης η της όθόvης, , μrr) · .sίι;rι μικΡ?Γέ.ρα, τών 1,0 έ ~.α'Γοοτών: 'Η 
irεΡβα-, ~ερω δη•μtαλρryουrμέ.νη τ01τικτ) κλισις του δσmέδου δεν δuvαται να ύ -

ι:vη το 20%. 

oy 0;~ Ειfδ~κως διά rούς κιvηματαyράψους, τό κα:ώτ.ατ~ν ση,.μεϊον της ,όθόvης, δ έ.
tι;rλων ς ~εχn τοϋ διαnτέδοu τουλάχιστον 1,50 μ. ~ις πεpιπ::ωσιν μη ΧΡ!)0εως, υπο 
Ι( ~\'.τ1ρο~ Ι<~~"ι 1,80 μ . ε[ς περίrrcτω.σιν χρήσεως ύπο~ιτλωv κ,αι ή. yω~ια της πpο__ς Ί ό 
ίQ: τοο δτη;ς όθόνη ς όπτικijς άκτί"vος τοϋ πλησιεστερου _ τφος την ό_θσνην θεατου μ [-

ριζοvτος δεν δύvαπαι va εfvαι μεγαλύτερα των 25 μσιρων» . 
~t έ~tός < » παρ. 2 καi 3 πn-οσ::τέθησαν διϊι. τοϋ ό.ρθQ . 2 τοϋ Η . Δ. 4ί9 τής ,G/1 !Ι ' Ιουλ . 

71 (ΦΕΚ 142 Α '). , . ,,.,. __ 
TEXNJKON J ΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 



θέατρα κ , - ινnματογρόφοι Τόμος Γ .. Μα. Κα. 9 . 

Θέα 

"Apθpe>V 19. 

~<Απαyορεύεtαι τοΟ λοιποΟ μόνον είς τοuς κινηματοyράψους ή έyκατάστα
σ~ς ;σε;vς θεατοί) έκτρέπουσα τήν . πρό_ς το κέντρον της όθόV!]_ς προ'5ολης όπτι
κην ακτινα πλέον των 450 άπό της καθΈτου είς το κέντρον τοuτο» . 

Τ' "θ . 0 αρ ρ. 19 τίθεται ώς aντικατεστάθη διά τοu άρθρ. 5 Β . Δ. 774 της 14) 25 Νοεμ. 
1%0 (ΦΕΚ Α' . 186). . 

"Apθpe>V 20. 

" Ί • ΊΞ_πιτρέπεται vά υπαρχώσιν είς εκαστον δημόσιον θέαμα κατ' · άνώτατον 
Χριον τρεις σειραi θεωρείων καi. τρεί:ς σειpαi έξωστών. ΣυνιστCiται πρός έξασφά
ισιν _καλυτέρων δρων θέας, άερισμοΟ καi άσψαλείας τοΟ κοινοΟ ώς μορφή θεα-" 

τρικου χώρου, . ή μεθ' ένός μόνον έξώστσυ αϊθουσα θεατών. 
2. _Έν ούδεμι~ περιπ"τώσει έπιτρέπεται ή διά των έξωστών κάλυψις πλέον 

Ί) 3 του μήκους της πλατείας κατά τόν άξονά της, έκτός έάν αί θέσεις τοίί έξώ
σ;ου προορίζωνται ώς πρώται θέσείς, δτε δύναται νά έπιτρέπηται ή κάλυψις 
~ης πλατείας δπου ή- Β' θέσις, κατά τό· μηκος τοίί άξονός της μέΧ.pι τοϋ ήμίσεος , 
ι.:πο τήv προϋπόθεσιν δτι θέλει έξασψαλισΘη πλήρως ή . θέα, ό αερισμός καi ·ι) 
ασφάλεια τοΟ κοινοίί. · 

3. Είς τοuς έξώστας καi τά θεωρεί:α δέον νά έyκαθίστανται προψυλακτιι<ά 
κιyκλιδώματα η θωράκια, ϋψους τούλ-άχιστον Ο 90 μ. άπό τοίί δαπέδου τούτων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 

.. Αερισμός 

"ΑρSρ~\' 21. 

1. «Ή αίθουσα των θεατών δέον άπαραιτήτως νά EXYJ δύο άντικειμένας θύ
ρας η τούλάχιστοv δύο άντικείμενα παρaθυρα, βλέποντα άμέσως είς τόν άνοι· 
κτόν χώρον (ϋπαιθρον), δϊά νά έπιτυyχάνηται ό έσωπρικός άερισμός αίηΤ]ς. 

2. 'Επαρκής άερισμός νοεί:ται . δταν δι' iΞκασ~ον. άτομον (θι:_άτi]ν) . προσκο
μίζωνται έν τfi αίθούσn καθ' ώραν 30 μ3 καθαρου ατμοσψαιρικου άέρος. 

3. <Η ταχύτης είσόδου τοίί άέρσς έπi πα~ό~ τεχνητοΟ άε,ρισμοΟ έν τfi αίθού
σn δ~ον νά κυμαί~ηται ~ατά, δευτερ~λεπτον _απο 0,20-0,40 εκ. μ. καi είς ϋψος 
2 μ . ά-rtό τοίί δαπεδου των θεσεων των θεατων. . 

. 4. Δι' έστ~yασμtνα κινηματοθέατρα , η άλλους, χώρο,υς συy~εντρώσεως έν 
πόλεσιν άνω των 8.009 καη?ικ~v κα~α ,την τ_ελευτα,ιαν επ,ισημ_?ν αποyραψήν τοu 
Κράτους .έπιι9,άλλετ<;ι ο-τ;ως ο ο;ερισμ~, εν~ρyηται, μεχρι με_:ι τ,6?ν 750 θέσεων διά · 
μηχανικών μεσων, ινα επ~τυyχανηται η ει~αyωyη κ~θαρου αερος, άνω δΕ. τών 
7·50 θέσεων δι' έr:καταc~ .. :ασεως !<λψατισγου (τεχ_νητον κλιμα) διά τον καθα ι
σμόν τοίί ψσαyομε.νου αερος και την ρυθμισιν της θερμοκρασίας καi ύyρασί~ς 
έν τfi αίθουσn . · 

5. cH έκτέλεσις τών" ώς άνω έyκαταστάσεων άερισμοΟ διά τα' κιν·ημ θ, 
4 - ' " θ · , ατο εα-

τρα της παρ. το~ πc;ροιrrc:ς αr; ρου ε_:τιτρεπεται κατόπιν έyκρίσεως τ- _ 
κης μελέτης ύπό τωv αρμοδιωv υπηρεσι.ων. ης σχετι 

6. •ο άερισμός των κινηματοθεάτρων ε ίς τάς πόλεις κάτω - 8 000 , , - δ , - , , - ~ των κα 
τοίκων θα εvερyηται ια του υπσ της παρ . 1 του παρόντος aρθ ου · · , -
νου τρόπου άερισμοίί ένισχυομένσυ καί δι' έξαεριστη-ρος ίκανρ - ~νηάμονευ~με-
. ' θ' " ' ' λ - ' ου να νανεωσn 
δέκα φσρας κα ωραν το συνο ον του απαιτοuμένου οyκου άέρος >> . •r 

Τι'ι ι'ίQθQ. 21 άντικατεστάθη (;)ς άνω διι'ι τ<ιιi a{!flQ. ι· Β \ 
1%0 (ΦΕΚ Λ' 186). 1 . ι. · 'ίΗ τti; 14)2;, ::\οεμ. 

"Αρθρcν 22. 

Έ-ττι~άλεται, δπως ό χώρος της , αίθούσης τών θεατών πλn- u'·πο' , c , . 

άπαyορευομέvης οϋτω της έξωθεν εισόδου καπνών " , δ:..., , υπ~ρπι εσt ι' , 
τίοv δΕ. έπι®άλλεται, δπως οί - - η οσμω ων αερίων τούνα 

χωροι των μηχανοστασίων έν γένει παρ~χης θε ~·~ 
ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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Τόι.ιος r .. 
----.. Μ?. Κα. 10. 

. ·- ---:.. _______ _ θέατρα Κινnμc;τογράφοι 

μάνσεως . ,, . 
άνανεώ ' αερ<;>ς, φωτισμοΟ κλπ. ώς καi ό 

· νωσι τcιv άέρα δι ' uποπιέσε.ως. 
τοΟ κανπιστηρίου καi άναψυκτηpίου 

"Αpθp()ν 23. 

χ Κατά: την έ..yκ , . , . . - , - , , . 
<Χνιi<ών , c:ταστ<!σιv τεχvητου αερισμου ως και κατά την όρyάvωσιν μ _ 

τ:~:ι έ.κτός εyκι:τc:στασε~v . παρ~χης, «;εχνψοϋ ,,κλίματος» πρέπει νό:: έξασφαλίζ~
τοσον του τ?u επαρκους, κατα τα ανωτερω αρθρα άερισμοϋ, καi. α) κάθαρσις 
να:κυχλοψο εισε~χομένου έ.κ της άτμοσφαίρας κq:θαροϋ άέρος, δσον καi τοϋ Ξπα-

β) θέ ροuμενου,, τοι~ύτοtJ έ._κ ;ryς αίθ~ύ~η~. _ . 
Υ) π{μανσις η ψυξις του αε.ρος qναλοyως της έποχης. 

, δ) «Ρ η ρης ~σφάλει~ άπό, ρευμ,άτωΥ, έ.v ~κάστn ~έσ,ει. , _ 
<Χιθούσης ~μιςο~ε.νη_ ποσοτης υyραι;,ιας η;rοι : 11 σχε.τι~η UΥ_pασ~α του αερος της 
νων κι των υ~ο της παρ. 4 του αρθρ. _ 2J του Καvονισμου τουτου · προGλεπομέ
τοις έ"νηατμ_ατοθεατρων κλπ. άνω τών 750 θέσε.ων, θό:: κυμαίνηται μεταξύ 30-55 

"' OV». ' 
Ι'iι έδάm δ' , · 
1 r • 'f 'ιον αντικατεστάθη ώς άν(Ι) διϊι τού άρθρ. · 7 Β.Δ. 774 τijς Η) 25 Νοεμ. 

:Jfio (ΦΕΚ Α' 186). 

t-ι.3 εf~ Ζ? δι~είδιον τοΟ άνθρακος ούδέποτε θό:: είναι μεiζον τοϋ ϋψους 0,0007 
ς) , ωνην υψους 1-2 μ. ώτο τοΟ δαπέδου. 

κα:ι τοu ο ~ερισμό-ς δέον νό:: έπεκτεί-~,ηται δμοιομόρψως είς δλα τά διαμερίσματα 
ζ) ~,Χωρους τοΟ κτιρίου. · 

6φ· οϋ 0ις τοuς θαλάμους τών μηχανών προGολi)ς δ άερισμός δέον νa yίvεται 
) ς Τ ρους καi δ της αίΘούσης. 

Ίτρό ~ ~ ,μηχανήματα άερισμοu δέον νό:: λειτουρyώσι τούλά)(ιστοv 1) 2 ώραν 
θ) ς ν~ρξεως τfjς παρi:χστάσεως καi μέχρι τέλους ταύτης . 

ώς <'iνω #\~α τ9ν ~ιάρκειαv _της λειτουρ_Υί'ας ~ων καi __ πρ,όις έξ,ασ~άλισιν. τ_ών α - η 
ορων η ρυθμισις των μηχαVqματων αερισμου δεον να ε.ιναι αυτοματος . 

"Apθp"v 24. 

1ίG:}γ ~άθ' οίονδήποτε τpόπον κσί αν yίvεται δ άερισμός τών αίθουσών καi λοι
\Ιισμός ια~~ρισμάτωv καi χώρων τώv δη~οσίων θεαμάτων, περi ών ό παρών κανο
τόν ά ' εο.ν νά λαμι3άνηται μέριμνα οπως τό:: άνοίyμα~_α τό:: χρησιμεύοντα διά 
Ρος εί~ισμον ~ίναι ,,τοποθε,τημ~να οϋ'!:~ καί ~ ταχύ:ης :11ς. κυκλοφορί~ς το~ ~έ-
1ίροσ · αι ~Όιαυτη, c.;>στε να μη ένοχλωνται Θι θεαται και το προσωπι-κον δια της 
\IQ: ε~Υωyης άπ' εύθείας έπ' αύτών τοϋ ρεύμσ:τος τοϋ άέρος. Τ ό ύποGολεϊον δέον 
~ ιναι πε ' ' ' λ' ' λ' ' ' e. λ' '-''(Ο , ριψραγμεvον κατα τροπον πρqφυ ασσοντα απο υτως τον υποl:Jο εα 

ρευματων .άέρος, uyρασίας κλπ. 

"Apθp()\' . 25. 

μέρο 1 · 'Η_ άρχη δύναται νά: έyκρίνn aναλόyως, ~ών _έκ~το;ε συνθ~κών: οπως 
μείό: ς τ~υ εισαyομένου άέρος λαμGάνηται έξ αυτης της αιθουσης του θεαματος, 
όττόλ πληρη καθαρισμ&v κλπ., καθορίζουσα άμα καi τό ποσοστόν τούτου, τό δέ 

οιπον έκ - . , . 
της ατμοσψαιρας. · 

ΚΕΦΑ/\ΑΊΟΝ V 
θέρμανσις 

"Apθpcιv 26. 

Όεω 1. <~Τα έστεyασμέvα κιvημσ:τοθέατρd:, ως . καi οί λοιποi ~ώροι συyκεντρώ
η μ ςλ~~ον νά: θερμαίνωνται διό:: κεντρικi}ς θερμάνσε.U?ς, πλ1ν των λειτουρyούντών 
θέρ ε 0ντων νά: λειτουρyήσωσιv είς κωμοπόλεις ,κσ:τU? των 8.000_ κατοίκων, ή 
tou μ~σις των όποίων δύνανται νά: έπιτελ"fiται και δια θερμαστρων πληρουσών 
1ίου ς ό ~υς τοuς ύπό παρ. 5 τοΟ παρόντος άρθρου πeοι3λεπομ~vου;ς. Οί χi:;ροι o
i{Q:Uσί Παρχ::>υν έστίαι πυρός, ώς καί οί χ~ησιμοπ~ιουμενοι, δια :ηv άπ~ηκευσιν 
Ροφ , μων υλωv, δέον vά: περιGάλλωνrαι δια πυριμαχων τοιχων, εχωσι δε καi ό-

~ς άλεξιπύρους άνευ άνοιyμάτων» 
fI παρ. 1 τίθεται ώς άντικατεατάθη διιί τού aρΟρ. 8 Β.Δ. 7·7 4 τijς 14) 2 5 Ν οεμ. 

1960 (ΦΕΚ Α ' 186). · 

2. Οί χώροι οδτοι δέον νό:: άπομονώνται άπΟι δμόρων χώρων καi διαδρόμων 
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' θέατρα - Κινnματογράφοι 
- -------· ----- Τόμος Γ . . Μα . Κα . 11 . 

~~Ο: θυf?ώv άλεξιπύρων αύτομάτως κλε ισμένων καί καπνοστεy&Jν 'Ακάλυπτοι σω
~vες ~yωyοί θερμοΟ ϋδατος fj άτμοϋ έπιι?άλλετα ι νά έπενδύωνται διά δυσθε _ t Υωyω~ ύλι κώv η νά προστατεύωνται άπό· έπαψfjς διά: μετακ ι νητών συρματίνtv 
ι κτυωfJ;ατωv πλακών η παρομοίων κατασκευών. 

τα δ~· ?χετο ι άyωyης θερμοΟ άέρος δέον νά: είναι πυρίuαχο ι. νά έyκαθίσταν. 
ν ,ι ε ουτως ώστε νά: είναι εύχερής ό καθαρισμός αύτών άπό τfjς κό νεως . τ ά ά
ε ?ιyλ~ατα έ~όδο~ τών όχετώv τούτων δέον νά άφίσταvται τοίιλάχιστο ν Ο.25 μ . άττό 
υψ εκτωv υλικων. 

κ , 4. θερμαντικά σώματα είς ίματιοφυλάκια πρέπει vά περι~άλλωντα ι διά ά
αυστων προστατευτικών χιτώνων 
, . 5 . Α ί θερμάστραι δέον νά περιGάλλωvται διά άκαύστων προστατευτικών χ ι -

τωνων στε ' ' ' ' ' λ- ' .,. ρεουμενων αμετακινητως, οι καπναyωyοι σω ηvες :ουτων πρέπει vά 
c:ιν,αι Κ <;πνοστεyεί:ς, νά ψέρω~,,ται δέ άμέσως καί διά: καπνοστεyων άρμών ε ί ς 
τους τοιχους. 

νων. 6 Δέν έπιτρέπεται ή χρησις θερμαστρών καύσεως άερίου fj χρflσις . πυραύ-

" Αρθρ~,, 27 . 

.,. 1. « Είς τά έστεyασμένα κινηματοθέατρα καί λ?ιπούς χώρους ,συy κεvτρώσεως , 
ων _ή θέρμανσις έπιτελεί:ται διά: κεiιτρικης θερμαvσεως , δεον απαραιτήτως νά 
τηρωνται οί κάΤωθι δροι: 

α~ Ή θέρμανσις δέον νά κατανέμηται όμοιομόρφως είς ολα τά διάμερίσμα-
τα και τοlις χώρους τοΟ κτιρίου , _ 

β) _ Ή θερμοκρασία τi]ς αίθούση5 κ~ί άπ~ων τω~ δ~αμ~ρισμάτων καί. χώ
ρων του τε κοινοu καί τοΟ προσωπικου θα κυμαινεται μεταξυ των 180 - 200 Κελσί-
ου κατά, την χειμερινήν περίοδον. . , , _ , , . 

, y) Η έντός της αίθούσης σχετικη υyρασια του αερος θα κυμαίνεται με-
ταξυ 30%-55%. · 

δ) Έν τη αίθούση δέον νά ύπάρχ~σι 3 θεpμόμε.τρ~ ?ιά δέ. τ~ς αίθούσας a
νω των 750 θέσεων, πλήν τών θερμομετρω~, δε~ν ν,α ~παρχc;vσ~ ν ,υyρόμετρα καί 
είς ~ερμοyράψος, περι της καλης λε ιτουρy~ας των οποιων θα υπαρχn βεGαίωσ ις 
τοΟ Αστεροσκοπείου» . 

Τό aρθρ . 27 τίθετπι όιc άηικατεστάθ η δι ιί τοιϊ agθρ . 9 Π..1. ϊϊ ! τιj ; 1-1 1 :?.ϊ Χ f)fμ . 
19ii (' (ΦΕΚ Α ' 1R6 ). -

Κινηματογράφοι καί Θέατρα .λειτουργοϋντα 
κατά τό θέρος έν κλειστίίj χώρ~ 

tl ΑρθρC\' 28. 
, << 1. Δι ' δσά κινηματοθέατρα λειτουρyολΟσιv, έν ,κλειστώ )\ώl?,ω κατά τή ν θf ρι -

νrιν ~ερίοδον μέ οίοvδήποτε άριθμόv θ~?°των, ει;ιG~λλε~αι να εχ_ωσι κλιματισμc ν' 
όι~ ~ον καθαρισμόν τοΟ είσερχομένου <;:ερος_ και τη:' ρυθμι~ιν τη~ θερμοκρασίας 
και υyρασίας της αίθούσης καί έπί, πλεοv των λοιπων έν τ9 παροvτι Β. Δ) τι 0_ 
ρων να πληρώσι καi τούς κάτωθι δρ~υς: " ' - , ' 

C:) 'Ο άιlρ θά ψύχηται τοιούτ9 τρ~π~, ω<?τε η έν _τη αι.θουσ!l θερμο_κρασία καί 
..έν ,τοις~ θαλάμοις τών ήθοπο~ών, ώς κ~ι ε,ν τοις ~ο~ποις , προς Χρ_!lσι~ του τε_ κοι'vο0 
'<?'ι του προσωπικοu διαμερισμασι και ,χωροις να ~ διαφορος της εξωτερικης το ι-
<:χυτης, μη ύπερ<5αίνουσα τούς 7° Κ~λσιι:_υ.,, . , , , _ ,, 

~. β) ΤΟ: ύπό τώv στοιχ. δ' καi ε, του αρθρο~ 23 και Υ, ~αι ~ του . αρθρου 27 
;:ου παρόντος Κανονισμου προ~λεπομεvα έψαρμοζονται και εις τα κατα τό παρC.ν 
αρθρον κινηματοθέατρα κ.λπ. ~ , , - • . 
• y) Είς τό μηχανοστάσιον άερισμου και ψυξεως απαyορευεται ή ϋπαρξις 
<Χμμωνίας. . , " . 

, 2. Διαρρύθμισις χειμερινσϋ θεάι;ατο5, εις τ~οποv_ ωστε ~α λειτο~ρyfi τοUτο 
Και ώς θεpινόv, έμπίπτει είς τήν ~ληρτι ίΞψαρ.~οy~ν ,των ~ιαταξεων το~ παρόντος 
Κανονισμου . κατά πάντα τά σημεια c;υτου,,. ητοι-, αποστασε~v yεν~κως , άρχιτε
'<!ονικης καi. αίσθητικης, άσψαλείας, _ υy~ινη~ και_ κυκλ.~ψορ~ας έντος καί έκτος 
των )(ώρων συyκεντρώσεως τοu κοινου, των ηθοποιων και του βοηθητικοq προσω-
-Πικου τών Δημοσίων θεαμάτων. . - , , 

, Έν περιπτώσε ι διαρρυθμίσεω5 δια π~ευρικωv αι~οιyματ~ν ~αί άνο ί yματος 
μερους της όροψης, δέον τά άνοιyματα ν~ αyrιστοι~ωσι πeος :ο 1) 5 τfjς έπι
~~ίας τοΟ ~ δαπ;έ.δου. π~~~ , τό 1 )2 των ανοιyματωv δεοv απαpαιτήτως νά 
να αντιστοιχη ε ίς πλευρι κα αvοιγμα;α» . . _ ,, 

Τι'~ άρθρ. 2R τίθεται ώς άντικατεσταθη δια του αρθρ . 10 Π.Δ . 7 ϊ -! τ ij ς 1t) 2.i Νοεμ. 
1960 (ΦΕΚ Α ' 186). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ νι 

''Ασφάλεια κυκλοφορίας 

. . '
1 ApBpc\' 29. 

, 1. Διάδρο λ' · Ο:~ας διαστ' μοι, κ' ιμακες, αύλαί, διαι3άσεις και εξοδοι πρέπεί νά εχουν τοι-
το~ θεάτρο ασεις και νά , ψωτίζωνται οϋτω κατά την διάρκειαν τijς λειτουρyίας 
Και άκίνδυν~ ~vη~ατοyραφ~υ ~.λπ., ώστε ~ά έξασφ~λίζηται εύχερής, κανονική 

2. 'Α ς ~κενωσις δια της συντομωτερας όδου. . 
Ρ:ΧΚωλύου~αyοf?ευοντα~ κατασκευαι έπι τών διαδρόμων και τών κλιμάκων πα
το:ς κλίμακ~ι .την; κυκλ~φορί~ν. Ή ποpεία r:ρcς :τάς έ~όδους: τούς διαδρόμους καί 

• ~c.:>τιζομένω ς -~:ρ~πει να καθιστατ~ι εμφανης δια βελων χρωματος κυανοΟ .καλώς 
εττ:ιyραψης. ν. Αι εξοδοι πρέπει νά καθ~στανται έμψανείς ώς τοιαΟται διά ψωτεινfjς 

"ΑρθpC\' 30. 

Υpά;~~ ~~ διάδ~ομ~ι οί χρησψεύοντες πρός έκκένωσιν τοΟ θεάτρου, κινηματο
τρον Πλάτ~ Π· ~pεπει νά Εχουν τόσον συνολικόν πλάτος, ώστε νά . άναλοyfi EV μέ
ΡιθμοQ τού υς · ι,α~ρόμου . άνά · J 00 πρόσωπα μέχρις 600 .τοιούτων, πέpαν δ~ τοΟ ά-

2· Τ, τουJ ανα 125 διά τά έπι πλέον. 
Ττ:τώσεΊ €.ολ πλατος ~τών διαδρόμών τούτων δΕ.ν έπιτρέπετα ι νά .είναι, έν πάσπ περι-

3 ' , ασ?ον των 1.50 μ. · . 
ι?n έκ. ~~δδιι:;χδρομο,ι διστάσσονται κατά τρόπον ώστε πάς θεατής, θέλων νά μετα
ΧρεοGται .Ρ0J1~υ . εις οίανδήποτε θέσιν σειράς συνεχομένων καθισμάτων, μή uπο-
1!1 πλαιεινα ιελθ,n έμπρι;;σθεν πλ~ον τώ~ 7 κα~ισμcΧ:_ων. Είς ~ν ;rερίπτ:ωσιν ή έν 
Ταξις τώv α συνε,χης σειρα · καθισματων είναι πλεον των 14 και μεχρις 21, ή διά
δ~αδρό 

0 
δι,αδρ?μων δέον νά είναι τοιαύτη, ωστε πaς θεατiJς θέλων νά μεται'9fl έκ 

νο: διέfe υ ,~ις οιανδήποτε θέσιν σειρaς συνεχομένων καθισμάτω-.ι, μή ύποχρεο'uται 
τος τοu ~ εμπ,rοσθεν πλέον τοΟ ήμίσεος τών καθισμάτων τfjς σειρaς, τό δΕ. πλά
θρου 

34 
ι~δρ,ομου δέον vά εΙναι ηύξημένον κατά τά έν τf] παραyράψ~ 2 τοΟ aρ

Ίιοσοστα'' ως ετροποποιήθη διά τοΟ άρθρου J 3 τοΟ 8 . Δ. 774) J 960, προι3λεπόμεν~ 
». . 

]' ϊ,, i: . . .- '/ ·~ ')/ , .. \Τιι~ ' ,, αι:;θψ>ν Μι τιΑηαι όι; ιlντι;ιωεσnί(\η bιιί. τοί! ι:~ρΟQ. :J τοιϊ Η .Λ . ..ι ϊ~Ι 
τ~,; ι:ΙJ!J.7.ιι (ΦΕΚ 142 Α'}. 

"Αρθρ~,, 31. 

είναι l. Τό, συνολικόν πλάτος τών είς τό ϋπαιθροv άyουσών έξόδων πρ[πΕ ι νά 
Ε~ουλαχ~στον 2 ~έτρα, νa uπ~λοyίζη;αι δΕ. ~μοίως, ώς, ο,ί διάδροrιοι., , 

τησιν ε~ πι:f>ι~ω~ιν εyκαταστάσεως κοινων κλψακων ως, εξοδω':' πρ;;ς εξυπ;ηρε-. 
Ο:στάσι τ~ ~ αυτφ κτιρίω λειτουρyούντων πλειόνων θεαμ;χτωv: δεον οπ:vς αι ~ι 
Τόν , λς ~υτων καθορίζωvrαι ύπό τοΟ άρμοδίου ΣυμGουλιου, ε ν συναρτησει προς 

ο ικον , θ , , , , , -αρι μον ι~:Jν θεατών τών έξυπηρετουμενων υπ αυτων. 

"Αρθρ~,, 32. 

1 Λ' θ~ · ' ' λ τcuκό:~ι) ι, υρ,αι πρέπει νά άνοίyουν πρός τά εξω κ;χi νά μη ~χο~ν κα-yωΦ ιον .(κc;: -
ξέΧωσι · ~ξεχο,ντα fj π~ήρως :rεριστpεψόμ~να. φυλλα θυ~ων ~πιτρεπε:αι να ,ε
ίου10 πpος τους διαδρομ.οιις τc· πολυ κατα Ο , 15 μ., χωρις να περιοριζωσιν εκ 

2υ τ<;>υς , κεκανονισμένου πλάτους ·~ιαΕψόμο~ς. , _ _ , , , 
λως ~ , Τ? ~υστημα κλείσεως τc'Jν θυρων 11).ς αιθουση~ τ~ν tJε~των πρ~πει _ευκ~
vcu Ίί ~ αν?ι yη εσωθεν διά μιάς μόνον κιι.;~σε~ς "κατα την διε~,θυνσιν _εκ τ~ν α
/ & , ρcις τα κάτω τη-ς λαι'9η-ς τιθεμένης εις το υψος 1,20 μ. ανω του δαπεδου. 

αvο ι , ' - , . , δ , , 
μό:τcυ ,Υεντα φύλλα θυρών πρέπει νά συyκρατωνται, ει.ς του~ τοιχους ι αυτο -

ν ελατηρίων, τοποθετομένων κατά .τiJν έξωτερικην παρειαν. 

Διάταξις θέσεων . 
"Αρθρc\' 33 .. 

Ίn ' , , - λ' 6 θίσμα;α ρο.κειμένου περί έστεyασμέν~ν θε~χμΓΧ"τωάν τc; ~ν τn π. ατ5εφ μ, νιμα κα-
Το:κι , ;τρεπει νά στερεώνωνται κατα τρ_?ποv , ποκr.ειον~α την υνα:τοτ:_~τα με
Ι<ρότνησεως !ων. τ 0 έλεύθερον πλάτος ;ου καθ:σματ?ς δεν πρ!πει ~α .. είναι μι -

εροv του Ο,48 μ ., τό ϋψος ίΟU έδρανου του καθισματο.ς δεοv να ε ινω 0,45 
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θέατρα . _ 
Κ ινnματογράφοι Τόμο<; r .. Μα . Κα. 13. 

μ · Τ ό έλεύθ " - έ , • · - ; . f3άθ _ ερον υψος του ρεισινωτου απο του έδρανου OAJ μ. Τ6· έλεύθε 0 · 

ωος το~ κ~θίσμ~τος Ο_,48 μ: Τό· έρε~σίνωτον, ,δέον νά εΙναι κεκλιμένον έλα~ 
~λά ς προ7ς τα όπι~ω. Τα καθισματα θα διαχωριζωνtαι άλλήλων δι' ύτrοχειρίόυ 

τους έκατοστων. · . 

δύν 2· <Η . έλευθέpα άπόστάσις μεταξύ δύο διαδοχικών σειρών καθισμάτων . δέν 
να α~αι ν~ εΙναι μικροτέρα τών 0,85 μ. προκειμένου πεpί καθισμάτώγ μέ εδρα-

αυτοματως άνυψούμενα πρός τά όπίσω, άλλως οχι μικροτέρα tών ο 90 . μ . 
Κα' ~·, «Al διατάξεις τijς τrαρ. 1 καί 2 τοϋ παρόντος άρθρου έχουσιν έψ~ρμο;ijν 
τά ιέ επι _των ύπαιθρίων Κινηματοθεάτρων, έπιτρέπεται δμως κατ' έξαίρεσιν οπως 
vα \λ'Q πλατείςχ έyκατεστημένα καθϊσματα αύτών μη εΙναι μονίμως στερεωμέ
πρ'- α α ,πρc·~ άποτροπr)ν μετακινήσεώς των δέον νά εΙναι συνδεδεμένα τά τρία 
ωτα και τΟ: τρία τελευταiα καθίσματα έκάστης σειρaς». 

'Ι/ ? \'τι); « ;ι> :τ:ωJ. :ι :τψΗJετέθη bιύ. τοίί άρθρ. 12 τοίί Β.Δ. 77 4 της 14) 25 !.\ οεμ. 
J.Η;ιι fΦΕΚ 1Ηι; Λ'J. 

"Apθp~v 34. 

- 1. Είς την πλατεiαν μία σειρά συνεχfις καθισμάτων κειμένη έyyύς πλευρι
Ι<ων δι;χδρόμων fl έyyύς τοu προσκηνίου, 6έν έπιτρέπεται νά άτrοτελijται . άπό πε
pισσοτερας των 14, είς δέ τόν έξώστην ούχί περισσοτέρας τών 12. 
θισ ?· «Κα~· έξαίρε~ιν έπιτpέπεται ,είς τfιν_πλατεiαν ·έκ~στη συ:ιεχryς σειρά κα

, ματω~. ν~ άποτεληται άπο περισσοτερα :ων 14 καθισματωy και Ι!_εχρις 21, ύπό 
ξJν προυποθεσιν δτι δι' εκαστον προστιθεμενοv κάθισμα περαν τω\/ 14 νά αύ
ανηται ή προ(5λεπομένη άπόστασι.ς τών 0,85 μ. κατά δύο έκατοστά, τό δε πλά

~~ς ~ ,20 _μ. τοu έπικοινωνοϋντος με την σειράν ταύτην διαδρόμου κατQ: 5 έκα
στα του μέτρου» . 

tH f.:ντίις. « » ΠΗQ. 2 τίΟπΗι uις (L\'Τιίωτειττιί.θη διι'ι τοίί άQθQ . J;J τοϋ Π.Λ. 774 της 
1..Jι~;, Νιιψ. J!ιι;ιι <ΦΕΚ JIHi Λ') . 

• . 3 . ΙΊ eοκειμένοu περι κινηματοyράψου, ή . πρώτη σειρά . ~αθι.σμάτωv δέον ι. α 
απεχn '!Ου τοίχου τijς όθόνης προ~ολΤjς τούλ~ιστο~ 5 μ., της αποστάσεως τciύ
της μετρουμένης άπό τijς προσθίας άκμΤjς του έδρανου. 

"ApθpC\' 35. 

, 1. Προκειμένου περί θεάτρων, κινηματοyράΦ;ι)ν κλπ. έ.ν ~νοικτ4) χώρ~ έπι
τρ~:_πεται ή τοποθέτησιc τραπεζi:ηι (μη μετακινητων) μεταξυ των θέσεων των θc
ατων μή έξεχουσών ό'πωσδήποτε τών άκραίων έπιψανειώv των καθισμάτων. ... 

2. Αί θuραι τών είσόδων είς τr)ν αίθουσαν νά κλείω\'ται αύτομάτως. 
3 . , Απαyορ:::ύεται ή έyκατάστασις είς τοuς διαδρόμους καί τάς δια(5άσε ις 

μεμονωμένων C9αθμίδω.ν μij καλώς ψωτιζομένων. 

,, Apθpi\' 36. 

1. Τ ό πλάτος τwν διαδρόμων δiον νά η τ? ~~.τύ .~αθ' δλον τ<? μfjκος αυτων, 
Επιτρc:πομένης μόνον εύρύνσεως κατά τήν προς, την εξοδον κ?'τ~υθυνσιν. Τό εμ
;tΡ0<:9:::ν κλίμακος τι..ιΤjμα διαδρόμου δέον έπι μη κ~ι..;ς 1 μ.. 7ουλσχιστοv. νά εΙvα ι 
οριζοντιον · · · 

"ApSp.: \' :~7 . 

. «1; 'Επίτοιχοι τράπεζαι, καθίσματα κ.?'.π . f.πιτpέπΕ~;: νά .~ξέχο• .. Ψ. τό πολu 
0, 1 Ο μετρου χωρίς έντεuθεν νά επέρχεται με:ιωσις του πλ~ . ο~ς T?·.J διαδρ~;..ιο~. Πα
r;>ομοι~ έξοχη καί ύπό τοuς άνωτέρω δρους έπιτρεπ:εται δια τα ψυλλα θυρων η :rouς 
αναρτηρας ένδυμάτων. , '! 

2 . Τοποθέτησις παντός είδους καθισματων, Εσ,τω καί αύτομάτως _άνυψουμέ· 
~ων, είς τούς διαδρόμους της έσωτερικijς κυκλοψοριας έν τfj α:θούσn των θεατών 
απαyορεύεται άπολύτως. ,, , , . ~ 

3 Κε· λ · , , δ δε' v δύνανται νά εχοuv κλ ισι v ανc.ηεραν του 20%. Ή . λ . κ ιμεvα επιπε α . 1 " " .,. ' 
κ ίσις πρ, , , · 'ζ 'ς άπόστασιv τούλάχιστοv μ . η οσον ε ιναι το πλάτος 
_ . επει να αρχι Π ει , " , .,λ ~ κλίμακος 

της θυρας της κειμένης είς τη ν άρχην η το τε ος , της , "· 
'j' · • " , · " (}r n'' !' j τίflηιιι u1::: H\"'! i %<ιΠ(ΤΤιι/1η hι ίι. ΤΟ ~ ι'(ι_,n(.Ι. -1 τοίi 

ιι ω~ (t. \'(•ι ~· ντιιc t,( » ι11,_1 _> . ·• · , . 

1: ..\ . 47!) τiι ; Ι ί J i!ι 'In1•i .. J!Ιί1 ιΦΕΚ 1·12 :\ J. 
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Τόμος r . 
Μα. R:α .. 14. 

________ :_ ______________ :.::e:_::. έ:.::α:_:_τρ:_α:=_- Κ ι :-ιnματογράφοι 

., ΑρSρC\' 38. 
1 · Α ί θΟρα δ • ~ , • και των κλιμό:κιω ι δ:uν yι~εται ry έπικοιν~vία μεταt,ιι διαδρόμων, . διεξόδων κλπ. 

κλιμάκω , , ~ . εν _πρεπει να σχηματιζωσιv ούδεμίαv προεξοχήν, έντάς ·rών 

2 'Ε' ου~ε να μειωσι τό πλάτος αύτών. 
έπι(5άλλω πιτρε;τεται ή είς διεξόδους ϋπαρξις στύλων προεξεχόντων . έάν τοuτο 
τοιαύηΊ πσιν οι~ονομικαί .άνάyκαι μέχρι σ,J5 μ. έξοχης αύτώv έκ του' τοίχου . 'Εν 
λων κ'εν, εριπτωσει ώς πλάτος διαδρόμων κλπ. λοyίζεται .τό μεταξύ τώv στύ-

ον. 

"ΑρθρC\' 3~. 

1 · Είς τά ύπ 'θ δ ' θ , ί · σει ό π αι · ρια ημοσια εαματα ε ναι υποχρεωτικος έν πάση '!Τεριπτω-
2 .~ριψερειακό·ς~ διάδρομος. ' 

ων άε. ι να__λοyως ,των ύψισταμένων συνθηκών της αίθούσης των έyκατασταοε-
1) πfεuσμου._ θερμανσεως κ.λπ. δικαιοUται τό άpμόδιον ΣυμGούλιον νά καθορίζn: 
διαδρόμcfικους διαδρόμους , ών τό έλάχιστον δριον πλάτους είναι 1 μ. καi 2) 
μένου δ ~ς μ~ταξu όμάδος σειρών καθισμάτων μείζονος πλάτους τοΟ καθοριζο-

ια τους λοιπούς όδηyοίJvτας είς άντίστοιχον Εξοδον. 

. "Αρθρ~,. 40. 

άλλε~~λ/·λιτρέπεται ή έyκατάστασις είς τόv έξώστην rrερισσοτέρων των δέκα 
Ρων τω 6 'ων σειρών καθισμάτων. Είς rrερίπτωσιν έyκαταστάσΕως περισσοτέ

. κεχωρισν , εκα σειρών δέον άνό: δέκα τό πολύ σειράς νό: προ17λέπωvται έντελώς 
μενοι διάδρομοι μέ ίδιαιτέραν κλ(μακα. · 

"ΑρSρc\' .JJ. 
Τόι · λ, a:ιj - π ατος έκάστης 15αθμί'δος δέον νό: είναι τούλάχιστον 0,30 μ. , τό δέ ϋψος 

της τό πολu Ο, 16 τοu μέτρου. 

"Αρθρ_,,. .i2. 

~στε 1 ·. ~ί εξοδοι πρέπει νά εΤναι τόσαι κατ' άριθμόv καi οϋτω διατεταyμέναι 
τCJν. ι.α έξασψαλίζηται εύχερης καί κανονικη έκκένωσις της αίθούσης τών θεα-

2· (Κατηρyήθη διά τοΟ άρθρ. 5 Β.Δ. της 27 ; 1αν.)12 Φε(9ρ. 1959) . 

. , Αρθρ~\' 43. 

«1. Τ 6 έλ' , , ' 'ξόδ δ' ' .. 2 00 tH ~ . CΧ)(ιστον έλευθερον πλατος θυρας ε ου εον να ειναι . μ.». 

1 
ι _ fντος: « » παιι. ι τίθεται ώc δt<'ι. τοίi Ποθ(ΗΗ' iΊ τ11ίi J:.:\, ·1 ί!Ι τiις ιi) 1 !Ι Ίn1•λ. 

2_ ~111 <ΦΕΚ, 142 .~') fτροπο:rοι.rι~η . . , 
Απαyορευεται .ο διά κορδονιων διαχωρισμος 

Κλfμακες 

"Αρθp:\' 4 .~. 

των θέσε.ων. 

Χ.ερω1 · Α.ί θέσεις των κλιμάκων δέον νά ~σι τοιaιJται, ώστε νά έξυπηρετώσιν εύ 
δοQ \ πa:ντα τά σημεί'α τοΟ θεάματος καi vά όδηyώσι διά της συντομc..ηέρας 6-

το κοιν' ' • θ' ' ' 'ξ'δ 2. , ο~ προς τ?uς προθαλάμους,, ιματιο η κας, και τας ε, ο ους. , , _ 
τa:ι εί ~ι κ~ιμακες δεον νό: εfναι τελειως κεχωρισμεναι μεταξυ των και να κειν-
.,. 3 ς ιf>ιαιτερα κλιμακοστάσια. , _ _ . , 
CΙ)σι · Αι _?Τροοριζόμεναι διά τήν κυκλοφοριαν του κο~ου κλψακες πρεπει vά 
λa:~ωσυ~εχεις μέχρι των έξόδων, εύθεϊαι, άνευ κυκλ~τερων τμηματων μετά χειρο
Τέλος ν έυπ?χρεωτικως είς άμφοτέρας τάς πλευράς της κλίμ;χκος. Είς τήν άpχήν, 

. λάχισ' κασ:της κλίμακας δέον νά ύπάpχn πλατύσκαλοv πλατους τριπλασίbυ τού
«4ον ;roO τών 15αθμίδων. "Ομοιον δέοv \νά ~ ύπάpχn ό:νά 20 ;ο πο.λu t;~θμίδας . 

των · Το συνολικόν πλάτος τών κλιμάκωV των χρησιμοrrοιουμενc:>ν υπο των θεα
τilς 'π Ίtρέπει νά είναι ίσον προ·ς τό πλάτος τώv διαδρόμων, ώς τουτο δρίζεται διά 

,. 5. ψa:yρ: 1 τοΟ άρθρου 30. , , _ , , , 
Εινa:ι Ο Π~ατος των κλιμάκων μετpάυμενων ~εταξυ τ~ν χ~ιpολισθη~ων, δεον να μη 
φ;vv, t~κ~οτερον των δύο μέτρων. Π eοκεψεvου περι .θεατρων κ,αι κινηματ?yρ_:χ
ο,ικοδο ιΧι:_τως άριθμοQ θέσεων, άπαιτειται n κατα~κευη π~α;υσκc:~ου · μ;ταξυ τ~ς 
~ην a:ίto κης _ Υραι;ψης καί της πρώτης βαθμ~~ς κλιμ_ακος ~νοδου ry καθ<?δ~υ προ~ 
εχου . υσα,• πλατοuς τούλάχιστον 2 50 μ. Α ι (9αθΙJιδες των κλιμακωv πρεπει να 

ν Πελ λ · · "ψ " -ζ - Ο 16 μα π άτοuς τοι)λάχισων Ο,30 τοΟ μ. και υ• ος οχι με ι ον των , μ . 
1 514 ΤΕΧΝ r ΚΟΝ r ΝΕΤ [ ΤΟΥΤΟΝ Ε:Λl\ΑΔΟΣ 



θέατρα κ - !Vηματογράφοι Τόμος· Γ., Μα. Κα IS. 

είναι Είς κ~ίμακα οιι εόθείας άvόδοu τό πλάτος τοϋ πέλματος δεν έπιτρέπετ;ι , 
κας μ~κρ τεροv των 0.23 μ. είς τόv ψανό\'. θϋραι αίτινες άγουν είς τάς κλίμνα 
χιστο~ρ πει να άπέχουv, τούτων δ__σον .τό ;τλmος. τ~ν ψ~λλων της θύρας καί τοuλά~ 
ρεύεται!:20 μ. Διασκευη άπ~η.κων ευψλέκτων υλων κατωθι των κλιμάκων άπαyο-

Α ~ , , 4; Ε'\':_Ος, « » παρ. 4 και 5 τίθονται ώς έτρο.τοπόιήθησαν δια τοίi Ο:οθο. 6 τoii Β.Λ. 

6
. 9, της ~) 19 Ίουλ .. 1971 (ΦΕΚ 142 ,Α') ·, , ' ' 

έ'χοuv θ~αλτ,ρα, . κινημ~τοy~ψοι · κλπ. και τμηματα τουτων μή ίσόyεια πρέπει νά 

7 
τ~u ~ιστον δυ? κλψακας. 

ρετικ6 Αι ,κλιμα~ες πρεπε~ νά έχωσ~ άvοδ?ν ;ύθεί:ω.-:. Έλισσόμεναι κλίμακες έξαι
ς μovov δύνανται να έπιτραπωσι προς εξυπηρετησιν δευτερευόντωv σκοπων. 

"Αρθp"ν 45. 

ό:λλ ,λ_1 · Διά παν νεοϊδρυθησόμενον θέαμα αί έξοδοι δέον νά άφίστανται ίκανως άπ~ 
η ων. 

' Δι?: δημ~σιον θέαμα μέχρις 600 θέσεων δέον νά ύπάρχουν δύο έξοδοι. 
3ΟΟ Δια00τοι_αuτα άνω των 600 θέσεων δέον νά ύπάρ)ς_n μία έξοδος έπi πλέον άvά " 

'!f P <;?Πα η κλάσμα τοu άριθμοu τούτου πέραν των 600 πρώτων. 
τό ~,~ τη περιπτώσει ταύτn μία έκ των έπi πλέον έξόδων δέον νά εύρίσκηται είς 

~ Ε'Τ?ν ,σημεϊον της κυρίας είσόδου. Αί είσοδοι θεωροϋνται καί ώς έξοδοι», 
Η εντος « » παρ._ 1. τίθεται ώς διό. τοίί aρθρ. ί τοίί Β.Δ. 47~ της 6) 19 'Ιουλ. 

1971 (ΦΕΚ 142 Α') έτροποποιήΟη. 
Mr 2. {'.ί θuραι έξόδου δέον νά ψέρωσι χειρολαt5άς μόνον έπi της έξωτερικης. 
Εξ ιψανε~ας αύτων, νά είναι πάντοτε έλεύθεριχι καί νά άνοίyωσι μόνον πρός τό: 
ούω. {'.υται δέον ,νά Έί~αι ~ιατετc_χyμέναι _ είς τρ9πον, ωστ,ε νά, μή σχrψ~ίζωσιν 
δ δεμια~ προεξοχην έντος των έξοδων του κοινοu προς τας έξοδους αυτων ούδe 
πυσχερ~ιvωσι την κυκλοψορίαν τοϋ κοιvοίί πρός τάς έξόδους. Αί θuραι δέον νά 
αρ~μενω_σι καθ' όλοκληρίαν άνοικταί (δι' αύτομάτων έλατηρίων έπi των θυ· 

ροψυλ~ων) κατά την μετά· τήν λf1ξιν της παραστάσεως iΞξοδον των θεατών. 
• Αι, έξωτερικαi θϋραι (έκτός έκείvων αίτινες παραμένουν διαρκως άνοικταi.) 

δ~ κλε~ουσαι τάς έσωτερικάς διόδους, διαδρόμους, κλίμακας , προθαλάμους κλπ. , 
εον να ρναι ύαλόφρακτοι είς τό άνω μέρος, ίνα δύναται το κοινόν νά διευθύ-

νεται ;τρος τά φωτεινά σημε'ϊα. 
, Α ι όλισθαί νου σαι θίίραι ( σuρταί) αί περιστρεψόμεναι σταυροε ιδεϊς άπαyο

ρεuονται. 

τη- 3λ. ,''Έξοδοι έκ κλιμακοστασίου δΊν έπιτρέπεται νά έχωσι πλάτος έλασσον τοu 
ς κ ιμακος. · 

4-, •Η άρμοδία άρχη δικαιοuται, άναλό,yως των ύψιστ.~μένων συνθηκων, νa 
Ι<αθοριςn τή_ν θέσιν των έξόδων διά την ταχυτέραν έξοδον των θεατων έκ τοϋ χώ-
ρου του θεαματος. · 

"Αρθp"ν 4S. 

, 1. · «Είς τοuς πρός χρ,flσιν τοϋ κο~νοίί διαδρόμους, δέον να υπαρχn ένδεικτι
λ;} έπιyραψ~ φωτεινή, χρωματος πρα_?ίνο.υ ~"Εξο?ος», έπί πλέον δε φωτεινόν <9έ

ς ,κατευθυνσεως (πρός έξοδον) του αυτου χρωματος». 
Η παρ. 1 άντικατεστάθη ώς άνωτέρω οιά τοϋ aρθρ. 16 Β.Δ. ϊ74 τ~ς 14) 2;; ~ΟFμ. 
19 6Ω (ΦΕΚ Α' 186). 

τικ 2., 'Απαyορεύεται ή παρά τάς έξό~ους ~ναπόθε~ις κα,~ πc:ραμονή πα~τός ά,ν
ειμενοu, δυναμένου νά περιορίσn . το πλατος τουτου η να παρεμποδισn την 

κυκλοψορίαν. . 
, 3. τα ταμεϊσ η yραψε'Lα έλέyχου τ,ων εί.~ητηρί,ων δ~v έπιτpέ~παι νά παρεμ

Ποδιζωσι τάς έξόδους η οπωσδήποτε να μειωσι τσ πλατος . αυτων. 
"Αρθρ"ν 41. . 

) . Αί ίματιοθflκαι, οπου ύπάρχουσι, δΕ:ν έπιτρ~;τεται .,νά έy~αθ~στανται είς 
στενωσ~ις διαδρόμων. Πρέπει δf. νά διατάσσωνται ου~ως ωστε να μη · διαταράσ-
σεται η κανική έκκένωσις τοϋ θεάτροιJ, κινηματ?yραψου, κλπ. , , 

, 2. Βέλη έyκαθιστάμενα πρός ένδειξιν κατευ~υνσ~ως ,δεν πρε;rει _να συνυ;το
~οy~ζωντ~ι είς τό πλάτος τοίί διαδρ_όμου, , μεταξ~ ?ε , τουτων ~αι_ της π,ροσθιας 
αιψη,ς των τραπεζων των ίματισθηκων πρεπει να υπαρχn έλεύt1ερος διαδρομος 
τουλαχιστον 1,25 μ. 

"ΑρSρο\! 48. 

1 . ·Η όρyάνωσις θέσεων nωλήσε,ως έμπορευμcΧ;ων , καi. πο_:ώv, είς _θέατρα, 
κινηματοyράψόυς κλπ. έnιτρέπεται μovov κατοnιν εyκρισεως της αρμοδιας άρ-
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?<ilς, άπαyορεuο ' - . , , , 
· ισχυουσών ό ~:νης τη'?_ έ-r:καη;χστασεως ~?ιουτων θεσεων εtς κλιμακQστάσ 

2 Δ, π~σοηποτε των ανωτερω σχετικων διατάξεων. ια, 
. δry ~ξόδω~ονκι~Μ άποψε~yη;αι ,ή Τ<?Ποθετησις ίματιοθηκών άπέναντι έξόδων καi 

να Κείνται , νο,u.,, Αι εις ,τας. εισόδους, τούτων τράπεζαι (παραδόσεω ) δέ 
αuτών διαδ προς _τα εσ_ω ( όπισω) · τόσον, ώστε vά αύξάνεται τό πλάτος τ~ν π;:t 
κροτέρα τοbο)ωv ', κατα 1J2, ή αϋζησις δέ αϋτη (τοΟ πλάτους) νά μη εΙναι μι-

3 Κ ~ μετροu. 
ορ~ζόμεν~φ~νε~α - _μτtάρ ,κ~i παρ_?μόια ΚΞCταστήματ~ ( έτrί έστεyασμένων), προ
~ου άρθρ. 1 ~8 ς έ~υπηρε;ησιν τω~ θεα!ων, έyκαθισ~ανται κατά τάς διατάξεις 
ομως άπα , τοu ,7!αροντος έντος του κτιριου του δημοσίου θεάματος δέ 
έyκαθίστανραιτη5τ,ως. όπως _μη συyκοιvωνώσιν άπ' εύθείας μετά της αίθούση' ς ~ά 
τ ται ε εις τοιου - ' ' ' " ' ' αι ούδ' έ , έλ, τον χωρον και κατα τροπον ωστε να μη rtαρακωλύt-

4. 'Η ~ ~ιστον ή κυκλοφορία είς τούς διαδρόμους κλπ. 
Ι<ινηματοyρc{φκαταστασις θέσεων πωλητών έμπορευμάτων καί ποτών είς θέατρα 

Τόιαύ .?υς κλπ. έτrιτρέπεται μόνον κατόπιν f.yκρίσεως τΤ}ς άρχης. ' 
ψεως άστ~η εy~ρισις δeν δίδεται είς περίπτωσιν ύτrάρξεως δισταyμών άπό άπό-

' Α νομ~κης άσφαλείας. 
παyορευεται η έyκατάστασις θέσεων πωλητών είς κλιμακοστάσια. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI Ι 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓ 1 ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ Ι Σ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡQΝ 

Γενικά 

"ΑρΒρ~\' 49. 
1 Ό δ. 'λ . Τά:ς ;ερ , ι η εκ::ρικοΟ ρεύματος ψωτισμc>'ς έπι{?άλλεται άνεξαρτήtως είς δλας 

2 •bπτ~σεις των κινηματοyράφων καί θεάτρων. 
τέσσαp η~εκτρικcς φωτισμος τοΟ μέν κινηματοyράψου θό: άποτεληται άπό 
τοQ φω~ι κυρ~ως μέρη__: α) ~κ τοq_ κυρίου φ_ωτισμ~ϋ τοΟ ~ινημα~οyράpου, β) έκ 
διο::ψημ' σμου ~ανικου, y) εκ του φωτισμου κινδυνου και δ) εκ του φωτισμοίJ 
~ών κ.λ~εω) ς , και_ ~οηθητικ~ν, άλλό: ,μιl κ9ίνοχ,ρήστων ,χc:;ρων (yραψ~ίC.:ν, .άποθη
ως όνω · ; ο δε ηλεκτρικος φωτισμος του θεατρου θα αποτεληται απο τα αύτά 

3 .• Jερη, ~πi πλέον δΕ. καi άπο φωτισμ?ν σκηνης. _ " • , 
~ισμος τ- ς κ~ρι~ς φωτισμος τοϋ κιvημα~οyραφου έ~νοει~αι απας ε~ yενει ό ψω
'lτοι διαgς, αιθοu~η~ τώv θεατών ώς καί ό ~ωτισμ~ ~ων κοινοχρηστων χώρων, . . ~. 

4. 'Ωρομων, ε~οδων, κλιμάκων, προθc;~:λαμων, _ αυλων κ~τr. _ , , 
θεατων , ς ,Φω~ισμος πανικοϋ ένι:οεί:ται μερος του ψωτισμου της αιθουσης τών 
λον : ? οποιος δέον νό: άνάπτηται άπC. σημείου εύρισκομένου είς κατάλλη

' .Ηυκ,σλως προσιτην και yνωστην είς σλον τσ προσωπικόν θέσιν. 
~στε ', εyκατάσtασις τοu φωτισμοu τούτου δέον νά είναι οϋτω διατεταγμένη 
f<ο::τάσ ε v 7:"εριτ;,τώσει πυρκαϊcχς είς τόν θάλαμον προC9ολης η είς τήν σκηνήν, η έy~ 

ΤΟ::σις αυτη ' ' δ ' 'δ' ' δ . 
5 

., να μη ιατρεχn ο:.ι ενα κιν υνον. 

των θ~ Δ~α τοΟ φωτισμοΟ τούτου αί δϊοδοι, διάδρομοι καί έξοδοι της αίθούσης 
(τrροe .:;ατ~ν δέον νά φωτίζωvται άρκετό: καλώς. Έψ' δσον <2ί κοινόχρηστοι χώροι 
την _δι~λαμοι, κ!;_ίμακες, έξοδοι. κ.λπ,-) δΞ~ ~ωτίζ~νται διαρ~ως και, έπ~ρκώς κατ~ 
ΊΤο::νικσο:κειαν της παραστQ:σεως, τοτε θα εψοδιαζωνται ουτοι και δια φωτισμο~ 

6. CΩ ' . \ , ,... , 
~Uρίω , ς φωτισμος κινδύνου έννοtί:ται Ε.τερ_ος φ~τισμ~~ς εvτ~λως άνεξ~ρτητος τοΟ 
διακ03- ως ~αi παντός άλλου φωτισμοϋ καί τοιουτος ωστε εν περιπτωσει τελείας 

7·' η5 του κυρίως φωτισμοΟ οί θΈaταί ,να δ~ναντc;ι νό: κυκ~οφορήσc.;~σιν. 
μ~ίων · κ Ως φωτισμος διαφημίσεως κλπ. ενν~ειτα~ ο , ψωτισ~ος πpοσοψεω~, :;α
με την ~π. ,διαμερισμάτων και δστις ψωτι~μο:ς ου~εμι;χν σχεσιν" δuνα;αι να εχn 
ταύτ c:σψαλειαν των θεατών. Ώς ψωτισμος σκηvης ~ννοΕιται απας 'ο φωτισμος 
Τοο:ι)ης ητοι κανονικός φωτισμός, συστοtχίαι λαμπτη~ων (~παταeιαι - μπαλάν
μακες ~ο(9ολεΊς Ξντός καί έκτος τfjς σκηνijς, θάλαμοι ηθοποιων, διαδρομοι, κλί-

8 π. 
ωv δ ,· : ο ,Φωτισμος τη-c αίθούσης ώς καί ό φωτισμός τfjς πλατείας !ών ύπαιθρί-

εο" να ' - ' ' " λ' Χ 'ς Σ \1 ' " σ9ς ω , μη Ε. ίναt οϋτε έκτυφλωτικος ,ο:.ιτc: ιαν ~Ενι, ρο, . , υ ιστα~αι ;> εμμε-
k:ης ,Φ Τισμος διό: τάς αίθούσας τών θεατρων. Κ_:χτα την_ εκ:ελεσι~ '!lς ηλεκτρι
τών ~~Κ~τα?τάσεως τοϋ ψωτισμοϋ τfjς αίθοι)ση~ τ;vν, θεα~ω~, ως, και τr~ς πλατείας 

Ο:ιθριων δέον vό: λnφθn- πρόνοια, ωστ& η αψη και η σι9εσις του φωτισμοΟ 
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Θέα~ρα - Κινηματογράφοι 
Τόμος Γ. ' Μά. Κα. 17. 

τούτου ' , · r 
ά-ττ. _να );'ιvηται ~αθμιαίως καί ν' άποψεύyηται οϋτω ή άπότομος μετά~ασ 

0 

9το':1 σκοτου~ είς τό ψώς καt τάνάπαλιν. ,. ις 
fά:ν εiν Ανηρτryμε~α. ψωτ~στικά σώμα;α δέ?ν, νά ά~αρτών~αι με~ά προσοχης καί 
άyω ,αι t!>.αρεα η _uψηλα τοποθετημενα, να αvαρτωvται με διπλην άνάρτησιv Οί 
Ποιώ~~ (τ~ σ~ρματc::) τών ή~εκ_τpικ~.ν λαμ,πτήρων ~Εν έπι.~-pέπεται Vά Χpηdιμο
τωv δ, ι .δ,ι.α .τη,v άναρτησ~ν α~των; 1 ο κα~ω~ερον μερος, των φωτιστικών σωμά
.σι 

0 
ε,ον . να αψισταται άπ_ο του έδCfψους τ?υλαχιστον , 2 μετpα. ~υvιστCiται ή _ 

μ ποιησις προψυλακτικου συρματινου πλεyματος περιξ των ύαλίνων κωδώ~~~. 

'Εκτέλεσις τfiς έγκάταστάσεως 

"Apθpcv 50. 

ρ Δια, τijν έκτέλεσιν της ήλεκτρικflς έyκαταστάσεως ίσχύουν, δι' ο,τι διΞ:ν άvαψέ
κ εται ε,ις τό παρόν,· οί κανονισμοί περί έκτελέσεως έσωτερικών ήλεκτρικών έy·-
αταστασεωJJ. 

μ. Μίι;χ σχηματικη παράστασις έμψαίνουσα κατά τρόπον εϋληπτον την διανο
ν!lV και , τiJv συνδεσμολοyίαν τών κυκλωμάτων της αίθούσης θεατών η της σκη
κ η5 κ~τα τΤ]ν περίπτωσιν, θά άναρτCiται είς θέσιν έμψανij πλησίον τοu κεντρι-
οu πινακος. 

rΥποσταθμοί 

"ΑρθpC>ν 51. 

δ, Έ ~κατα~τ~σεις ύπο~ταθμ,οu ( μετασχηματι?,τών, διακοπτώγ έ~αίου κλπ.) 
έ εο~ να έy,καθιc~τα~αι εις χ,ωρους τ?ιουτου~ ωο:τε . έν, περιm_ωσε ι πυρκ~ϊaς η 
θ κρη~εως εις τας εyκαταστασεις ταυτας να μη υπαρχn κινδυvος δια τοuς 
ει:τας η τοuς ήθοποιοuς οϋτε νά δύναται νά yίνn άντιληπτή ύπό τούτων. - Π ρΟς 

τ<;>υτο δέον ν' άποφεύyωνται χώροι εύρισκόμενοι ύπό τήν αίθουσαν τών θεατών 
την σ,κηνήν, τάς κλίμακας καi. έξόδους καί νά ·έκλέyωvται κατά τό δυνατόν χώ~ 
ροι ~ις αύλάς καί τά παρόμοια. 

Διανομή των γραμμwν είς τούς λαμπτήρας 

"Αρθρcv 52. 

·ώς Είς χώρους είς τοuς όποίους ύπάρχουν περισ~ό:ε~οι τών ;rριώv λαμπτήρων 
, καί είς δλους τοuς προθαλάμους, κλίμακας, και εξ,οδο.υς,. δεο~ οί λαμπτηρες 

να συν?έωνται προς δύο τούλάχιστ,σν κεχωρ,ισμεν:vς . κ:χι με ιδ~αιτ~ρας. άσψι;χλείας 
ΥΡ<ΧμJJ~ς διακλαδώσεως . της δια~αξεω~ ταυτης, επιτρ;πετα~ να yινη ,απομακρυv
σις, εψ δσον ο ί λαμπτηρες κιvδυνου εξασψαλιζουν αρκετον ψωτισμον. 

rΥnοδιαίρεσις τwν γραμμwν 

"Apθpc\' 53. 

Αί ήλεκτρικαi yραμ.μαi θά χωρίζ~νται έκ ;rοϋ κ~ντρικοϋ πί~ακ?ς ε ί~ ομα
?ας, αί. δΕ: μεyάλαι .έyκcχταστάσεις δυνανται , να χωρι~~vται ,και ε ις τμηματα, 
εχ~ντα ίδιαίτερον μερικον πίνακα τp_:>ψοδοτο.υμε~ον δ. ι " ιδιαι;φας ΥΡ<;Ψμfjς έκ 
του κεντρικοί) πίνακας. 'ΓοGτο συγιστ~αι _κα~ ϊινε~αι, ινα, _εν περιπτ~σε~ βλά
<3η~ είς μέρος της έyκαταστάσεως; ~η καn η c;σφαλ~ ια του κε~τρικ_:>υ πινακος 
Ι<_?:ι οϋτω μείνn έκτόις λειτουρyίας ολοκληρ~ς η εyκι;ηασ;α5.1ις . Δι~ του ~ωρισμοϋ 
των yραμμών Έίς όμάδας καθίσταται δυν~τη η .πορ~ια αυτω~ κα~α διαψ_?ρους δι 
Ευθύνσεις καi . είς τρόπον ώστε έv περιnτωσει ατυχηματος ε ις μερος του κτιρίου 
(nυpκαϊά κλπ.) νά μη διακινδυνεύn ή δλη έyκατάστασις. 

Διακόπται 

πίνακες διακοπτ.ων καί άσφαλειων 

"Apθpcv 54. 

καί δε'ον νά συyκεvτρώνται :::ίς όμάδας ιΞπί άσψάλειαι πινάκων 
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Τόμος r . Μ 
~' α. Κα. 18. θέατρα -- Κινηματογράφοι 

Ι<αi vά: , .. · · r 
~<Χτός ό μ~ν ~ιναι 7;ΡΟ? ιταi είς τό κοινό_ν. Τ οΟτο έπιGάλλεται, ϊνα καθίσταται δυ
δτι οί πίνα:αχ ς κ:χι ~υκολος χειρισμός τών διακοπτών. ΔιΞν πρέπει νά Εtεω -ται 
~λειστων έ κες ?εν ειvαι προσιτοi είς τό κοινόν, έάν οδτοι ταrτοθετήθώσιv ~Jτος 
ερχεται τό Ρ~0αρ~ων. ~έο~ ~τοι, νά τοπσθετώνται είς μέρη είς ·τά όποϊα διΞν είσ
λασις vά: · τ ιvo,y και των οποιων, έν περιπτώσει πανικοϋ τοΟ κοινοί} ή προσπέ-

ηναι_ ευκολος άπό το προσωπικόν τσΟ Θεάτρου η τοuς πυροσ~έστας . 

.. Εγκατάστασις γραμμwν, φορητοί συσκευαί 

''Αpθρ()\' 55. 

τωντ~~ ~ί ,d:yωyoi τών σταθερών γραμμών δλου του κτιρίου, δέον νά: τοπσθε
συσκεuω ντος χαλυ~δοσωλήνων μετά μονωτικijς έπενδύσεως είσδυόντων μέχρι τών 
τα διά: v, ψωτισμου η κυτίων διακλαδώσεως. Τά χρησιμοποιούμενα έξαρτήμα
ΧΡη-σιμο~ας ,διακλαδώσεις δέον νά ε'ίναι κατάλληλα διά χαλυGδοσωλijνας. Τυχόν 
ΟG.)λήvων οι<;>υμεν?ι διακόπται η ρευματοδόται η λυχvσλαGαi είς διακλαδώσεις 
~δοσG.)λη δεον να είναι στεyανοu τύπου καi νά κοχλιωνται καλώς έπί τοu χαλυ
δίG.)γ νος.-2. Έπιτρέπεται ή έγκατάστασις γραμμών δι' ώπλισμένων καλω-
3. 'Η ~ρry_σιμοποιοuμένωιϊ έν τfi περιπτώσει ταύτn καταλλήλων έξαρτημάτωv.
<Χ-τrολύτcfησις yυ~vώ~ άyωyώy • ρεύματος διά _:τάς έyκατα?τάσεις άπ~γορεύεται 
Ριξιν τώ ς. , 4. ,Εις ας πριπτωσεις χρησιμσπσιειται συρματοσχοινον δια Ίήν στή 
τρα, ή δ , εναεριων _ άγωyών ρεύμ~ος ε~ς ύπc;ιθ~ίους κ~ νη~ματογρά<pους • η θέα
στερέωσι ιαμε,τρος τ~ν ·,συρματοσχοινωy δεο~ v~ ειν;χι το,υλαχιστ<?ν 5, χιλ . , ή διΞ 
σ~ις ταύ; το~του γα yινη0ται κανονικ~ς και μεσφ ~ντατηeωv. -~ ις τας, περ ιπτώ
Αι φο α,ς επιτρεπc.ται η χρησιμοποιησις rιεμονωμενων αyωyων σωΛηνων. - 5. 
τροψοfσητ~ι συσκεuαί ψωτισμοΟ, αί έκτd3ιμεναί είς μηχανικάς GλάGας, δέον νά 

6 ;ωνται μέσ<{> ένισχυμένων άγωγών τύπου Εtεάτρων η άλλων ίσοδυνάμων. 
μετά: έξ< Επιτρέ~εται ή χρησιμοποίησις καλωδίων έκ θερμοπλαστικfj ς μονώσεως 
Ι<ο:λωδ' ωτει:ικου περιι'5λήματος έκ πλαστικijς ϋλης τύπου Ν . Υ.Μ . η έτέρου τύ-:του 
ίοG <y~~~ α~αλόyου κατ~σκευij~, έyκριν?μέ~ων παρ~ τfjς ,ά~μο?ία~, ύπη~ε σίας 
ΧΡησιμο ΡΥ~ιου Βιομηχανιας δια στεyανας εyκαταστασε ις , υπσ τον ορον ότι θά 
τέρας δ Ποι<;>υνται κατάλληλα ' στεyανά έζαρτήματα. Κατ' έξαίρεσ ι ν της yενικω
σ~λήνω~ατα~εως, τijς '!fαρ. 1 το0 apθpo,υ τούτ_?υ περi χρ,ησιμοπο,ιή?εως χαλυf!J,δο
Ι<αι διαδ ?ια του~ χωρους τώv yραφε~ωv, τ,ων :rτρο~αλαμC?ν , ε ι?Ό~ων, Γc:_με ιων 
'<ρ(Χς 

0 
ρομsυν θε~τρων κιν) φων κλπ. ως ~αι δια _τα~ κι.φιας αι~ουσας τω~ μι 

Μπέf?Υκ~~~ιας χωρων συγκεντρώσεως του κοινου η χρησιμοποιησις σωληνων 

,λά.ϊτ Ω~~~τω~ έ~ιτρέπεται ή χρηάιμοποίη~ις καλ~δίων τύπου, ~νθυyρό~ άvκ__α
εvτός μ λ των αντιστοίχων καταλλήλων εξαρτηματων των, αντι των αyωyωv 

'fΙΧα υι'5δοσωλήνωv καi καλωδίων Ν.Υ.Υ. άvτi ώπλισμένοu καλωδίου». 
παρ . 6 :<.()οσετέθη διιί τοίί άρθρ. 3 Β.Δ. 4) 19 Ίουν. 1957. 

Προστασία λυχνιωv 

"Apθpcv 56. 
Αί σταθ - • ' ' ' θ 'λ Ρ.. λ - ' θ λ. ' ~ους · θο ~ρως ,εyκατεστημέναι λυχνι~ι ψς τον c; cφ~ν προ~ο ης, το,υς α α: 

CΧΊτοχ~ Ποιι;uν και πaσαι αί λυχνίαι των ερyαστηριων, _αποθηκ~ν, κλιμ~κc:?ν ,, κα ι 
οuρμ ~ητηριων δέον νά -έψοδιάζωvται διά προστατευτικων κωδωνων μετα η αvω 

ατιvου δ · - λ λ Ρ..- 'λλ' ' ' - ' ~τηρί ικτυωτοΟ έστεpεωμέvου ούχi έπι της _ υχνο ~1:.1ης: α, επ~ του υπ_?-
η τηςΥ~ατος, ταύτης. <Ωσαύτως οί έν yένει λ~μπτηρες :η~ α~θοuσης τ~ν θεα~ωv 
1-ιατοu~ λατειας τών ύπαιθρίων δέον νά έφοδιαζωvται δι υαλινων κωδωνων ( αρ-

ρες). . . 
' 

Τάσις ρεύματος 

"Apθpe>v 5 7. 

μεyα~u~ιά τό~ φωτισμόν δέν έπιτρέπεται· χρησιμοποίησις τάσεως tΞναντι της yης 
2. rερα των 250 βόλ τ. . 

Φημ ίσει ρcψμαi , τ~σεως μεγαλυτέpα,ς δι?" τοuς ύποσταθμούς η κινήσε ις η δια-
ο'<ηνης \ δ~ον_ να εγκαθίστανται έ κτος της αιθούσης τοΟ θαλάμου προι'5ολΤjς της 

. αι των κοινοχρήστων χώρων. 
1S1a ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΙΝΣΤ Ι ΤΟΥΤΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 



θέατρα 
- , - Κινnματογράφοι Τόμοc Γ.. Μα. Κα. 1 9 . 

'Επίβλεφις . τfiς. έγκαταστάσεως 

"ApBp()V 58. 

1 · "Απασαι έν . ' • , λ · · ' , · θαλάμου _ yενει αι η εκτρικαι . και μηχανικαι έyκαταστάσεις αίθο, 
άνά Ετο π~ο13ολη,ς, <?Κψ'fJς κ.λ__π., δέο':_ πρό τ~ς θέσ~ως έν λειτουρyία καί ε~~ο~~ 
άδειού 0ς τ~ πολυ ~ επιθεωρωνται τn φροντιδι του έπιχειρηματίου 'ύπό είδ ;; 
χου τC υ, ληλεκτρ~λόyοu. Τό ύπ' αύτοΟ χορηyούμενον πιστοποιητικόν περί έλκ,ου 
XfJς ε~ η εκτρικων έ~κ~αστάσεω,ν διά τΊν καλή,ν μόνωσιν τών yραμμών πα εy~ 
έyκα~α μ<;:τος κλπ. και την συμφωνως τοις κειμενοις διατάξεσιν έκτέλcσιν ρ_ο 

· θεωρη' στασε~ν τούτων, δέον νά παραδίδηται είς . τά άρμόδια Σ υμ19ούλια ~ων 
σε~ς των κινηματοyράφων καί θεάτρων. πι-

τιλ 2θ_Το προσωπικόν (ταξιθέται κ.λπ.) τό δποί'ον λόy~ της θέσεώς του θά άν
τijς η~, ξ πρ~τον άνωμαλίαν λειτουρyίας τf)ς προ(5ολf)ς η της παραστάσεως η 
τά Φg εως εν τfl αίθούσn δέον νά yνωρίζn καί νά είναι είς θέσιν νά χειρισθfj 
αίθού τα ~c;χ.νικου fl . τοu κυρίως ψωτισμοu . Πάντως χειρισμός φώτων πανικοΟ ~ 

.~ης α Υ,ίνεται 13άσει όδηyιών καί είς περιπτώσεις καθωρισμένας. 
φωτισ , φωτ~σμος πανικοΟ θά άνάπτηται έπίσης καί δταν άνάπτεται καί δ λοιπός 

μος της αίθούσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟR νι ι 1 

ΦQΤ 1 ΣΜΟΣ Κ 1 ΝΔ ΥΝΟΥ 

Γενικά 

"ApBpov 59. 

Φωτι~ · ,Είς τοuς ~ινηματο.yράφοuς κ~ί τ~ θέ,ατρα δέον_ νά υπc_:ρχ;~ ~αί Ε:τ~ρος 
ω ~ος , φωτισμος κινδυνου, έντελως ανεξαρτητος των λοι·ιιων κα ι τοιουτος 
τ::τε ,εν περιπτώσει τελείας διακοπης τοΟ κυρίως ψωτισμοΟ οί θεαταί νά δύναν
έντι, να κυκλοφορήσωσι. Τουτέστιν δέον ό φωτισμc>ς κινδύνου νά είνα ι τοιαύτη ς 
θ ,ασεω~ οοτε νά άποφεύyηται έντός τijς αίθούσης η τijς .πλατείας τών ύπαι-
ριων το ψηλαφητόν σκότος. 

το ~ί θuρα~ της αίθούσης τών, θεατών η της πλα;εία,ς τών ύπαιθρίων κινημα
νάΥραψ~ν και θεατρων, οί προθαλαμοι, κλίμακες, αυλαι, δίοδοι καί Ε.ξοδοι, δέον 

φωτιζωνται ίδιαιτέρως καλώς. 
αίθ ~υνισ~~τα! ή τοποθέτησις είς το~ς διαδ,ρόμο__υς: διό.δους καί <5α~μίδας της 

ουσης η της πλατείας τώv ύπαιθριων και του υπερωου, πλευρικων λαμπτή
fων ε~ς, μικρον ϋψος η ή τοποθέτησις λαμπτήρων έπι τοΟ δαπέδου κεκαλυμμέ
ων δι ισχυρα~,.. • άλ .., υ ου . . . 

μάτ 2. Οί, .έντό·ς της αίθούσης η της_ πλατείας τώ~ ύπαι~ρίωv ~αί τ~ν παραρτη
ων το~των έyκατεστημέvοι λαμπ~ηρΕς ψωτ;σμου .,κινδυ~ου _ δεον V<; θαμGώνται 

ΧΡ<;ιΨατιζομενοι κυανοι καί κατά τροπον · τοιουτον, ωστε η αιθουσα η ή πλατεί:α 
Και τά παραρτήματα τούτων vά ψωτίζωνται έπαρκώς. 

, 3. Οί λαμπτηρες φωτισμοϋ κινδύνου δέον νά εΙναι κεχωρισμένοι τών λαμ
π:ηiρων τοu κυρίως φωτισμοΟ, οϋτως ώστε νά έλέyχηται εύχερώς ή λειτουρ
Υια των. 

Διάρκεια λειτουργiαc; φωτισμοu κινδύνου 
"Apθp~v 60. 

~ tO φωτισμός κινδύνου έπι~άλλεται va λειτο:>ΡΥD, καθ: δλη~ ;ilv _ διάρ~ειαν 
~ς '!!αραστάσεως. ΔιάρκΕια παραστάσεως_ θεωρειται ο, χρ~νος απο , της έν~ρξε
ς της είσόδου τοΟ πρώτου θεατοϋ μέχρι .της έξόδου και του τελευταιου 7οιουτου. 

kινnματογρ. καί θέατρα . διά περισσοτέρους των 400 θεατός 

"ApθpC'V 61. 

Είς κιvηματοyράφσuς καί θέαrρα διά πφισσοτέρους των 400 θεατό:ς δ~ον 
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Τόμος r 
. , Μα. Κα. 20. 

θέατρα Κινnματογραφοι 

\ά χ . ' 
ρησιμοπυ ιfjτα δ , , , , , , 

.~ι\ ·bυιρυ δέ } ια ,Φωτισμοv κ ιvδuνου μο~..•ον το ηλεκτρικόν ψώς . Ό φωτι , 
εχrι · τryν ίδικο~ν ουτω να, .δ ιατ~σσryτα~, ώσ;ε, είτε iΞκαστος , λαμπτi]ρ κ ινδύνουσμ~~ 
~αμπτηρες κ η ·δ ,του πηyην και να ει ναι αμεσως συνδεδεμενος μέ αύτήν εrτε 0 • 

ε\"fελ_ως άνΕξ~ υνου νc: ~ρο~οδοτώ~αι άπό μία~ κεντρικ__ήν πηyήν, Τjης 'eα είνα~ 
τα τας διατάξ ρτητοc;_ ~πσ την πηyην τροφοοοτησεως του κυρίως φωτισμοu κα-

εις του άρθρ. 65 τοϋ παρόντος. ' 

kινnματογρ. καί θέατρα δι' όλιγωτέρους των 400 θεατάς 

"ApθpC\' 62. 

τρέ.π~~α:ίi ,κινryματοyράψους . καi θέατρα δι' όλιyωτέρόυc των 400 θεατάς έπι-
. 

2 
Χ _ια τον φωτισμόν κινδύνου χρησις λυχνιών ψυτικοΟ έλαίου. 

PUt<τoQ έf~?ις ~υ~νιών πετρελαίου, οίνοπvεύματος, φωταερίου η οίουδήποτε ό-
3 , Ε ιου η υποπροϊόντος αύτοΟ άπαyορεύετί:χι. 

· Φλοyc:~ ~ περιπτώσει χρησιμοποιήσεως φυτικοΟ έλαίου δέον ή ά'τ:όστασις της 
Πρός τά άνο τα ;τλησίον εύρισκόμενα καυσιμα στοιχεϊα νά είναι τούλάχιστον 1 μ. 

ω και 6U c: κατ. πΛευρικώς. 

kινnματ , . ογρ. και θέατρα δι' όλιγωτέρους των 200 θεατάς 

,, ApθpC\' 63. 
. Είς κ · ισό) ειον ιν,η~α-~:οyράφους καi θέατρα μέχρι 200 θεατών καί εύρ ισκομένους είς 
Τισμός Κι~g,ι .υπο εύνοϊκάς :~υ~.κα~ δtc;rτ~t,;ως έξό~ων, ,έπιτρέπε~α ι . οπω_ς ό ~ω
ψGJτισμοG .υι?υ ,τροψοδοτηθn απο το αυτο ηλεκτρικον δικτυοv με το του κυpιου 
~Οφαλεία' ~~Ο ~Ο~ οpι:ν ομως οτι ό ψωτ:σμός κιν_?ύνου, θά τροψοδο_τfjτα.ι πpό Πjς 
ιδιαιτέρας ;ης απ? του δι κτύου παροχετευσεως του κυριως φωτισμοu και θα φέρn 

ς ασφαλειας. 

Φω,.ισμο' ς δ , . , κιν υνου ύπαιθρίων κινnματογραφων και θεάτρων 

"Αρθρ.::\' ·~.J. 

Ρ~ {~~:ίτούς κι~·ημα,τοyράφους κα ί θέατρα , τοίις_ λειτουρyο~vτας !ν. άνο ικ;<{) χώ
τ~υ φωτισθρι9ι) επ,ιe5αλλεται ,. άνεξσρτητ,ως αρι~μου θε,σεων, ο::_rω5 η εyκα;α?~;χσις 
~ι ~λίμα/ου κ:νδυνου !'-ειτοι;ρy fj συ~φω1.-ως, τ:χις δ t αταξ;-σι του αpθ~. _61, εφ .. οσον 
t°Χυουν α'ες έξC?δου του κι\'ηματοyραφου εuρισκοηαι εις κλειστσν χωρον, αλλως 

ι διαταξεις τοΟ άρθρ . 63. 

Πηγή φωτισμοu κινδύνου 

φ 1 · Ώς π · · · λ ' · - 400 θεατ - '· ' ' ' ους " . ηyη φωτισ; .. ωϋ κινδu•·ου δια τοvς π εον των ων κιν ηματοyρα-
·ε: θε_ατρα δέον νά χρησιμοποίήται κατά κ_ω·όι~ συ~τοιχία σ~σ~ωρευτών. _ 

6 Φω τ~ς συστοιχ ίας ταύτης τώι · σι·σσωρεuτω• δ~ον ν.:χ τροφ~δοτηται ~υνεχως 
ΟμοG ~ι~f..ιο_ς Ι<ι\·δ~ιοu άττα)· ορεuομέ•!Jς ά-τολuτώς της τρσφοδοτησεως του ψωτι-
, 2 Δ . τη~ πη ι ης κυρίως φωτωμοu . . . " _ _ 
η_?εως· ο:Γ~ επιτρέ'Τεται ή φόρτισις τΤις σuστοι(ίας κι;χτα τc;.ς ωρας ,της, χρηc:ιμοποι
ίης ιο: " της -τρC.:; τροφοδότη σι•· το:J φCιJησf.Lου κινδυνου, ητοι κατα την διαρκ ε ιαν 

Ραστο:σεως. . 
3. Ή - ''λλ ' ' ' Ομι)\ , _ συστο ιχ ία δέ.ν έ-:τιτοέπεται νά τροφοδατη α ο τι παρα μονον τον φωτι -

<hrό τ~ο~ Κιι·~1Χοu. Αϋτη δέ~ν \.'ά έyκαθίσταται Είς f!έρος άρκε:τά κ:::.χωρισμέ\.ον 
, 

4
. , εξα~τη ματα . καί μηχαvάς τοϋ κυρί~ς φωτισ~ου., , , , . . 

Τrρετrει .... C? ~ιι ·αξ διανομrjς, ό χρησιμοποισυμενος δια ~ον ~ωτ~σμο• . κινδυ\Οu _ δεν 
μqt<ρ · , α. Ει\ ·ο: ι κ οινός μέ. πίνακα τοϋ κυρίως φωτισμου και δεο ν να τοποθc:τητα ι 

αι αuτοu 
Ψωτι~~. Κατά ~η\' διάρκειαν της παραστάσεως ή συστο~χία ή _τροφοδοτοϋσα τόν 

·fi σν, κινδίiνου θά χωρίζηται πάσης aλλης ήλεκτρικης 1:ηyης. , . 
Φορτισις της συστοιχίας κατά τi]v ώραν της παpαστασεως επιτρεπεται μό-
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θέατρα __ 
- Κινnμαί ογράφοι 

- ---- Τόμος r.. Μα. Κα 2 Ι. 

νον έφ ' " , οσοv ΧΡησ - , , τροποv ώστ " ψοπ?ιουvται δυο συστοιχιαι διάφοροι καi άνεξάρ . , 
6 'Ε ε οταν, η μια φορτίζεται ή έτέρα vά: τpοφοδοτn- τόν φω/ητ~ι Κ~ί. f\ατα 

- ' ν περιπτωσ θ' " < ' - • ισμον κι νδ;_; ι ·ου 
μιας συστοι' ί , Ει κα: ην"η τρ~φοδο~ησις του φωτισμοί) κιvδ:ινου ',, .· 
τpοφοδότησι~ ας, μ~ν~ν., τ~τε αυτη bεον να Είναι χωρητικοτητος τοιαύτηy ι .εδτα ι ?,ια 

( ; ι. αυτου επι δuο παραστασεις. ς ια :ιην 
. Ε~ιαρ~εια, παραστάσεως ώς όρίζεται είς άρθρ. 60). 
, , ις τον πινακα δα - - - . , τα απαραίτητ ,, ι .~ομης των σ~στοιχιων δεον να ύπάρχουν έ' · κατεστ ,; 

7 
α ορyανα εΑεyχου φορτισεως. ι ημε .α 

διά τόν Σχηματι~ή :ι;:αpάστασις δεικνύουσα σαφώς τάς διατάξεις καί . .· 
έψεδρικη~~ισμον_ τ~ς συ~τοιχίC:ς fi, διά ,τήν φ~ψτισιν η έκφόρτισ~ι ταϊ.ι~~~ι~~ιο:ς 

εον να αναρταται εις μερος εμφανες καi προσιτόν. η της 

ΚΕ+ΑΛΑΙΟΝ ΙΧ 

ΘΑΛΑΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

Τοίχος καί έξοδοι 

., ApθpC\' 66. 

πλ 1 ·_ Αί μηχαναi προ<5ολijς δέον νά έyκαθίσταvται έντό-ς. ίδιαιτέρου θαλάμου 
ηρουνrος τάς κατωτέρω διατάξεις. 

βάσε~ Ό ,θά~αμος προ<5ολijς δέον νά κατασκευάζηται έ.ξ όλοκλήρου καί άπό τη 
άπό ά~λ αυτου άπόι τοιχοποιίαν πυρίμαχον, πάχους τούλάχιστον 25 έ κατοστών ~ 
πGρ κ , ο,, π~ryv δμ~ς άκρι1'3ώ~ παρόμοιον ύλικόν καί έ.ξ 'ίσου άνθιστάμενον είς τό 

αι τα αερια της πυρκαϊας. 

6λικ ,3· Ή ?τέyη τοΟ θαλάμου προe?ολijς δέον νό:: είναι καί αύτι) άπό άνάλοyον 
ον πυριμαχοv. . 

των g. ~Ο θάλαμος προe?ολijς δέν έπιτρέπεται νά ΕΧΠ Πλήν τών όπών έλέyχου καί 
των θπωv_ προ<5ολijς, ~αμμίαν aλληv συyκοινω1ι·ίαv μέ τήν αίθουσαν η τάς έξόδους 

εατων. 

έξοδ;· «:ο θά~αμος .. προ~ολij~ ~έον νά ε~n !δι~ιτέραν κ_αί άποκ_λειστικήv είσοδον -
έκτ' ν, _οδηyουσαv η προς το υπαιθρον η εις ετερqv χωρον του κιvηματοyράφου 
νά. ~ της α~θούσης προ<5ολijς καί τών έξωστών, ώστε τό έ.ν θαλάμ!{> Προσωπικό~ 
νQ: ε, ευθερουται ταχέως ά:ιτό τοΟ κτιρίου τοu θεάματος, αί δέ εξοδοι τών Θεατών 

μη διατρέχωσι κίνδυνόν τινα έκ πυρκαϊaς τοΟ θαλάμου >.\. 
δ, 6., Ή κυκλοφορία τοΟ χειριστοu καί έν yένει τοu προσωπικοu τοΟ θαλάμου 
έ~~ν να ε~ναι εύχΕρής . 'Εάν ή κυκλοφ_ορία ,τοϋ χ.ειριστοu ,παρεμποδ.ίζετ~ι λόy~ της 

αταστασεως περισσοτέρων μηχα'!ωv, τοτε θα προe?λεπεται και έτερα εξοδος. 
π 7: «Αί παρ. 4 καί 5 τοΟ παρόντος Ci:ρθρου δέv ίσχύουν προκειμένου περί ύ
€ξ~θριωv _ κινηματοyράφων, πάντως, ομως,_θά λ~μ<5άν~ται πρό~οι~ διά τryν άσφαλη 

δ?v των θεατών έν περιπτώσει πυρκαϊας του θαλαμου. Δια τον καλυτερον άε-
. f~fμo_v τωv θαλάμων προe?ολfiς. τώv ύπ~ιθeίων ,κινημ~τοyρά.φω~, δ~ον νά ~πάρΥ!l 
θ λ ;rης όροφijς είς άΕραyωyός. δστις να ά1Το(5αλn τον κατα τσ θερος έντος τών 
α αμωv σχηματιζόμΕνον θερμόν άέρα». 

Α ί ~ντr'1; « » παρ. 5 καί . 7 τίθf\·τιτι ι~; <ί.ντικωfστ<ί:Οησαν διι'ι τοί• ι(ι_•flt•· 1 ί l1. .l. ; ; .ι 
11!:: I-ll2 ;i !\ofj.ι. 1960 (ΦΕ.Κ Α' 1!Hit. . 

Διαστάσεις 

·· Αρeρ.:\' 67. 

f.λ 1. θάλαμοι προ!3ολijς μέ εν μηχάνημα δέον νά €χωσι, διά ~έ.ν τc• δάπεδον ώς 
έ .α_χίστας διαστάσεις μήκους fj πλάτους 3 μέτρα, έπιφανειας δε 9 τ.μ., διά δέ το 
λεuθερον ϋψος 3 μέτρα. , . , , , , . 

• • 2. ~ιά τr)v έyκατάστασιν έκά~του μηχαν~ματ?ς έπι πλε~ν δε~ν ι·~ αυ~αι ητα. ~ 
η ανωτερω έλ , · ψάvΕια άνα 3 τ.μ. με ά~'Τιστοιχον αυξησι1ι του πλατους ,, 
τοΟ μήκους " αχι,σ~η Φεπι, ων άναλόyως τών διαστάσεων τών μrιχανών προι5ολης.' 
λαμ~αvομ, η κα~ μ οτ,ερ. · σψ' ιν τη-ς παρ. 6 τοΟ προηΎουμέ\'Ου άρθρου . 

ενης, παντως, υπ , . , 
3 'Ε ' , θάλ" Ρ.. ολη-ς εύρίσκ~ται είς έπικοινωηαν με παρακειuει ον · αν ο αμος προ~:; · · · 
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Τόμος r , 
--- Μα . Κα . 22. θέατρα - Κινnματογράφο ι 

Χώρον " 
λ~ εξ0δ~~ι~ίπληpc:~ τούς αύτοος με τοC-τον δρους καί έπί πλέον €.χε ι καί ίοιαιτέ
αττωσις τ ~ ς, το υπαιθρον, τότε έπιτρέπεται ,~πό το.Ο ά~μοδί<?_υ συμt5ουλίου ή έ

τωv 6 μ. δ ~ν ~νωτέρω διαστάσεων, πάντως, ομως, .εν DUδεμια περιπτώσει κάτω 
μηΧαVήv.' ια μιαν μηχανήν μέ αϋξησ~ν 3 τ.μ. κατa τa ανωτέρω' δι' έκάστην πλέον 

'!Οπα ί έλέγχου καί όπαί προβολfiς 

"Αρθρ~,, 68. 

25 1 · Α ί όπ ' • t. , . , Ο τ. έκ Α, αι ~ ,εyχου δΕ:ν έπιτρέπεται νό: €.χουν έπιψάνειαν μεyαλυτέμαν των 
Ο:vαyκαίας δι ,όπ~ι προ(5ολης δf.ν πρέπει νό: εχουν μεγαλυτέρας διαστάσείς ιhτό τό:ς 

2. 'Α ,ια την δίοδον των φωτεινών ακτίνων. 
Χ?υς τούΧ'φοτερα τό: είδη τών όπών δέον νό: κλείωνται αεροστεyώς δι' ύάλων πά
σιου είτε ~ιστον 5 χιλιοστων καί στερεουμένων καλώς είτε έντο'ς σιδηρc·Ο πλαι-

~ 3. 'Ε ι<;χ τσψεντοκονίας. · 
λ~υ καλύμ~ος των ,ανωτέρω δέον αί όπαi νά έφοδιάζωνται διό: σιδηροu σ:.Jρταρω
cuς Vά: Κι ~ατος, ,παχους τούλάχιστον 2 χιλ., οπεp νό: δύναται εύχερώς K((t άσψα

Ι<pάτησις ην;Γ'Cι ει~ τό:ς εύθυντηρίους του, είς τρόπον ωστε νό: έμποδίζηται ή συy-
, 4. τ ά: κψυyη αύτοΟ έξ 'αύτών. 

· ~:Χ Κλείω συeταρωτά: ταίJτα καλύμματα δέον έν περιπτώσει πυρκαϊaς νό: δύνανται 
ιζηται κλιv, ολα όμοΟ στιγμιαίως καi αύτομάτως, χωρίς έν τούτοις νά παρεμπο-

εισιμον διό: χειρός. · 

· παράθυρα 

"Αρθρcν 69. 

θuρα1 ~~~ 88άλ_αμος προ(5ολης δέον νό: Ξχn τούλάχιστον εν παράθυρον. - Τό: παρά
Υειτοvικ ~ αλ;χμου προ(5ολης, ώς καί των' μετ· αύτοΟ είς έ11ικοινωνίαν εύρ,ισκομένων 
n:ιΦό:νειαων Χωρων δέον νά κατασκευάζωνται από aκαυστον ύλικόν .. νό: έχωσιν έ-
0ϋτcu~ δια~ε τούλ~ιστ<?,v 0,25 τ.μ., νC:f. ψέρωσι ?.~νήθ~ις, ύc;λοπίνακα~~ ,καί νό: ,είνα~ 
έa:uτων τr ~αyμ,ενsr, ωστε έν περι11τωσει πυρκαιας .να α~οιyων;rαι ευ.κ.ολως, και άψ 

2. τ ά:ρος · τc;. εξω διό:. της σχηματιζομένης έvτος του, θαλαμο~ υπερπιεσεως. 
. τrαραθυρα θά τηρώνται κανονικώς κλειστό: δι έλατηριου. . 

Θϋραι 

'' Αρθρ~ν 70 . 
.,,. , Α ί θuρ _ , , "ξ " . • ,, ''Ρος y αι του θαλάμου τόσον αί αy" ουσαι προς τα ε ω, οσον και αι αyουσαι 
τ · ειτοv ' ' · • ό δέ ' ' ' ' <: έξω, ν, ικους Χώρους, έχοντας έπικοινωνίαν με, αυτ ,ν, , ον ν,α ανοιyωσι. προς 
~υτοv , α κατασκευάζωνται α11ό· αλF.ξίπυρον Lιλικον και να διατιθενται κατα τοι-
εξ τροτrο " ·' ~ " δ ' • θ' έ δ · ~ ,cu δι' f.λ ν, ωστε νά ανοίyωνται εύκόλως έκ μεν, των, εσω ι, ω _ησεως, _ κ ε, των 
θa: τη ~ ξεως καί νό: κλείωσι πάλιν μόναι των αυτοματως. Λι θυραι του θαλαμοu 

. Ρωvται . κανονικώς κλεισταl δι' έλατηρίων. 

Κλfμακες 

"Αρθρc\' 71. 
τη δJ~νΈ~ν ,μία εΕ,οδ~ς θαλά ου προt5ολflς ayn 11ρός t:ίαν ~λίμακα, ~ κλϊμαξ α~
Ρος •υ vq εχn τούλrΎν μλ, · 65 έκατ καί νό: εψοδιαζηται δια χειρολισθη-
μ . 11 κλ' " -Λιστον π ατος · Γ 1 'Ε , Gn:οιησ ισις τfjς κλίμακας δέον νά είναι τοίιλάχιστον : , ν ~~ριπτωσε~. χρησι-
2.- 'Η ε~ς έλικοc:ιδοϋ κλί ακος , κλίσις λογίζεται κατα τον, αξον,α ,_ταυτη5. -
~Ούλάχ7Ρωτη βαθμίς κ~θόδ:U τών ~λιμάκων (πλατύσκc;:λον) δ~οv να εχn ~ηκος 
CUς , μ στον 1 μ _ 3 Κλ' , π υ κινητών διΞν έπιτρεπεται να χρησιμοποιωνται 

οvαδι , · . ιμακες τυ ο _ . . 
Και κλίμακες τών θαλάμων προ<5ολης. 

•~τιομός . '"Ηλεκτρική ένκατάστασις έντός τοϋ θαλάμου 
. . ,, Αρθρ()V 72, 

1 · Ε: ίς τό·ν θάλαμον Προ!5ολflς έπιτρέ11εται να ύπάρχωσι μόνον έκε'ίvαι αί ή-
1522 ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 



θέατρα 
- Κινnματογράφοι Τόμος Γ . ' Μα. Κα. 23. 

λεκτρικαί έyκ ' ' • ' δ ' ' θαλ , , αταστασε ις , αι απαιτουμεvαι ια τον φωτισμόν και άερισμον τοϋ 
τμή~ου, δι~ τi)ν ;μηχανήν πρ9Gο!'-ης , , κα_θώς καί εlς ~ιακό:rττης δ ιά την σύvδεσ ιν 
λ ~ , το~ του κυριως φωτισμου της αιθουσης. - 2. Εαν έκ τοϋ θαλάμου προ(!Jο. 
ν:1:ς , ί~κτος τοu ώς aνω τμήματος τοΟ κυρίως ψωτισμοϋ της αίθούσης άπαιτητάι 
dλλ~ν ηται ~ χειρ__ισμό·ς ,καί ,;οϋ ύπολο~που ψ~τισμοΟ τflς αί~ούσης η . τοΟ φωτισμοί} 
Ποίησι μερων τ~υ κτιριου ~η φωτισμου~ σκryνης, τότε, έπι~επε;αι μόνον Χρησιμο
θεντ ς έ μη_χανι~ων συσκευων χειρισμου. Αι συσκευαι του ρεuματος δέον νά τ ί
σω αι ";'Τος του θαλάμου και είς · κατάλληλον μέρος . 'Ηλεκτρικός χειρισμός μέ
έχουκομ<5ιr-:ν διά κινητήρων η μαγνητών έξ ά'ποστάσεως έπιτρέπεται έφ' δσοv ταGτα 
θαλάν Κtrτια aκα~στα και τοποθετοuνται έπί άκαύστων βάσεων. - 3. 'Εντός τοϋ 
ρεύ μου προe5ολης άπαyοpεύεται έyκατάστασις . ομάδος μετατροπflς ήλεκτρικοΟ 
συσμcrrC?ς ~ορθωτων συσσωρευτωv κ.λπ., έκτός των χρησιμοποιουμένων διά τάς 
ρον κε~ας της ψωνflς καi τοuς κώδωνας. Ταϋτα δέον νά έyκαθίστανται είς ίδιαίτε
λε ~ Χωρον. - 4. Έ yκατάστασις έντ<Υς τοϋ θαλάμου προGοληh διακοπτών η άσφα-

ιων αντισ , λ δ, , • , "Α • ~ , , ~ 
δύν , τασεων κ. π. εοv να αποφευyη_:rαι. ν η ι::.yκαταστασις αυτων δέν 
έξ ;χται _να άποφευχθfj, τότε ταϋτα συνιστάται νά έyκαθίστανται έvτός κυτίου 
σο υλικοu ~ άκαύστου καi μή ύyροσκοπικοϋ λίαν ίσχυροϋ και κλείοντος καλώς. υο
ρ'ζ άψο~ τά κυτία των άvτιστάσεων θά λαμ~άνηται πρόνοια, ώστε ταϋτα νό:: άε
ήλεωνται ~δεόντως ,(κυτία μ~ όπά5). -- ,5. 'Εάν παρj~τατ~ι άνάJκη έγκατα?τάσεως 
μω~τρικων κιν~τηf;>ων έντο~ τ?υ, θαλαμου. πp000Λη5, τοτ~ ου:Όι ?εον ν~ πpοτι
μω αι κλεισ_;ου · τυπου. Δια το εναλλασσ~ψενον ρευμα δ~~v ωσαυ:ως να προτι-
49 νται κινητl']ρες βpαχuκuκλωμέvοι:_ δρ,ομεv;ς., - 6. ~ υμψωνω,ς προς τ? άρθρον 
τ παρ. 2 του παροντος κανονισμου, δεοv η ηλεκτρικη έyκαταστασις να έκτελη-

<;Χι (~ιcrrίθεται) οϋτως ώστε έν περιπτώσει πυρκαϊcχς είς τον θάλαμον προ(5ολης 
"(

0 τμημ:Χ τοΟ ψωτισμοΟ τοΟ κιν) ψου, τό όποί:~ν άvάπτε:rαι άπό, ώρι~ψένον μέρος· 
J< Φ~τι.σμος πανικοΟ) η και όλόκληρος ή έyκαταστασις να παραμενn εν λειτουρyίςχ 
~ ει δυνατόν νά μήν σGέννυται άκόμη καi έν περιπτώσει πλήρους καταστροψης 

του .~αλάμου προ19ολflς. - π ρός τοΟτο δέον ήλεκτρικαi yραμμαι νά μή διέρχων
τι;χι .η . εόρίσκωνται πλησίον τοΟ θαλάμου προ(;ολflς. Κατά μείζονα λ&yον ίσχύουν 
τα ανω ' , - δ' 7 'Η "λ λ ' ~ τερω, . δια τη' ν έyκατάστασιν φωτισμου κιν υνου. - . ο η ι::.yκαταστασις 
του θαλ' ' δ ' ' 'λ ..l-' ' θ' εύ ~μου προGολflς δέον νά δύναται ν~ ια~οπτετ~ι ευκο ως ~ιιο ι;ιιαν , εσ~ν 

ρι<?κομενην έξωτερικως. - 8. ·ο ψωτισμος του θαλαμου προ(3ολης δεον να ε r
~ι · ηλεκτρικός διά λαμπτήρων οί όποί:οι θό:: έφοδιάζωνται μέ προφυλακτικCιν ύ
α ινον κώ?ωνα. - 9. Διά τού~ ύπαιθρίο~ς κιν)ψ?υς ,αί 1;αράyρ. 1, 2 κ_αi 4 τ~Ο 
τpθρ?υ τουτου τροποποιοΟvται ώς άκολουθως:, Εις τογ eφ.αμοv π~ο~ολryς, έκτο~ 
~ν ηλεκτρικων έyκαταστάσεων, τών άiτcχιτ<?~μεvων δ,ια τον φω~ισμον τουτου, διι: 

1:JV μryΧανήν προGολΤjς κ.λττ., έπιτρέπεται να, έyκα~ιστc;ται και .πιν~ξ ')(ειριστο,υ 
ζ~ν φωτ~~ της πλατείας. ' Εν τοια~1:] π~ριπτ~σει δεον ο ~ωτισμος να έξασφαλι

ται και εν περιπτώσει καταστροψης του θαλαμου προ(;ολης. 

Ά ντιστάσειc; 

,, Apθp()V 13. 

_1. Τ ά μεταλλικά κυτία, έvτός τών όποlων θά, τοπ~θετώvτα;ι αί ήλει;_τρικα~ ά~
τιστασεις δέον νά ε'ίναι είς τόι άνω μέρος κεκλιμενα η θολωτα, συνισταται δε να 
τοποθετώνται είς τοιοϋτον ϋψος, ώστε vά μ~ν είνο:ι ,δυνατή ~ έ,ναπόθεσι5 άντικεψέ
νωy έπ' αύτών. _ 2. Κιvηταi άvτιστάσεις δεν έπιτρεπετ~ι ν;χ τιθε';'Ται ουτε, πλ~σιον 
~ου μ.9Χανήματος προl9ολflς, σuτε πλη~ίοv της συσκε.υης ανατυλcξεως και να το-
οθ;ετωνται έντός τοΟ θαλάμου προ19ολης. 

\ 

Φωτισμός κινδύνου διαδρόμων 

"Apθp~v 74. 
Εί , , λ δ αδ όμων η διόδων πρός τόν θάλαμον προ(;ολfjς 

δέον έκ~ .περι~τωσεις δυ<?_ΚΟ ωvφ ~ισμρ οΟ νά ψωτίζωνται οδτοι και μέ τόν φωτισμόν 
Ι< ινδ, ος του κανονικου των ω 

υνου . 

Τράπεζα_ μηχανήματος προβολίic; 

"Apθp()\! 75. 

·Η τρ~εζα τοσ μηχανήματος προιSολflς δέον νά κα-
. τuχον χρησιμοΠοιοιψέvη u. ιι 
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τa:σ~ευάζηται ά , " 
κι~ωτιον, π 0 7:0 α~αυστον _ύλικόν καί να EXrJ είς κατάλληλον θέσιν μεταλλικόν 
1Τοιου κιιΎ>ω f? ς ~ναποθ-εσιν των χρησιμοποιηθέι.-cων ρα!Dδίων άνθρακος και' του·· ο'_ 

τιου ο πυθ · , λ · . μην να κα uπτεται δι άμμου. 

Συσκευή άνατυλίξεως 

"Αρθρc\' 76. 
Ή συσκευ' , 

1Τa:ρακείμ η ανατυλίξεως δέον νά έyκαθίσταται είς δλω __ ς ίδ, ια, ίτερον διαμέρισμα 
'Η ενον τοu θ λ , 

Κατασκευ, , ,α c;μου προι3ολi)ς καi μij έπικοινωνουν αμεσως μετά τούτου. 
~ετικοuς ε η !<αι 9 θυρα τοι.i διαμερίσματος :τούτου θά τηρώσι τοuς δρους τοuς 
~ειτ~ι ώς ~α :ν θάλαμ<?_ν πρ~ολης. Δεδομένο~ ~Ε. δτι τό ,,ι:>ιαμέρισμ_α τοίίτο θέω
ε 0,ινη. - 'Η [· ρτημ_:χ του θαλαμου προι3ολης, η εισοδος - ε.ξοδος τοuτων νά είναι 
Πενδυσιν. ασις της · συσκευijς άνατυλίξεως θά είναι μεταλλική η μέ μεταλλικήv 

Παρακαταθήκη ταινιων 

Ε' ''Apθp\?V 77. 
ό , ις τόν θ 'λ _ " , . , , , , , , 
'!!αΡΧωσι τ ', α ~μαν προe?ολης η το διαμερισμα ανατυλιξ~ως δεν επιτρεπεται να 

~c.Jν Ταινιών ο έ πο~υ μ_?νον αί ταινίαι τοu ημερησίου προyράμματος. - 2: Οί ρόλοι 
a:τuλίξεω ~τος των εύρισκομένων έπi της μηχανi)ς προι3ολijς καi συσκευης ά-

ta:ι έντός ς, 9εοv νά: τοποθετώνται είς ίδιαίτερον κιι3ώτιον, το όποιον θά εύρϊσκε
του διαμερίσματος άνατυλίζεως. 

Κιβώτιον ταινιων 

'' Αρθρο\' 78. . ,. 
Ο11:λ 1. Τ ό κ ι~ω' - ' ζ 'λ λ - ). . ηροί) ξ, ,:τ-ιον των ταινιών δέον νά κατασκευα ηται ο οκ ηρωματικως ι:κ 
μιa:~ον _ ξU,1ου η σιδηροu έλάσματqς έπενδεδυμένου μέ δυσf!ερμαyωyό·~ μόν~σιν(ά
μεΡισματ ~ 0~ κ-.λπ.) καi νά χωρίζηται διά κατακορύφων διαχωρισματων εις δια
Ρ~σμα . θό:α υναμενα νά περιλάι3ωσιν άνά εν ρόλον rοινίας. - 2. υΕκαστον διαμέ
τ°5 αuλάκ καλίrπτεται διά καλύμματος συρταρωτοu, κινουμένου _κατ~κορύφ~ς έν
Ι(ο:ι μη δ ων, , έπανακλείοντος διά τοϋ ίδίου __ βάρους του στεyανως το διαμερισμα 

Uναμενου , , e- , λ -να αφαιρε n εντε ως. . 

Ρόλοι προβαλλομένων ταινιων 

, 
1 

'Άpθpcv 79. 
δ · Οί 'λ · ( · ) · θ · ta:τίθεντ ρο οι των ταινιών θά έyκλείωνται έvτό·ς κυλίνδρων. τυμπαν και α 
~ένοu f.ξ~ι ώ~αύτως, ώστε έν περιπτώσει . άνάφλέξεως τμή~ατο~ ται~ίας ~ύρισ~ο-
Ρου 'Τt:α Τ?υ κυλίνδρου νά πρόστατεύηται κατά τό δυνατον το έντος του κυλιν-
"' .2. rrαμενο~ τμijμα. " - ' ' ' 

~~a:ς κατ~ός, τουτο άπαιτεί:ται, δπως ή είσοδος καί, εξοδ?ς, της ταινιας_ yινη.ται δια 
Ο: έΊt:ιμ, το ,δυνατόγ στενijς σχισμi)ς περιι3αλλομενης υπσ μεταλλικοu και άρκε-

3 rι κους οδη ~ . ( ' 
τr , • Οί 'λ yου στομιου). . ι , , « θ' . 
Ρος 7t: κu ινδροι δέον νά .έφοδιάζωvται πλευρικώς με όπας, αιτινες α .ρερωσι 

θ, 4. ~εμ~όδισιν είσόδου φλοyός συρμάτινον ϋφασμα . . 
Ο: ~Qθίστ κυλινδροι θά διατίθενται οϋτως ώστε προ~ολη με άvοικτάv κύλινδρον ' 

αται πρακτικώς άδύνατος . 

Κόλλα ταινιων 

τόν θάλαμο~· n. λ- " " διαμε' ρισμα άνατυλίξεως δέν έπιτρέππαι νά 
ε , 6 ,, προ1:10 ης η τc , άπ ' . 30 , 
υ κ λως άναφλέξιμος κόλλα ταινιών περισσοτερα 0 yραμμαρια .. 

"ΑλΑα έξαρτήματα ( άντικείμενα) 
ε · ις τόν θ, λ . 

1 s
24 

α αμον πpο~ολi)ς, 

. "ApSp·~\' SI. 
εκτός τών άνωτέρω ίπιτρέπεται νά ύπάρχουν μό-

τεΧΝlΚΟΝ ΙΝΣΤ1ΤΟΥΤΟΝ ΕΜΑΑΟΣ 
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Τόμος r· . Μα. Κσ: 25. 

νον τά άπολ , , 
Τι1<είμενα καyτω_ς όάπ~;:.ραι;ητα διά τήν λειτοuρyίαν lξαρτήματα η σuσkευαί κα' άv 
καt Κατά: Π τ,α ποια θά εlναι καθ' όλοκληpίαν άπό ύλικόν δuσκόλως άνα ..... 'l -'ξι -

pοτιμησιν fκ μετάλλου. 'fN'' ιμοv 

w 1 ματιοθήκη 

"'Apθpcv 82. 

πpο(5~λ~ςτόν, χΈ~ρισrήv καi τούς ~οηθοUς αύτοϋ δέον νά ίπrάρχn παρά τόν θάλαμο 
θαλάμοu πμι~ λι~ατ~οθή!<η lξ άκαύστου ,ύλικοϋ καί κατά τό δυνατόν πλησίον το~ 

ρο ο ης ιδιαιτερον άποχωρητηpιον . 

.. , Αδειαι ηf)οοωπικοϋ χειριομοϋ τοQ κινn~·aτογράφοu 
"Αρθρcν 83. 

της iyκΤό πpοσωπι1<όν ;ό άσχολούμεvον μέ τήν l~~ρέτησιv τών μηχανημάτων καί 
Δ)των Ι<αταστάσεως τοu κιvηματοyράφοu δέον να κεκτηται τr'Jν ίπrό των σχετικών 
ύπαλλfιλ~ριζομέvην άδειαv, τήν δποίαν όφείλει ~ lπιδεικνύη είς τοuς άρμοδ(οuς 

(50λη~· ~fi lπιχείeησις ύποχρεοΟται νά άναρτήσn είς τήv θύpαν τοϋ θαλάμου προ
άντισΤο' ινακα .τοι: fv τcί} θαλάμct> lpyαζομέvου προσωπικού, μετά των άρ:θμών των 

ιχων αυτου άδειων .. 

Ύnοχρεώοειc; χειριοτοϋ 

"Αρθρcν 84. 

οιν τ~1 · Ό, χε,ιριστής δέον νά μr) l.yκαταλείπn τήν lvτός τοϋ θαλάμου πρ~ολfjς θέ
μf. ερyυ κξ~ι να άσχολfiται κατά τήν ώραν τijς λειτουργίας τών μηχανών πpο~ολfjς 

α ενα πρός τήν προ~ολήν. 

η_ f5λ~~ Ό χ_ειριστης δέον lν περιπτώσει άτuχήματος lvτός τοϋ θαλά.μου π~ολijς 
θεατω ης ~ης μηχανijς προ~ολijς νά άνάπτη πρωτίστως τά: φώτα τijς αίθούσης τών 
λέyχ_ο~. Ι<αι νά κλείη τά σιδηρά ·συρταρωτά παρά13uρα των 6-πών προ6ολης και t. 

~ολη-3· Χ~φιστής κατά τό παρόν δ:ρθρον νοείται ό πτυχιοϋχοc; χεωιστΤις μηχανijς προ-
, ς Ι(aι ό πτυχιοϋχος ~οηθός χείριστο(}•. , 

Tb ώ_ς aνω ivτός « » άρθρο·ν 84 άντικατασταθέν άρχικώς διά . τοϋ Β.Δ. 774)60 τίθε · 
ται ως f\' σι"Ι'εχείQ άντικατεστάθη διά τού Β.Δ. 519)71 (ΦΕΚ 154 ·Α '). 

· Εύθύνn χειριατοϋ 

., Ap8pcv 85_. 

ΡησιJ · '9 χειριστης δέον νά φpοvτίζn t.Sστε_ νά τηpώvται ο[ κ~νισμοι διά τήν συνrή
τά 6:~ων τα.ινιών καί τήv κατάστασιν τοu θαλάμου πpοδολης ο( dναφερόμενοι εlς 
δίοδο pα_ άπό 77 . 87 τοϋ παρόνrος._'Ε'Πίσης, δέον νά !pο~Cζη ώrε α( !Ε.οδοι καί 
το ι τ~ θαλάμου π~ολijς καί των τυχόν yειτονικων χωρων νά τηρωνrαι πάν-

τε lλευθεροι. . . 

λό 
0 
2· ·9 χ.ειριστής eα εrναι vτrεύ~νος ι.φ· δσον δtν ίJ'Π,άpχει ιδιαιτερος Ίλεκτρο

τpι~-ς δ~α την καλήν κατάσιασιν και κανονικήν λειτουρyιαν πάσης μηχανικης ~λεκ
ης ~yκαταστάσεως. 

Άπαγορεύαειc; 

"ApSρcv · 8'. 

α) Ή lναπόθεσις ϊαιvιών πλησίον τijς λυχνίας τοϋ μηχαντ'Jι:ατος π~ολfjς. 
~) Τό κά-πνισμα καi ή άνοχή τού καπνίσματος lνrός του θαλάμου~ τών είς 

ΤΕ:ΧΝΙkΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΕΜΑΔΟΣ (Εlς mτικατάστασιν σελ. 1-525) 1525' 



συΥΙ<:οινCi.> , . 
τοίιr Χ, νιαν μ€ αύτόν yειτο ~ ' 'Ε , • 

... Ci.>poυς αύτοΟ μέ - νικ~ν χωpων. πισης ή εισοδος είς τόv θάλαμον ι<α' 
Ρ<Χ) ~ πlπες 1("'4λς ~ς,,. f.λάευθέpα_ς Φλοyός, με άνημμένα σιyαρέττα, σιyάρα (ποϋ-ι 

' u.vω Και • ι φή σπιρτων. . 
7t Υ) Ή είσοδος εί ό 
ο: αf)<ΧJ(εψινους τούτους τ, ν θάλαμον .,τφο~ο~ijς, τό διαμέρισμα άνατuλίξεως καί τούς 
. ς, Ι<:αθώς και ή άνο ήχωρους !fρ<>σ~τrω~ ξενων πρός τό προσωπικόν τijς λειτουpyί-

δ Χ παρομοιων lπισκεψεων. 
νει ) Σ.υσσώρεuσις lνδυ άτ , 

Ίrαvtός είδους κα' • λ ~ ων, ξvλινων καθισμάτων, χαρτίνων είδών καί lν ·vέ-
«ε • ι u ι1<:οu μή χρησίμου διά τόv θάλαμοv π~ολijς. · 

7tρώ ) Οι παρq~άτ -
lξ το~ τοιJ πα αι των διατάξεων τού παρόντος άρθρου ώς καί τσU άρθρου 
(ι7t~σ1<ησεως τοd1ντος έ~· Δ)τος, ύπόκεινται και είς τήν ποινηv της <hrαyορεύσεως 

του ΎΊrοuρyοϋτrα:yΒ Υ ματ?ς των άτrό 15 ήμερώv μέχρις 6 μηνών, lπι~αλλομέvης 
ιομηχανιας». 

Τό έδά ·. , 

1960 (:Ε~ Α~ντι.κατεστ~θη άρ~ικ~ς ~ιά ~οιi ιfρθροu 1~ Β.Δ .. 774 τijς 14)25 Νοεμ. 
(ΦΕΚ 154 Α,). 186

)' τιθεται δε ως εκ ,·εου ετροποποιήθη δια τού Β.Δ)τ~ 519) 71 

Πινακfδεc; 

• , "'ApBpcv ~ 7. 
ε[ Αvtίτυ-τrον ε. 
Ι(,~ tην θUpαγ τ ~νάyνωστον άπό τοϋ άpθρ. 77 - 86 τοu παρόντος θά άναρτ<Χται 

ν ΧώΡ<uν. ου θαλάμου καί ,τάς Θύρας των είς lπικοινωνίαν μέ αύτόv yειτοvι-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝΧ 

Κ'ΑΝοΝΙΣΜΟΙ .ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟSΟΛΗΝ 

Περlβλημα λυχνlας 

"AρBp~v 8 8. 
( 1. Ιό · 
'tΌιχ, .. , , ΊrΕpίeληι•α - λ , - - Ί- δ' · , δ' δ' ~.ιον ι-.vμCΧ'rα) . έ ~ της υχνιας της μηχανης τrpο~ο,,.ης εον. να φερn uo μαν u~ς 

Οομ ε, <: τό t.σι}; Κε1<:λιμένον lv εί'δει σrέyης τό άνω μέρος i<αι νά εΤvαι lπε\Αδεδυμε
~~ 0ιου lVαvr. ε~ικόν τQν δύο τοιχωμάτων δ~' ά~έστοu fj άλλου πpοφuλα~τικοu πα
'1εtμη. δ6vcrrαιι της θερμότnτος ύλικοϋ, iτrίσης θά εrναι' οϋτως διατεταyμενογ, ~στε 
(tσ-r Ο:ξυ του i νά τrέσ~σιν Εξω τοϋ iξωτερικοϋ περι~ληματος διάπυρα τεμαχια. -
rι"Έ ον ~Υι έ1< σ~ερικοu 1<:αί iξωτερικοϋ μανδύα δέον νά ύτrάρχn άτrόσrασις τ~υλ~
~ς ~ένα lξcx~~ iξω-rερικός μανδύας δέον νά iφοδιάζηται μέ όπάς άερισμοu, αι
:οιιλ_ 0ν νά εl lζωσιν άpκετή ψϋξιv. -. Τό μijκος τοϋ περι6λήματος τijς λυχνί
'<i-λ. άχισ-r.Οv 2;;α:, τοιοϋτον, ι>στε τΔ ότrίσθιον κάλυμμα νά τrαραμέ"!Ί_ είς άτrό.σrασιν 
•έο uμμ(:ι δtο κατ. d-πό τijς τελειiταίας θέσεως της φωτεινijς τrηyης. Τό ότrίσθιον 
οιι,λ ~ tξt ν νά_ iτrε16Jηται δι' άκαύστου ύλικοu - 3. 'Η Μσις, τοϋ τrερι~λήματας 
:to: άχιοrον Χη των · τοιχωμάτων καί είς τά άκρα της νά κάμτrτηται πρός τά άνω, 
~ .(,)CJι Ίrρός ~ατά 2 έκατ. κcχί είς τρότί-ον ιΟΟτε διάπυρα τεμάχια νά μή δύνανται vά . 
νοtrάyι:.>vtαι ά ΚάτfΑ!. - 4. Τά i1<: τijς πηyfjς φι.nισμοϋ άναπτυσσό,ι.ιενα άέρι'! δέον 6Xav. d-πό του τrερι~λήματ9ς, είτε άμέσως είς τό ϋτrαιθpον ειτε μέσ~ της κα-

n ρ·οστaαιa τfiς ταινlαc; κατά τήν λειτοργtαν 
. 1 , "Α~ροv 89 . 
. σσε . . Η ·τα ι 

tαι μt ιν CX δέον νά tκτuλίσσεται cmό (να κανονικόν κύλινδροv. Δέον νά τu-
>261 ιc:cχνονικήν ταχύτητα καί άναyκασrικώς (πυκνά) εlς ένα δμοιον Ι<ίι-

τε:χΗΙΚΟΝ ΙΗΣΤΙΤΟΠΟΗ ΕΛΜΔΟΣ 



Θέατρα _ 
~ματογράφοι 

~~~~~~~~-~~-
Τόμος Γ. · Μα. Κα. 27. 

λινδροv Τ' ~ 
δυν ' . ο μεταξu των δ ' λ ' δ - -
κ - ατοv, μικρόν και δ, ~ο. κ~ ιν p~ν. τμημα τ~ς τ~ινίας δέον νQ: ε ίναι κατά τό 
, ωv και φωτεινών , ε~ν, εφ .οσον ευρι,σκεται εις ζωνην έ.νερyείας τών θε αντ _ 

τ~ν πc.ριπτώσc.ι δ ακτ!νων_ να προφυλασσηται πραyματικώς έναντι άναφfε'μξε.ω ι 
ης τ , ιακοπης της · " 'λ - , ς. αιvιας νά , , , τα_ινιας η ε αττωματικης πορε ιαc αύτijς τά , 

Προ<5ολη-ς τ- μη εφαπτωvται του περιGλήματος τη-ς μηχανη-ς -- '2 y· ' ~μεpη 
τοσ ' ης μηχανη- δ' ' ' ' . . . ο παpuουpον 

Και μίαν π ς ε?ν να φεprι μιαν συσκευηv χε ιροκίvητο ν κλεισί ατο . 
Τ~ς πορε ίας _ροφυλ~κτικην συσκευήν, i"jτις αύτομάτως θά κλε ίn εύθύς ώ~ ή ς α~:
Τ!Jς Είτε πρό· της_ ταινιας, έλαττωθfl τόσον, ώστε νά ε lναι δυνατ'η· η' άνάφλεξι ταχ~
Ε.ιναι " του παραθυρ " λ , . - 'Ε . . ς αυ-·· - ουτω διατ , ου, η π ησιοv αυτου. κτος τουτου η' ταινία δε'ον ν · 
ιας · εταyμενη " · · δ · . . , ' α εις τά ύ , λ , , ωστι: _ κατα το υvατον να απο κλειηται μετάδοσις πυρ _ 

πο οιπα μερη αύτης. κα 

Πηγή φωτισμοϋ 

"Ap8pCJV 90. 
Ώ 

λου μέ~ο~ηyη, φωτισμοί) δέον νά χρησιμοποιijται τό ήλεκτρικόν φώς, χρijσις άλ
προς παραyωyήν φωτισμοί) άπαyορεύεται. 

ΚΕΦΑ/tΑΙΟΝ ΧΙ 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Α · Κινηματογράφοι μόνιμοι 

Παρaδ~χή προθαλάμου διά τόν θάλαμον προ6ολnς 
''Αρ8ρc\' 91. 

Τό c , . 

vικQ:ς yεαρμ.οδιον Συμe?ούλιον έπιθεωpήσεως κιvηματοyράφων δυνατόν ύπ& κανο
τ~υ θαλ ,νικας διατάξεις .έ.ξόδου τοΟ κιvηματοyράφου νά έπιτpέ.ψη δπως ή €ξοδος 
δ~ν δύv~μου :Π~;>C?ολijς yίνηται διά μέσου ιΞνός πρpθαλάμου έφ' οσον ό πρώτος 
λ?"μου δέ α~ να ~Xn aμεσον έξοδον πρός τόι ϋπαιθροv. - Ή εξοδος έκ τοΟ προθα
~ην έκκέ ν επιτρεπεται έν ούδεμιa περιπτώσει νά άyn είς χώρον χρησιμεύοντα διά 
ακαύστοuν~σιν τ.?0 ~ώρου_ τώv Θiατώv. 'Ο πpοθάλα~ος .πλή~ μιaς ί~ατι~θήκης ,έξ 
Τικειμέvοu υλι,κου δεν πρεπε:ι νά χρησιμοποιηται προς ο·αποθε σιv οιουδηποτε αν-

και κατά μείζονα λόyοv ταινιών. 

a· Κινηματ~γράφοι διαβατικοί καί συγκεντρώσεων 

Γενικά 

"Ap8pC\' 92. 

4 έδ .~ό: κ~ν~μ:Χτ?yράφους, συμφώνως πρός τό Ο:ρθρον ,1 έδ. 1 καί πpός τό ά~θρον 
K?i τόπ~~υ υπ, αρ~θ. 445) 1937 ά. ν. «Πε~ί κινηματοypαφων, κ;λπ. 1> ε ~ς περιπ:ωσε.ις 
θαλαμον ς δια ~ους όποίους αί προηyουμεvαι διαίαξ~ ις αι. αναφεpο~εναι εις τ~ν 
P?uv δα ;τρο~ολ9ς δέν- δύνανται . νά εχω~σιν έφαρμοyηι-. λ9γ~ του οτι ,συvεπιψ.ε
δυνανταιπα~α~, αιτινες έ.κ τijς μή τακτικης λε,ιτουpγια5 του, κι~ημ:Χτ~yρα~ου, δεν 
vαφc.ρ , να εξυπηρετηθώσι, δυvατόιv νά έπιτpεψπ, η αρμοδια_ αρχη ,εξαιρεσεις ά- . 
δοκιμ~;ε~ας είς τό κατωτέρω άρθρον έφ' οσον ,χρησιμοπ?ιουν~αι ,;ελεια κ~ί ?ε
θρ0υ ~ενα μηχανήματα προe5ολης, άνταποκρινομε.να προς τους ορους του άρ-

τουτου. 

Έπιτροπόμεναι έξαιρέσεις 

,, Αρ8ρC\' 93. 

έντελ1 .:. Κατά, την χρησιμοποίησιν μιaς μηχαvης προe5ολijς δυνC!τόν νά παραλειψθfi 
ως ό θάλαμος προ~ολης, έφ' οσον τό μηχάνημα προe?ολης έyκαθίσταται . εί(; 

'l'tXNil{ 
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r . . 
Μα Ka. 2 8. 

- - --------·- - Θέατp:ι - ι<::vnματογpάφο ι 

} ίJ τra:ιΘ 
:Xp θ ' ΡΟι' Κ C 'ί ι ; . a: Upo ·· '· .:r ' 9r,n, "Ι'α ί ' - · · 
)v ΧΡ Ι) σ υ ιι μι&ς θι"φ~χ. ς ,' . ακτιc ·:: ς προGαλλοvτα ι έvτός τίJς α ί θο :.Jση ς δι' ένό 
• >\/ a:"'ρθ Ψσrτοίn0 , 1 . , ~ ιιι ΧΡrισψοπο ι οuμ έ. ι · η ς διά τn " κ uκλοφορ ι· α , · ___ 

2 
Κ ~ 

Ρ ' Ί . . ι,11χαι.· 1 ς G λ - , , . v. • ατα 
ς Τοί) θ :~._\ν. 66 Καί J.1' ., .--,.·· , 1:ΡΟ _ο - ~ς δu ιιιη τα ι ι ά παραλε υr-•θώσιν αί · δ ιατα'ξ ε ις 

(( ι\u '' • Α ι α πι,. του 7 1 " 82 ' · " - -r Jvc:τόv ι: . ,ι..ιου κr.χΘίστα ι ·τα · . , εως , ι ψ ο_σο ν αύτα ι δ ιά της παρ~λ ε ίψε -
Ο:ρ&_yρ . 2α ' :::.:π_ιτρc;πώσ ι v α ί ~απc ρι:~αι. -- .3., Δια τ~ ς Χρησψοπ~ιι)σε. ως μ ηχανών 
)CΧτrωσι . , f: αν ο άριθμ . - ραλ, ιψ_ε ις αι α~·αφΕpομπαι Ε ι ς την προη γοuμένη ν 
)ς Κ: ο: ί ύ Κ ~ ι c;t"λλα ι πο:ρα~ς, :~) v θε c;χτc~ ν δέν ,ί.ιπε ρr!Jαίνn τούς 150, δυνατόν ι:ά έπι 
~ ι (( Τώ ιι ;~ τ9v ορο ν οτι ~~ ι~.-_ ις:.. , ,μη α~:αφ~ρομε να ι , ε ίς τ~ς διατάξε ις τοίJ παpό ιι
.1: ΤQι έ :ατωι· _ .... 4 Τ' ;α τω , π__αραλε ιψεων τοuτων δε ι· έπηρΕά'-Ε ται ή άσφά-
~ )ι ~ μ~λΑη ς θέσc-ως ~οϋ 0 ;εyεθ?ς της παρ~χ~~ τώ.~ διωκολύι σεωv δέοι· νά: iξαρ
Ο:τQ: τό δ ον κατάλληλ ~ ~~αvι ιμα,τος προCJολ η ς , αν δηλαδ~ πρc;ς το Ο-:_-.:) ΕΧ Π έ κ 
ταen " ~ νατον [ t' ·α ι :ος' c σ~ς . ως π.χ. )·ϊ: ιτονικ c•ς χώρος , δ ιάδρομος οfτι v c ς 

ι ' ''ατα • c:κ τος θεα ' " λ · - ' ._ .CΧΚιvδυ ~ . τοιοCτοι· , " ς και οχι π ησιον των θεατών κ α ί ΕΧΕ ι Εy κ ατα-
Χ Τοττο~': υΩ · Έ κτος τ;;.οπον, ,ωσπ., t) κuκλοφοe_ία οJπ νά: Εμποδίζητα ι οϋτε νά . 
ο:ιψ.ιa:τ ε τω ι.ια ι έκ τό υ~ου ~Εο~ τα κιι3ώτια των ταινιώ ν νά ι:: ίναι κ αι.ονικά καί 
Ρryοιμ ε α, 'Τfρο e50λης ς .τrις_ αιθοuσης τών θεατών. Ούδέποτε Επιτρέπε ται τά μη
&τω 1 , Uουσ?"ς διά κυ Κλι τα , κτι~r...Jτια τών ταινιών νά έy καθίσταvτα ι ε ίς θέσε ι ς 

ry ς τώ ;ο: ι vιω v έ κ τός κ_ οφοριc;ι v. Η άνατύλιζις τών ταιvιώv καί ή άφαίρεσις τμη -
ι θε ατών. τ c..J ν κυλιι ·δρων δέ v έπιτρέπεται νά yίνηται έvτό·ς τΤj ς αίθού-

ΚΕΦΑ/tΑΙΟΝ ΧΙ l 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ l Σ ΣΚΗΝΗΣ 

Γενικά 

ένκατάστασις σκηνnς καί διαμέρισμα · 
nίνακος σκηνnς 

1. '.Q ., Αρι9" ~ ' · 9+. f ι ς -1 r-. 
~ ς , Qϊ 1 )Λ Ε 1< ρικα ' ' 
«>ν ι..ι.η Τι νι ς άπα _ ι εy καταστάσε ις σκηι ·ης θεωροΟvτα ι Ε ΚΕ. ί'ναι α ί έ y καταστά-

;Ι<ηιιης :ια~ημάτω:το~ι·ται δι5! τόν φωτισμόν τi]ς σκηvιϊς, τόν άΕpισμόν, τή v κίvησιv 
1fcvς ια Τόι· φω της ?κ rιιης καί τά: ορια. -- 2. Αί iιλ Ε κρικαi ιΞyκαταστάσΕις τίlς 

.[\ιa:Xcu Ψ~τιaμ0ί) τ _τι~μ?ι,· καί κίνησιv ταύτης θά Είναι άνεξάρτητοι τi}ς Εyκαταστά
}a:ς, in. μία: η nλυ, Εατρου _ Πρός τοuτο έκ τοΟ ΚΕντp ι κοιJ πίνακας διανομης θά 
CVν έ): ι ο: Τάς άν, Ε ιονες yραμμαί μΕ. ίδιαιτέρας άσφαλείας καί ίδιαιτέρους διακό-

1 Ι<ry\ιή '< αταστά:σ αyκας. των έyκαταστάσεων της σκηνfjς. - 3. 'Ο πίvαξ χε ιρισμοΟ 
·O:uor~' ~ΟUτο eάων τουτων θά ιΞyκαθίσταται είς ίδιαίπροιι δ ~ αμέpισμα παρά τή ν 
11 Q"ίρέ υ υλικοί) κ:: ~ατασ:κιυάζηται ΕΚ τοιχοποιίας πάχους 20 έκ. η παρομοίου ά
rρός /!J οuτος α αι κατα τοιοίiτον τροπον. ώστε έκ πυρκαϊας είς τιlν σκη vήv \.ά μή 
~ι(?Αέψ 1ν Ο ι<: ηνην μ,εσον _κίvδυνον. - 4. Τό· διαuέρισμα τοϋτο θά ΕΧΠ ώς άνοιγμα 
ινQι 'ξεως θά "'λ ~ιαν θυραι· . ε ν παράθυρον καί τάς όπάς έπιι3λέψεως. Αί όπαί Ε -

'ο ε ά "' ειωvτα δ ' ' · λ ' 6 λ Η θ' ' ' 'θ θ' . \Ιι11:ί,) Κ::ο:ύστ · , ι ι υα ου παχους χι . ' υpα και το παρα υρον α 
_JιQ 1 · ς ~λε ιστά 0~ .υ~ικοϋ καί θά άι:οίyωσιν πρός τά έξω . Ταuτα θά τηρώvται κα
Ι"Jρ~0ην Ο:νετον ι λ ελατηρίου. Αί διαστάσFις τοΟ διαμερίσματος θά είναι άρκεταί 

lέον ε~ς . - 5 ~~κ Οφορίαν τοu μηχανικού καί τήv έκτέλεσιν τώv έοyασιών σuν
:a:ι δ ,να άτrοψ c., Προσπέλασις τοu διαμερίσματος τούτου δέον νά: Ε[ναι εύχεpήc. 
'a:ς ε~ι · vό: ..,. <- U)'ηται ή Χρησιμοποίησις κλι11άκων. ' Εάν yρησιμοποιοΟvται τοιαΟ-
Jτ ίου θ "'ατασκ c • >- , • • , θ ζ, δ , , λ, QrQ αλάu ·- υαL.ωνται σιψφωνως πρcιc τα κα οpι ομενα ια τας κ ιμα-

-~θοι)~ και ε ίc 0i 'Tf~o(5oλi)c . - 6 . 'Εντός τοΟ άνωτέρω δι::μερί~ματος θά έ~κ~ί
. ryς t rις. 'Ο δ ιc:κοπτης διά τήv σuι •δΕσιv τμήματος του κυριως φωτισμου της 
'· ·r: ~ Καταστά: ιακοnτnς οuτος θά τροφοδοτιϊτrι:ι διά διακλαδώσεως ΕΚ yραμμης 
1/.J.oo Qι~ έ κ:: τη- σεως τ_οu κυρίως φωτισμοu καί οχι της έyκαταστ;!ισεωc τfjς σκηvης. 
(ρ ίnς ς σκ::ην • · · • λ ' ryσ,μ., .ο:lθο ίισ ; ,,rις ~αιτi)ται νά yίι:ηται χε~ο ισμο5 και ,του υ,πο οιπου, φωτι- · 
\ο ι ι(?· 0ΊΤαιησ ι ς /ς 11 του φωτισμσ·) άλλων μερων τοιι κτιριου, τοτε έπιτρεπεται 
rQGr~CU.~ · . διά Ι<: μ rι;ανι κών συσκευών χε ιοισμοϊ: . - 'Ηλεκτpικό·ς yε ιpισμός μέσcp 
'Q 11: ε ς εχοuν Ci: ιιητηpων ii r)λεκτροιιαννητr1 ι· ΕΕ. άrτοστάσεως . ιΞπιτρέπεται ιΞψ ' οσοv 
)μ οί) ~ ι αι ·οι...ιη Κο:υ~τΟ: κ υτία καί τ:::>ποΑποuνται έπί άκαίιστων βάσ~ ωιι. _- 8:.. Οί 'Πί
)/..Ι οο 1:l ς σκ ηι.~· α ι , αι ·τ ι στάσε ιc ρυθμ ίσΗJC κα/ n:ί συσ~:ωαί χειρ~σμ~υ του ψωτι 
Jι.ιΘ /.J. ί ιη ς έ\' 1< ης θ~ συ) κι:ΤτροΟι·ται έvτόc τοΟ διαμrpίσματοc του πι νακος Υε ιρι
\ηλ0,,0<: ως ~\ .ο:τα?τασΞως τίl c σκnνiic . Ούv ' tjττο'' / "Τιτρf.πεται οπωc αί άντιστάσεις 

v Ι< • Καθισ , - λ · " ' t'\' 'λ 
r- Ο;ι μι) τ~ι·τα : ε ι τός ii έ κτός τn ς σκπ ιη ς, τ; .η ν ο ι~ωc ει c ,nFσιν κατ.α -
J~8 ττροσιτην είς μ~ ε ί δί κ ο :Jς. -- 9. Α ί άντιστασεις θα περ ι (5αλλωνται υπό 

TEXNl KON Ι ΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 



θέατρα __ 
---_ Κινnμοτογράφοι 

Τόμος r. . Μα. Κα. 29. 

1;-tλταλλικωv κυτ' Τ , 
η εκτρικαι • ιω~. α κυτία ταΟτα θά έφοδιάζωvται μΕ. όπάς άερισμοΟ. - 10. Αί 
vικη' αντιστασεις δέ ' '" " , λ , " v τωv λε , ον να ειναι ουτως υπο οyισμεvαι, ωστε κατά τήν καvο -
σκηvης δέον :~o~ρyιc;v νά μή έρυθροποιώvται. - 11. 'Η δλη έyκατάστασις της 

α ιακοπτηται άπό θέσιν εύρισκομένηv έvτός αύτijς. 

Διαμέρισμα πίνακος κυρίως φωτισμοϋ 

''Apθp~\' 93. 
1. Το δ , 

gισμοG τοG ιαμερισμα είς δ ~θά έyκαθίστανται αί συσκευαί καί λοιπά δρyαvα χει -
ιατρέχουσα~υρ~~ς φωτισμου, δέον νά είναι μακράν τfjς σκηvijς καί είς θέσιν μή 

2. 'Ε, !<ιν υν~v έκ πυρκαϊ<Χς είς αύτήν, 
Ι<ατασκευάζ το δια_μερισμα τοΟτο εύρίσκεται παραπλεύρως τijς σκηvijς, τότε θά 
Τι;>όπον ώστ ετα~ άΊ;ο τοιχοποιίαν πάχους 20 έκ. ~ παρομοίαν κατασκευήν καί είς 
θο; είναι έκ ε να ~η ~ιατρέχn κίνδυvον έκ πυρκαϊας εiς την σκφ.ήν. 'Η στέyη του 
ν~ιyrι Προς ~Π,~ξτοv η άλλου παρομόίου ύλικοΟ, ή θύρα του άκαυστος καί θά ά
νωyεια Ι<αί ~α ε ~- Δέν θά εχn έπικοιvωνίαν μΕ. τήν σκηνήν ώς καί . τά ύπόyεια, ά
ται καvονικ ~ ιαδλρομους αύτijς. Ή θύρα τοϋ διαμερίσματος τούτου δέον νά τηρη . 

3 , ως Ι< ειστή. . 
Το . Δια τά uπα'θ θ' .). , < θ' έ ' ~ δ ' ς ~τοG πίνα ι ρια ~ εα;ρα ι:::.πιτρεπε;αι η τ~πο ετη<?ις vyoς ~ου, ιαμερισμα-
σ~ου τώv Φ , κος Χι;_ιρισμου της έyκαταστασεως της σκηνης και του πινακος, χειρι
να έξασψαλ ~των της πλατείας. Έ v ήj περιπτώσει ταύτη δέον δ φωτισμός πανικοΟ 

ι..,εται .έν περιπτώσει καταστροφΓjς τijς σκηνfjς. · 

Llιά,.αξις. Τh-ς 
έvκαταστάσεως τοϋ φωτισμοϋ τnς αίθούσης 

. '' Apθpi:>\' 96. 
1 Σ . , 

~Ρικη · έ υμψ~νως πρός τό· aρθρ. 49 παρ . 2 τοΟ παράντος κανοvισμοΟ δέον ή ήλεκ 
ε~ ΤrεριJ~αταστασις τοΟ κυρίως ψωτισμοΟ νά έκτελijται (διατίθηται) ~ϋτω,ς ώστε 
τ~ν d:κό ωσει '!fUpκαϊ<Χ.ς είς τήν σκηνήν, αϋτη νά παραyένn έν_ λειτουpyφ _ει δυ~α
~ r)λεκ μη κι;χι έν περιπτώσει πλήοόυς καταστροφijς της σκηvης .. Πρ?ς του~ο δεοv 
νης η εJρ~και Υραμμαι τοΟ κυρίωζ φώτισμοΟ νό: μη διέρχωνται δια μεσου της σκη-

2. κ~ι~κωv-yαι πλησίον αύτijς. . ' ' , ' -
'<ιvδύvου τα μειζονα· λόyοv ίσχύουν τά άνωτέρω δια την εyκαταστασιν φωτισμου 

Φωτισμός κινδύνου σκηνnς 

'' ΑρSρ~,. 97. 

1. Είς · · δ' " θ' ' ξ -'<Uρίως δ τη,ν σκηνην θά έyκαθίσταται φωτισμός κιv υνου, οστις α ε υπηρετn 
2 'Η ιαδρομους και κλίμακας ταύτης. , , 'δ , 

μης μ.ετ, τροφοδότησις τοΟ ψωτισμοΟ τούτου θά yινη~αι με._σω ι ιαιτεpας Υf?αμ
ΤοQ U λα ,σχετικijς άσψαλείας έκ τοίJ πίνακας διανομης tου ψωτισμου Κιvδυνου 

πο οιπου θεάτρου. 

Τελικοί διατάξεις 

"Apθp~\' 98. 

ταρί 1 · Αί είς τό π όσθιοv έ ος τijς . σκήνijς τοποθετqύμεναι συσ~οιχίαι ~~πσ
Τr:λέy~ι~τ~αμπτήρων ~έοv νά ~φ~διάζωvται δι ' ίσχυρου πpοφυλακτικου συρμα,ιvου . 

2 χ ς. ' ' έ . 
7tεται . λ ρiJσις προ~ολέωv έκτός τfις σκηνijς, κινητών μ9νιμω~ δτ?ιουτων, rι;ι;ρε-
σ cφ ο"σ , · ' · - κανονισμοις και εν παρουσια..,ου-

ι v ο' , ον εyκαθισταvται συμφωνως τοις 
3 ιοtδηποτε κίνδυνον διά τοuς θεατάς. < , λ ' ~ , 

Ι<ο · ι\ατά τη' ν δ , · - · στάσεως θά ευρισκηται π ησιον του πιvα-
ς της ιαρκειαν της παρα , 'Υ κ λ - τη' ν 

~Υκα , σκηvης είς άδειοΟχος .Jιλεκτρολόyος έyκαταστατης , yνωρι..,ων α ως 
ταστασιν •ι 

7ί 4. Τ Οι αpe· 92 .). , Υ ' στοίχως προκειμένου πε ρί δια13ατικών ~i 
Ροσωριν~ , F?· 1:::φαρμο..,εται α.vτι 

ω" θεατρωv. 
~εχΝrκοΝ 1529 

lΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 



5. Προ , 
Ι<ινη , . κειμενου πε ' - , 
Τισ τ<?=ς συστο ιχίας λ ρι ~ατασκευης εγκαταστάσεων φωτισμοί} τijς σκηvης μΕ. 
Τού~ου της όpχήστρας αμ~τηρωv ({-<παλάντσες) ώς καί περί έyκαταστάσεων ψω-

Κανονισμού πε : αι σχετικ~ι ~yκαταστάσεις θά έκτελώνται συμφώνως πρός 
ς ρι έσωτερ ικων ηλεκτρικών έyκαταστάσεων. 

ΚΕΦΑΛΑJΟΝ ΧΙ J 1 

Άσφάλεια άπό πυρός 

'Α "ApθpGV 99. 
"~ παyορ , 
ΛCιJpον 'δ ευεται τό· κάπν έ ' · - 'θ ' - -.όψι ~ ηyοΟντα' , , }σμα, ντ?ς τ9ς αι ουση~ των θεατων καί είς πάντα 
τΟ: στ~:ψενους Καί κ?'τ ευ~ειαν εις την αιθουσαν ταυτην. Κατ' έξαίρεσιν είς τούς 

ι το κάπνισμα . ~·μη δ~αθετοντας, καπνιστ~ρια είδ,ικά κινηματοyράψους έπιτρέπε-
. cις τους προθαλαμους και διαδρομους. 

'Απ 'Άpθpc\' JOC. 
διαδ · αyορεύετα • · 
διαδ Ρ?μους τijς 'Β n τΟΠ<?_θετησις τραπεζών, πάyκων καί καθισμάτων είς τοuς 

Ρ~μους. αι ουσης των θεατών, ετι δΕ. καί ή παραμονή τών θεατών ε ίς τούς 
a:' (\ι θΟρα - , , 
k:λ'ΙίΟ:uλαί, αί ι της αιθουσης τών θεciτ.ων, οί διάδρομοι, αί έξοδοι, αί διαGάσε ις καί 
Τήν · Πρέπει ~g~.σψfποιο~μεναι, διά τijν !κκένωσιν ;oD θεάτ:ρο~, κιν;ιμ~τοyράψου, 

'Κ.Uκλοφορί 0 ,'ην , την διαρκειαν της παραστασεως να ει ναι ελευθερα ι διά 
αν Και να φωτίζωνται σuμψώνως πρός · τάς διατάξεις τοΟ παρόντος. 

Μέσα προστατευτικά κατά πυρός ιcαί πανιιcοϋ · 

J "Αρθρc\' JCJ . 
r ' · · ~ εκ 
ζ~ν :!Ροστα~~τον _δημόσιον θέαμα όφείλει νά λάοn μέτρα αύτοπυpασφαλε ίας διά 
ν~ μι(.)ν είς τάαν .της ζωης τών θεατών καί τοΟ προσωπικοΟ του καί τήν άποφυyι)ν 
k:;ι. ~ '<ο:rασταλ ς εyκαταστάσεις του . 'Η κρατικη Πυροσβεστική 'Υπηρεσία έπεμGαί -

ιας όρyαν ,τικως έν4) ή πρόληψις της δημιουρyίας καί έπεκτάσεως τijς πυρ-
010 2. ϊά ~εται παρά της έπιχειρήσε.ως. 
τc ν ~έατρtν α πυρασφα~είας Ciτινα όψείλει ν~ έξ~σφαλίςn καί συντηρfi_ Ε: ~α
ηρε.σιας δέ ' κι,νηματοyραψος κλπ. κατά τάς υποδειξεις της ΠυροσGεστικης Υ
Α ' . Μ ,ον να είνα \ : 
Q:) ' Υδρ0ολ ι _μ ο ι έ y κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς : 

flu β) Συνα ηψια__ μετά σωλήνων καί άκροψυσιων. 
Ροσeεστικ γερι.:οu πρός τήν κεντρικijν έyκaτάσταση· του κτιρίου και πρός την 
Υ) Κατq η~ υπηρεσίαν (εί δυνατόν). , 
Β' . Φ ιωνισις ϋδατος δπου έναποθηκεύονται σκηvικα. 

CX) 'Yy 0 f? η τ α i σ υ σ κ ε υ α i σ ι3 έ σ ε ω ς fj το ι : 
Ρ) .Ξ:η ~~υς πυρ9σ~εστη ρας ( ϋδατος η άψροu) καί '. ,, 
Ορyο:' νρ ς πυροσe3εστη-ρας (κόνεως, χιόνος, διοξειδιου ανθρακος). 

tH ωσις n Ρ.. - , έ - , Ίtε λ · έyκατ, υροσ1:.1εστικης Ύπηρεσιας ~ τφ .. κτι~ιφ. , , , 
Ρι Q:μ(3ο:' αστασις καταιωvίσεως ϋδατος δεν- ειναι υποχρεωτικη δια θεαματα 

' 3 vοvτα "λ 'to · «Είς " ε αττον τών 800 θεατών. ·. _ " 
μες'. δέον ,ας πόλεις διΞν ύψίστατάι σύστημα ύδρεύσεως έκ συνεχους ροης υδα-
έφ Wι Χωρη~α , κάτασκεuάζηται είς τήν όροφijν τοu κιν9ματοθεcJ;ρου ύδαΎοδ:,ξα
θρ a:ρμοyην ι~οτης 5 μJ τούλάχιστον. Είς τήν προκεψενηv περιπτ~σιν δεν_ εγε ι 
f1υου Τούτου τcι ?Τοιχειοv β' τοD Α' έδαφίοu της δευτερας _παραyρ~pου τ~υ αp-

. .Ροσ~εστ '. το άψορών τη' ν έyκατάστασιν τοϋ συvαyερμου πυρκαιας προς τη ν 
~ ικην Ύ lf :rιι • πηρεσίαν» . 
Α, 1~· '1 :τψlΠf.τέΟη διι'ι τιιίi ι'ί.(}0() . 20 n.Δ. 774 τij ς 14) 2:J Νοfμ. 19ίιΠ (ΦΕΚ 

G). ' . 

"Apθp~,, 102. 
θεr'ρ ~ 
~ ουντ ' ' . , e- . ~\Ι Q:) Τ 0 αι έ πι κ ινδυνα άπ6· πυ(Jός έρyαστηρια και απο ηκα~ . , , 

'<. o.k: . ~ερι<3άλλον τών ήλεκτρικών μηχανών, με,τα,σχη,μα~ιστων, , ~ιστασε-
Αό β ) 'Α :::Ρ~πε ι νά δύναται νά είναι άπηλλαyμένον ~rro, ευpλεκτων , υλων .. 
Ίtρ Υ~ της Χο:λε.ιαι, δ ιακόmαι καί παρόμοιαι συσκευαι ~ις ας λ~μι3αvε ι χωρα:ν, 

0ΦuλQ:., ~τουρyίας των διακοπη' ρεύματος πρέπει vα προψυλασσωντα ι έντος 
"'τ ι κων , , ' 1530 · ακαυ.στων έπενδύσεων. 

ΤΕΧΝΙΚΟΝ Ι ΝΣΤJΤΟΥΤΟΝ ΕΛΛΑΛΟΣ 



Θέατρα - -
----- Κινnματογράφοι 

Τόμος r. · Μα . Κα. 31 . 

θ' Υ) Γυμνοί άyω , δ' , , 
. ιστανται έν , yοι εν .επιτρεπ?νrαι. Μεμονωμένοι άyωyοί πρέπει νά έyκα-
0ντας: κανοv~~0g~ληνων η ως καλωδια καί συμφώνως πρός τοuς έκάστοτε ίσχύ-

Έnικίνδυνα · ., εις εκρηξιν έργαστήρια και άποθnκαι 

"Apθp~,, 103. 

ώ α) Ήλεκτρικα' · · · · · , λ ς διακόπται ά ι, λμηχαναι, μετασχηματισται και αντιστασεις τούτοις ο-μοια 
αμe5άνει ώ ' σφc; ειαι,~ συσκευαί έπαφfjς καί δμοιαι συσκευαί είς τάς όποίας 

Χf?ησψοπο~~αv, ~οyφ της λειτουρyίας των, διακοπη ρεύματος, έπιτρέποvται vά 
μενης πυρκα··~αι r:ονον έφ' οσον ύπάρχουσι διά: τά:ς ίδιαιτέρας συνθήκας ένδεχο-

' β) Μο , ιας ομικα1 κατασκευαί άσφαλείας έξ έκρήξεων. . 
λη νιμως έyκατεσ ' ' · ' • · ' · · νων η είς · λ , τημενοι αyωyοι επιτρεποvται μονον εvτος κλειστών σω-

Υ) Δ , ~α ωδια. 
ζ?ν . σωμαι~ί τον ψωτισμόν ~ .έπιτρέποντ~ι μόνο~ λευκό-r;υροι λυχ~ίαι , ων τό φωτί
με παχέα · ά ναι α~ροστεyως μεμονωμενον. Αύται. πρεπει νά είναι έψc.;>διασμέναι 

δ) Κ μπ~ζουρ περικλείοντα έ.πίσης καί ντουί. 
ξεις, δέν ~c;τικοι κανονισμοί άφορc'3ντες έyκαταστάσεις έπικινδύνους είς έκρή

ιyοvται έκ τώv άvωτέρω διατάξε'ων. 

Πυρασφαλείς διαλύσεις καl χρώματα 

. 'Άp8pc\' 104. 
• Μεyαλυ' · , ' 1 ~ , .- \ ' ' οριζοvτες .τεραι, εrtιφανειαι υφασματος σκηνικων, μη εζωyραφισμεvοι κυκλικοί 
σμ~τα έξ ~ς, και μεyαλύ~ερα _ε~ς ~πιφάν~ιαν και ι;ιiι έζωyραφιc:μένα. παραπετά
ϊΤεριπτωσ υψλσματος, πρεπει να εμ~απτιζωvται εις πυρασφαλη διαλυσιν. Είς 
νου τινό ιν Xc; αpώσεως τfjς δpαστικοτητος τfjς έμf!ιαπτίσεως , μετά: πάροδον χρό
στι κη 'Ας -r;ρεπει ή έμ~ά'πτισις νά άνανεοuται έyκαίρως. 'Η άρμοδία Πυροσf!ιε
στοτε τη Ρ~ κα-:rαρτίζει πίνακα πυpασφαλών διαλύσεων, συμf!ιουλευομένη έκά-

- 'Η ν ηι;-ιικην ·vπηρεσίαν τοΟ Κράτους . 
Πρ φυσι~η μέταξα είναι καθ' έαυτην ύλικόν δυσκόλως άναφλεκτόν. 

σεως δέοκειμ;vου περί έμ~απτίσεως των ξύλων ή έκλοyη τοu ύλικοΟ έμf!ιαπτί
ν πρεπει νά μειώvn τήν άκουστικήν. 

Πυροσβεστική ύπηρεσία τοϋ κτιρίου 

'Άp8p~v 105. 

νΟ: ε' ~άvτες οί ύπάλληλοι. θεάτρου κινηματοyράψου κλπ. πρέπει ύποχρεωτικώς 
'' Παιδ · ' ' ., δ λ · τότητο ευω~αι ύπό της Πυροσf!ιεστικijς ~<Υπηρ,εσιας,, χο~ηyουσης , ε ~ια τα~-

της πυς <5ει;αιου':_τα περί της ίκανότητος του κ~τοχου εις την ,παρ~χ~ν της; πp~
Ι<α[ έπf0σ<5_εσ;ικης <9οηθείας έπί τών έ"tκατc;-στασε~ν προστασ:ας απο πυρ~~ ω5 
Πcnιι1<οΟ το~ αντιστοίχου χειpισμοu αύτων εις περιπτωσιγ έκpηξ~ως πυρκ.αιας }Ί 
'Ιt?ν ωστ δι~ δοκψών σ<5έσεως (ξηρaς) έ.πα~αλα~f!ιανο~ενων ~κα?τοτε,, εις ΤΡ?
λο:χισ Ε εις περιπτωσιν έμψανίσεως πpαyμα.τικου κινδυνου να δυναται τις του-

Τον νά ύπολοyίζn έπί ψυχραιμίας τινός τώv ύπαλλήλων. 

"Ap8p~v 106. 

τός l~ι Τ ά , έv άρθρ. 101 καταvσμαζόμενα · μέσα πυ_ρασψαλεlας τοποθετοuνrαι έν-
2 ~οιχων θυρίδων, καλουμένων πυροσ13εστικων ψωλεe;_:>ν. Λ 
Α ·, Αι πυροσ13εστικαί ψωλεαί έyκαθίσταvται είς τά έξης σημεια: 
1. ;ΕΔ~Α θ_ΕΑΜΑΤΑ ΠΕΡfΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑ ΠΛΕΙΟΝΑΣ ΤΩΝ 800 θΕΑΤΑΣ. 
α) Μ' τ η π λ α τ ε ί α: 2 3 • • • -
'Αν, ια, δεξιά τfjς κεντρικης είσόδρυ είς ~πόι;τασ~ν -, ,μ. απ αυτης-, , 

στον , α μια είς τοl.ις πλευρικοuς τοίχους και εις θεσιν απεχουσαν 5 τουλαχ ι-
2.μ;Ερ~ άπά~ τάς έξ~δους κινδύνου. 
<ομ , τ φ έξω σ τ n: Ρ-." , Ί) 3 ~ '1 

τί,)ν θ ο~ως ώς έν τfi πλατεία' .έφ' οσον οί5τος ;τεριλαμι.:ι~ανει το , , του ~υνοr-ου 
'Ιt<χραλ ε<;τωv. 'Εάν σμως ό άpιθμός είναι μικροτερος των 300 η β περιπτωσις 

. 3 ~ιπεται. 

r..): Ε ν τ fi σ κ η ν fi : "" Προ · 1) α'να' μι'α φωλεά έξ έκάστης τών ε ίσόδων 
'Γ · κειμεvου περί θεάτρου: 

txNrJ(nr..r 1531 
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32. 

Θέατρα - Κιvnματογράφοι 

Ίrp?ς τήν κυ , 
ΧΡονcuς , ριως σκηνη' ν ' • θ, 
της σ ... η:nα καμa:pίvια τω_νκα,ιθεις _εσιν τοιαύτην, ώσiε νά πpοστατεύωvται 

''- · ·ις " ' ' η οποιων ' 2) , "ξ - , , _ ταυτο-β) n η ε.ντος· τοι} ύποyείου , λ.Αα_ι , μια Ε ω' τη~ ει~οδοu του ίιπσyείου 
Ρος - Ροκεψένου ' ' α α παντως παρα την ε.ισοδον αύτοΟ 

4τη5Ε κυρίας είσόδ:ρπι ~.ιvη~ατοyράψοu. Μία φωλΕά πpός τό έ.ξωτΕpικόν 
· ν τ - ρcς την σκηvηv. μέ.-

a:) ΛΛ , ~ θ α λ ά μ ω R. - -1 ·ηα Φωλ . , . π Ρ ο ι:.ι ο λ η ς : 
8' 4 Ι Α θΕ~α πλησίον τijς Είσόδου πρός αύτόν. 
1. 'Ε ν τ - ΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟtfΤΑ ΑΠΟ 500-800 ΘΙ:λΤΑΣ. 
α) Μ' rι π λ α τ ε ί α. . 
β · ια δεξιά - _ · · 

.pι ) Μίa: ε.ίς ,; της_ κεντρικης είσόδου και Είς άϊτόστασιν 2-3 μ. άϊτ' αu·τη-ς · ατερ - , ε.να των , · - - , · · 
2 ~u, ε.φ' δσο δ, κα~α μηκος πλευρικων τοιχων, κατά προτίμησιν τοΟ ά-
. ε ν τ ω:-- ν εν συμπιπτει νά . είναι έπ' αύτοϋ καί η' έξοδος 
Ό, - έξώσ · . ·k:ctτ /-1.Οιως ώ ' τ Π : 

11)ιορίa:ς. ς Και έν ΤΠ- πλατεία ' ' 
, 3 , c: , με τον πεpιορισμόν ομως της άνωτέρω Α, 

. ι.... ν -
(.Qς • τ n σ κ η v n- . 

εν τ- Α, , . 
4. ΊΞ. n - κa:τηyορία. • ν τω θ , 
r .Qς έν τfi Α, α λ ά μ cp π ρ ο (5 ο λ η ς : 

'. 4 ι Α κατηyορίg, 

·ιην ;. ·~να μ~ΕΑΜΑΤΑ ΠΕΡ/ΛΑΜΒΑ.ΝΟΝΤΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 500 θΕΑΤΩΝ: 
2 κηνην. πυροσGεστική φωλεά είς τήv πλαπίαv, ε.ίς τόν έξώστην καt είς 
χ, Ε ίς τόν θ , λ . 

'°LΙΙιa:ιο~ ,τruροσt;εστ~κ α}1ον προ®ολijς μόνον φοpητήν , συσκεuήν δuσηλ.Ε κτραyωyόν. 
11/.lατα άνησ ο:~ φω~εαί θά έyκαθίσταvται κατά τρόπον μη πpοκαλοΟντα 

υχιας Ε ις τούς θεατάς δι' Ενδε.χόμε.νοv κί\.'δυνον. 

<('LI 'Άρθρcν 107. ι ·' ι 1 τr 
. eou 0 0 , Upοσ(!; cστι ' 
~<:.)11 q ' 45 συνδ~δ κ~ φςuλ.εά άπαρτίζεται: α) 'Εκ στομίου ύδροληψίας διαμέ
?Υk:a:τ Ρ/-1.οδίων 'Ε εμενο~ μέ τό δίκτυον ύδρεύσΕως. 'Εφ' cσov κατά τήν κρίσιν · 

. Ο:τrόοτ~στa:σις στο π~τpοπ~ν 'ΕπιθΈωρrjσΕως, θΕάτρων ~ Κινηματσyρά~~,ν κ,λ.π., Q 
σ~<;)ς Οlς Τοί) Κ μ~ων :,ων 0,045 Παpουσιαζει τΕχνικας δυσχΕpειας ιbφ οταν YJ 
ίο οτότοu δuνa:μ/tpιou., ενθα τό· δημόσιον Θέαμα άπό τοΟ ΕίδικοΟ δικτύου ύδρΕύ-
0ε: ι ο(ι ~ιον τοGτο ν~ι: \.' άνεχθfj τοιαύτην σύνδΕσιν, Είναι μΕίζων των 25 μέτρων. 
?Ρε: (ι0ε: Χι €λa:ττον ι:ναται . νά είναι Ελάσσονος διαμέτρου, έν πάσπ δμως πΕpιπτώ
η/-Ι.ιου11[;:ς ΚΟ:τοικ _των 0,025 (έ.σωτερικως) συνδΕόμενοv μέ τό κοινcιν δίκτυον U
/-1..ε:(OLJμ, εσ/-1.ων δ ιω~ κλπ., β) ΕΚ πυοοσe9εστικο0 σωληνος άναλόyου μήκους με.θ ' 
Ψιa:ς)) ενης διαμ ι_a:μετρου 0,045 η κd:τά περίπτωσιν 0,025 καί ένός αύλοΟ αύξο-
' γ) 'Ε ετροu, συνδεδεμένων μεταξύ των καί μπά τοΟ στομίου ύδρολη-

η, 1 δ) , κ λa:μπτrι-ρο , - , , - , - δ, 
l\i::k: Εξ έπ _ ς ισχυρας ενrασεως του δικτυου φωτισμου κιν υνου. 

?ε: <;)ς τρ~k:ι4τουa:φ,ης -you φωτισμοΟ κινδύνου, Επαφijς της θέσεως είς λειτουρyίαν 
ε:Ίta:φη το ίJδωρ αντ~ιας πρός παροχiJν ϋδατος, έάν άντί ΕΚ τοΟ δικτύου ίιδpεύ-

ε)ς, 0uνa:yε. Π~e_ε.χrι;:αι Εκ, δεξαμενης μέσcp άντλίας διπλi]ς ένε.pyε.ίας καί Εξ 
ο· tκ δ ' ρμ υ δια κωδωνων καί 

Φ<;)Αε(i ι ττ~Ροσ~~σ δ~ηθητικ~ν προσωπίδων κατά καπ_yων. , , ,, ,, 
, 4 ,ς θεσε.ις τηρε.ς ουτοι δύνανται νά τοποθΕτωνται και εις αλλας ε.ξω της 
?Ίtιτρa: Uva:τa:ι π. , 
'QΦιοτ τrη ~ σ ρο~ εύχεpε.στέραν χρησιμοποίησι1,; των πυpοσe!Jωτικω~ φωλΕων ,νά 
f\ «Ε~εvας τdι.κε.ντρωσις των ύπό· στοιχεϊα δ' καί ε' 1Ξίς ίδιαιτφας cpωλε ας, 
ι PC:τou ις Πόλε.ι πpοηyουμέvωv κατ& 1,50-2 μ. . ~ 
Όι-ι.ικ -ς d:νε.ξ"α ς ,με.Χρις 8.000 κατοίκων κατά τΓ)v τελε.υταίαν άποyραφην τοu 

Ηι~ς ,?u δικτu' Ρτητως έάν η' ύδροληψία ΕνΕρyi]ται έ.ξ ϋδατος δεξαμΕνrjς fj ύδρο-
ι Vτο ου ό , , · .,. J.λ ' ~ δ ' f:• Ο:ς μ ,' , πuροσC!>εστικός σωλ.ηv δυvαται να ε.ιναι ι:. αστικcι., ιαμπρου 0tον ις κωμοε. τ, αυλοΟ chrλijς κατασκεui]ς στομίου διαμέτρου 6 - 9 χιλιοστ. 

"')k:ιvηματ θΊΤ?λε.ις και χωρία ένθα δέv ύφίσταται ίιδρονομικόv δίκτυον, ΕΚα-
v. λ 0 ε.ατρ , ' δ ' ' "χ β) ζ_!οΧεί' , ον αντι τijr πυροσf5ε.στικr)ς έyκαταστασε.ως εοv να ε. Π: 

~ll\oί} 4(ι.J ;ιτrληρη, ϋδατος χωρητικότητος εκαστον 200 χιλι?yράμμων κ.αί. 
Ρου 3~rvλf7vo ΡC.:ντλιa:ς χωρητικότητος έκάστης } 5 χιλιο~pC:μμων, ~ετα ε.λc:-

J 4 Χιλ ς i-l2 κους 2 μέτρων, διαμέτροι; 1) 2 ιντσας και ακpοφuσιου διαμΕ-.532 ιοστωv». 

ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΕΛΛΑΛΟΣ 



Θέατρα _ 
-----Κινηματογράφοι 

Τόμος r . , Μα. Κα. 3 3. 

Έπιe, λλ "Apep~\' 110. 
'<ο:ϊaς λ α εται ή έ , , Ι<ο:νο 1 , ειτοuρyούντω/κ~ταστ_?"σις αι;,τομάτων θερμοστατικών σημαντήρων πυρ-
δέοv νι~ηv καί συvδεο , εις ;τασαν, αυξησιν θερμοκρασίας μή θεωρουμένην ώς 
μέ , να ,εύρίσκηται μενων αντ:ιστοιχως, _ τόσον μέ , τό κέντρον συvαyερμοΟ, δπερ 
Ρον ~ο_ Ι<εντρον , λεκ:ις κεντρικ~ν ypαψειοv ~οΟ θε~~ου, κιν) φου κλπ., δσον καί 
τερε, ου κτιρίου ηέ'Vτ, ροpωτισμου, το θυρωpειον, με άλλον τινά κατάλληλον χώ
στικ ~0vτας άλλους ος, της αίθούσης, τών θεατών, περιφερειακούς διαδρόμους δι=.υ-

ryν 'Υπηρεσίαv χωρους κλπ., διά πολλαπλασιαστοu δέ πρός τήν Πυρ~σ~ε-
0 1( ' . 1 ατα τά , , ) 'Εκ - αν~τερω αύτόματος σημαντήρ άποτελε'lται: 

2) ' Της ~ου κυριο~ σημαντηρος. 
3) της έεyκαταστc;rσεως το[; άyωyοΟ. 
4) Της π Υκs_χταστ~σε~ς συναyερμοu καί 

ηyης του ρευματος. 

Οί e 'Άpθp~\' 111 . 
'<λήσεω ερμοστατικοί σ - ' ' δ. , · ' ' των ς των θυ - ημαντηρες πρεπει \·α συν εωνται με συστημα αύτομάτου 
'<ωλ, θεο:τωv ώ ρω\ έ~κοινωνίας μεταξύ τοϋ κτιρ ίου τfjς σκηνfjς καί τοΟ κτιρίου 

uητ-αι ή' σf!Jς, και _!ων θυρών τών δευτερευόντων χώρων δι ' ών δέν θά παρα
εσις της πυρκαϊaς. 

'Ε 'ΆpθpCJ\' 112. 
Το() Κ TOU -Ι<υρίου φ φωτισι:ου κινδύνου, τροψσδοτουμένου έ.κ πηyfjς άνεξαρτήτοu τΤjς 

1. ·Ανά ~τισμου, δέον άπαραιτήτως vά φωτίζωνται : 
Ρος είς η)v μια ,λυχ':_ία έ.vτάσεως τούλάχιστοv 500 κηρίων μετά άντανακλαστfj-

2. "Ανωeοροψη~ της αίθούσης παρά τό προσκήνιον. · . 
3. Κάτωθεν τ~υ ~πισθίου έ.ζώστου. · 

δ 4. Είς , εν αυτου δεξιά, άριστερά, όπίσω άνά μία. λυχι·ία 200 κηρίων. 
ων είς τάc το~ λπ_εριψερειακόv διάδρσμον, τa κλιμακοστάσια κλπ. μέχρι τώv έξό-

δ 'Επίσ · α~ ας (ψωτιζσμένας έπίσης έ.παρκώς) η είς τάς οδούς. 
ιαδρόμου ης δ~ον νά ύπάρχωσι λυχνίαι φωτισμοu κινδύνου είς τήν σκηvήv, τούς 

ς και θαλάμους ήθοποιών, μηχανοστάσια κλπ. δευτερεύοντας χώρους. 

~ο "Αpθp~ν 113. 
α) λ~τισμ_ό·ς κινδύνου πρέπει νά δύναται, νά ;εθfi έν λειτ~υρyίι;χ: .. - , 

'Τtαρεμeολ - τοματως συνδεόμενος μετά τών αυτομι;χτων σημα~τηρ~ν zτυρκα_ιας δια 
~ι?μου, ά~~ 'πολ~απ~ασιαστοιJ, οχι μόνον είς περιπ_~~σι~ ?λα(5~ς του,, κυρι~ς φ~-
άλαμο α κ~ι εις περίπτωσιν έκpήξεως πυρκαιας, ιδιι;χ δε. τοιαυτης εις τον 
, β) ~ ~ροf!Jολης, τι)ν αίθσυσαv θεατών, τήv σκηvήν κ~π. , , · . ~ 

θεσεως ια χε ιριΥς έξ ολων τών άνω θέσε.ων ώς καί έξ οιασδηποτε. άλλης ειδικης 
ίCΧΧίστην κ~ιν~ψένη5 καταλλήλου έκάστοτε ύπό τοιJ άρμοδίου συμ(?ουλίου διά τr)ν 

Φην του ψωτισμοιJ κινδύνου. 

"ApθpCJν 114. 

0τον,~Ί3ς του θαλάμου προGολijς ό φορητός σGεστήρ δέον νά άπέχη τούλάχι-
, μ. άπό {ών προGολέωv. 

'' ApBp-'\' 115. 
1 Οί φορητοί σ(!ιεστfιρες είτε ύypaς, είτε ξηρiiς yομώσεως, πρέπει νά έ.λέy-
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Vω . 
ο \Ιται πα , - . 
ητις θά ρα της άρμοδία Π - . Ι<ο:l , C5,εe5α ιοϊ έπισ, ω ς , , υρ~σ~εστι~ης Άρχfjς, κατa κανονικό: διαστήμαtα 

την περαv ταύτηςη~ ,ς επ αυ~ων την χρονολοyίαv τοϋ τελευταίου έλέyχο~ 
· ιαρκειαν της ίκανότητος αύτών πρός δρaσιν. . . 

1. 'Εντ' • 'Άρθρσv 116. 
~οοc;εοτ - ος 7 η μερών άπ' - , , υπ0χ ε ~κης γπηρεσία • 0 ~ς επιθεc:ψησεως τfjς ένέρyοuμέvης ύπό της Πυ· 
των gπουται νά προ~5· ry δι;υθυνσι~ ·της έπιχ_ειρήσεω,ς rrou θι;_άτρου η Κιν)φοu, 

. 0δειχΘέντων • ~ ει5 αvτικαταστασιν των yομωσεων των πυροσ<5εστήρωv 
υπο του ένερyή~αντος τfιν έπιθεώρησιν. · 

/ . . 

τη ) · Κεκαλυ , "Apθp(>V 117. . 
Ρωσι τ . μμενοι χώρο ζ '' , , α) /~υς κάτωθι δ ου _ι προορι ομενοι δια θεατρα, κιν) ψοuς κλπ. δέον να 

n:ο:Υορευ α, Κτίρια δέοJ , ς. , β) Ο~ενων τών να ~[ναι λιθοκτιστα fl έκ σιδηροπαyοίJς σκυροδέματος ά· 
'<ο:ί τ, ,τα lιλικά - το~ωμ~ων έκ ξυλοπίκτων κατασκευών. · 
μ.ερισ~ ,υλικά των κτz:ν θ ιαtοeων χωρισμάτων, διαδρόμων, θεωρείων, όροφων ώς 

Υ) α;ων ( έψ' " τω., ε~ η οπισθεν Πjς όθόνης η της σκηνflς χωρισμάτων η δια· 
~ο:n:τισΘ, Οροψαi ,?σ~ν υπ~ρχουσι τοιαΟτα) δέον vό: είναι aφλεκτα. 

2 ό":Τος έ.ντ~ς _ιαχωρ,ισματα έξ οίουδήπστε είδους ύψάσματος εστω καi έμ· 
των ~λ ι έξωτε ι ;ιτυρψαχου_ διαλύμματος, άπαyορεύονται. . 
'<a:i άε Ψακοστα~ί κοι ιοιχοι των κτιρίων θεάτρων, κιν) ψων κλπ., οί τοί:χοι δλων 
\Ιό; είν Payωyωv ώ ων, , ια~ρόμων καί προσ('5άσεων, οί τοϊχοι τών καπvα~ωyών 

3 0αι, πυρίμrrvο ς Και οι μεταξύ ό'ροψijς καί τijς στέyης ιΧνωθεν ψώτων, πρέπει 
τοuλ,. ι τοι οΓ'Λ ~ι. 
θο:ίο::Χ~στον ~νω~~ν κ_crrη~αyωyών καί άεραyωyών πρέπει νά έξικνοίJνται 0,80 μ. 

4. Κ ν της υψηλοτέρας όριζοντίας yραμμης της στέyης η τοΟ στη-
\ιr.. . ατ' ~ α~· . , 

5 
ω;, θεό:τρcf:κκλισιν τών άvωτέρω δύναται νά έπιτραπn δπως οί τοί:χοι μο· 

υττολ0' ο 7τά)(ος '~ κιν) ~ων κλπ., άποτελοίJναι έ.ξ άλεξιπύρου κατασκευης. 
~οrrο:yΥ~σμου τοu τ~ν τοιχων_ τών κλιμάκων δέον νά η τούλάχιστον Ο, 15 μ. ( ιΧνίΞU 
O:va:yk: ~υς σιωροδέΠCΧ)(ους του έ.πιχρίσματος) έάv εΙναι, κατεσκ,ευασμέ~αι έκ σιδ_η-

c.uν. ματος, 0,25 μ . δΕ. έκ πλινθοδομης ανεξαρτητως των στατικων 

'Οροφαί 

'1ta:ρ Ί. Αί ό 'Άρθρ()V 118. . 
it Ο:μον' Ρ0Φαi δλ - ' ' δ -~ι vQ: .;~ν άνθ ώ ων, των ~ώρων τών κειμένων κ~τc.ι>θεv χ,ωρων πeος ιαρκ,η 
1~ν '<λ ειναι nυρ' πων, ως και αί όροψαί τών διeχδρομων και προσ('5ασ~ων πρε: 
\ιa; έ'Τtι Ψακοστ~ιι;ιαχοι. Α ί όροψαί των λοιπών χώρων, συμπεριλαμ('5ανομενων και 
~ιΥ(ι.)τέ Τραπ5 άλεξι~v δύν~νrαι νό: είναι άλεξίπυροι. Κατά παρέκκλισ~ν δύνατ?'ι 

μ.έτρΡους τών 2~πυρος οροψrj είς θέατρα, κιν) ψους κ.λπ. πεeιλC:μ<5~ν~,ντας _ο
;Ρόνc.uς C.Uν, ,€τι δε . Ο ,θε~τών, ~ν τό δάτrεδ9ν δΕ.ν, ύπέρκ_;ιτα.ι έ.,κ τη,ς ~δου αν_:υ των 
ος, άλλ ~αι τήν σ Κ<;ι εις ι~ονωροψCΧ; τοιαυτα _κτιρι,α, ω~ η οροφ~ ~οτελει ?υy-

~, 2 α πλαν ~εyηv, δυναται να έπιτραπn και ξυλινη όpοφη άνευ κονιαμα-
υηττ . «Α ί , ισμενη. . 
(5 οτε Ίί στεyαι δ, , " . , , , , έ a:νιομέ ΡοΧείρου , εον ~α εχωσιν έπικάλuψιv πυριμαχοv, απc:_yορε~ομενη,ς οιασ-
ξcuτε \/r}_ς λα α ~πικα~υψεως αύτών, έ.ξαιρέσει της κ_:rτασκε~ης ,στεyης ε.κ yα_λ

'~lΙ<c.uν έπrδ Ρ,ινας υπο τήν προϋπόθεσιν δμως της μονωσεως της εκ των 

1
( Jtιι0 . 

2 
fασεων (θερμότητας, ύyρασίας, θορύ~ου κλπ.) » . 

. ΙGιι (φ τιΑfτc.· ' • , , - " J> Δ 7~' -,... 1·•}2- ,,,. ΕΚ Α. , kι ως ανηκrιτεσπι.θη δια του α(ΙΟQ. 22 >. • Ι · t τη,, -+ ;) ·'οFμ. 
• lRfi)_ . 

Ιι' 4ι' a t-<Ovo Q: Το' , 'ΆpθpG\' 117. 
~a:τό:\ι τ δ~α τυο~ςεν λάνοικτc'i) Χώρω λειτουρyοϋντας κιν) ψοu~, θ,έα_τρα, καi ~οιπa ~αί 

ου Ίίυρός, κ , ειστούς χώρους τούτων θά ίσχύωσι τα αυτα μετρα ασφαλε ιας 
ως Καl είς ΤΟUς έστΕyασμένους τοιούτους. 

ομ , Κινη "Αρ8ρ~\/ 120. 
0 Ο:τ(ι.)ν f-ιο:τοy , ιiG:! v Τί~ διαμ. ε ~~Φο,ι χειμερινοi η θεριvοί έχοντες σκ~νή~ θε,~τρικήν_ μετά χωρ,ι· 

G:!ν δ οσc.uπικ ' ματων κλπ. καί άvα(9ι(9άζοvτες κατα τας ωρας τ~ν πα~αστc;χ-
153 Ι Q:τό:ξε ις ον - πρ~·ς έ κτέλεσιν προyράμματος, ύπάyονται ε ίς τας περι θF.α-

4 ' των αρθρων 121 καί 122 τοίJ -τταρόντος . 
ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ .ΕΛ/\ΑΔΟΣ 



-------
θέατρα ~ ~ 
~γράφοι 

Διά . ''Apθp<'v 121. 

Τόμος Γ . . Μα Κα. 35. 

Κο:ί 118 :rα θέατρα έν λ - , 
οροι: του παρόντος, ~ί ε~στ~ yωpq> έ~αρμόζονται αί διατάξεις των άρθρ. 11? 

1. Τ ό - αψορωσαι τους κιν) ψους έπί πλέον δέ καί οί κάτωθι 

2 > • μηκος του σωλ - -
διά σ~ :π~yορεύεται αύσ~νος_ έκf?οης, δέον νά__ ε[ναι τούλaχιστον 25 μ. 
ζόντcuν \~Κω~ fJ , άλλων έξαρΤ/fως, η κc;:λυψις, ~ς πυρ;>σGωτι~Τjς έyκαταστάσεως 

ην απροσκοπτον δ' δηματω~, ω~ και η τοποθετησις αντικειμένων έμποδ ι 
ιο ον προς την πυροσ<:ιεστικfιν έyκατάστασιν. 

1 Δ , "ApBp~\' 1 22. 
d: - εν ' Vτικει , .επιτρέπεται ' , 'Vον g μενωv είς τά πα η σ~σσωρευο:ις ~αλαιών σκηνικών η άλλων εύφλέκτων 
ιιης ρyο~.- 2. 'Επιτ , ρασκη~ια, έκτος των προοριζομένων διά τό άναGιι3αζόμε
Ποιώναλ~α είς είδικά ρ~~ετα.ι η τοπ?θέτη~ης τών ~λικών τούτων κάτωθι τfjς σκη 
κτcuv • απαyορεύεται .ια .... τον σκοπσν τουτον δωματισ. - - 3. Οί θάλαμοι τών ήθο
Ciρθρ υλικών.-

4 
Δ ~α ~σι κατεσκευασuένοι έκ σανιδωμάτων η άλλων εύφλέ-

" α το - · ια τα έν α' - i· λ - , Ο:ρθρο υ παρόντος . , _ νοικτφ χωρφ ειτουρyουντα θεατρα ίσχύουσι τά 
υ 121 • τα αφορωvτα τά χειμερινά τοιαΟτα, πλήν τΤjς παρ. 1 τοΟ 

1 ΓΙ "Apθp~\' 123. 
ΡοΟ χ αράθυρα 13λ' , μη κ π αισίου μέ • επο~:τα εις ψωταyωyοuς πρέπει νά άποπλώνται έκ σιδη-
ιιο:λό αταπίπτωσιν tΠ.~ισ.μενας, ύάλους, αϊτινες νά στεpεώνωνται, οϋτως ώστε νά 
Ρc..>ν Υc..>ς των τοπ Π_? την έπιδρασιν τοΟ πυρός. Είς χώρους ταμείcyν δύνανται ά-

.- 2 'Ε ικων συνθ - ' .ι - ' λ δ' \Ιοιι , · πιτρέπ ,, ηκων να ι::.πιτραπωσι μονιμα κιyκ ι ωματα παραθύ-
οντα με δυσκόλως ε\αι ?πως οί τοίχοι της αίθούσης τών θεατών έπενδύωνται μό
~v κι.- 3. Τά πα. ~ εyομε':_α ύλικά. 'Επενδύσεις όροφών δι' ύφασμάτων άποκλε ί
τοuς ινητόν καί Ε. ρ~θυρα, της αίθούσης τών θεατών πρέπει ν.:Χ έχουν τούλάχιστον 
Πο:ρ, ~ούλάχιστον σ~ 3~ν ευκόλ,ω~, άνοιyόμενον μέ ,μί~ν μόνον κίνησιν, φύλλον. πλά
\Ιως ο: !1Ρα έπιτ , • μ .. και υψους 1,25 μ. τουλαχιστον. Κιyκλιδωματα ε ις τά 
Ι<λε' με τά παρ~πονται ~α τοποθετώvrαι μόνον έάν ταΟτα άνοίyωνται συyχpό 
Κλε~ουιι Καπνοστ υeα κα~ δέν έμποδίζουν τό κλείσιμον.- 4. Αί θύραι πρέπε ι νά 
Ι<λε ιο~v αύτο άτ εyως .και νά είναι πυρίμαχοι ν' άνοίyουν πρός τά έξω καί νά 

ιδcu νcuνται μ ,,ως , ?εν έπιτρέπεται δέ διαρκούσης τΤjς τ:αραστάσεως, οϋτε νά 
' ουτε να κ - - • , ρατωνται τεχvητως ανοικται . 

"Apθp~\' 124. 

σ 1· Το C9' Tov ε' αρος τω-ν Φ - • λ , , . . . ' λ, Τiιν ις τό λ, _ ρακτων ασφα Ειας πρεπει να ανrαποκρινηται του αχι-
0κοπιμ6τ::τ;τος του άνοίyματος τfjς θύρας, 6:.λλως ν' ά1.ταττοκρίνηται πράς 

ΚλCμακες 

1 ··ο 'Άpθp<'\' 125. 
Κλίι ι · λαι αί · , , - ) λ ' d:φ.('Ο:κες π , προς εκκενωσιν του θεάτρου, κιν φου κ. π. χρησιμοποιουμ[ vαι 
με Ε~των ύ\ΕΠ~ι ν&, ε ίναι πυρίμαχο ι καί ν0: €χουν_ ά~φΟΤέρ~θεν κουπα~τήν, έ ~ 
'< τας C9αθ ~κων (εκ μετάλλου η λίθου η σκληρου ξυλου) η χειρολισθηρα και 
ό ιιι),Φους κλμιδι:;,ς μη πεπακτωμέ.νας, άλλ' έ.δραζομέ.νας έλωθέρως . Διά θέατρα, 
1( ~Οιων δέν 7!· ?Τινα δέν έχουν περισσοτέρους τοΟ ένος όρόψους καί 6:.νωθεν τών 
'<εις d:λεξί υπαρχοuσι χώροι διαρκοΟς παραuοvης άvθρώπωv. θι:.ωpοΟνται έπαρ-
1( Τωμ.έιιαι π~ροι κλίμακες.-2 . Κλίμακες άνάyκης άπαyορεύεται νά είναι rrεπα
.ι.~θίοταντακαι ,νά έπικοιvωνώσι ι1έ ύποyείους χώρους. Αί κλίμακες πρέπει νά έ γ 
\..(,ερα .ι. 1 εις 'δ ' ι λ Ρ- ' δ ' θ' - . οτ"' u.μ.έσω , ι ~αι~ερc:, κλιμακοστάσια, α~\:}ανοντα, ια, παρα, υρων φ_:vς και 

0 
ωιι ΧΡησ ς ,έπι της οδου η έξ αύλΤjς καvοvικης .-3. Αι προς έκκενωσιν των έξω-

Q:~ν Τών θψευ_?υσαι κλίμακες δέv πρέπει νά καταλήyουν άμέσως είς τήv αίθcιι-
ι "ξ εατω άλ ' · θ λ ' -Tijς ε λοδ01 νά 6ν, , λά νά €χουν ίδιαιτερους δια,δρομ.ους και τyρο α, αμου~, ~:)ν 

7Τ ατε' _ιατασσωνται οϋτως ώστε εi.ς περιπτωσιν σuyχρονου εκκ εvωσεως 
ιας της αίθούσης καί τοΟ έξώσiου νά μi) yσνώνται άντιρρεύματα. 

ε ''Apep~ \' 126. 
fδ~ιν ~ύ;~ ~ξcuτε ρ__ι κάς, -οψε ις τοΟ , κ τιρ[ου. δέ,?ν vά έ y κ~θίσταντ~ι κα~~ τ~~ δό~ 

Φους ών σ,ιδηρ,α ι κλιμακες άρχομεναι ε ις uψος ,?·50 εως_ 3 μ ε ;ρα α~ωθ c: " τοι; 
'Γtχ οι διαπηyες νά έξικνώvrαι 1, 20 μετ' ανωθεν τη ς στε yη ς , ης πε ρα ι · 
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Τόμος r· 
· Μα f( -----.:____· a . 36 .. 

θέατρα ·- Κινnματογρόφο ι 

tlρω , . . . 
ν' να πα α . έπιδ , ρακολοuθώσι ' · λ' ( , ιωκηται καί Ε ~ τ;~ν κ ισιν. Η έyκαταστασις τοιούτων κλιιiάκων δέον 

- ις υπαρχοvτα _ κτίρια θεάτρων, κινηματογράφων κλrr. 

Κο" 1: Π ρέπ , "Αρθροv 121. · . 
, υ εις , Ει να έξασψ λ'ζ · " · · • ' τ~ σημ περιπτωσιν πυ α __ ι ητ;χι δ αμεσο_ς συναγερμος ο/.οκληρου τοϋ προσωπι-μεvα '?'τ~ ~υναyερ eκc~~ας δι, έyκατασrασεως ηλεκτρικων κωδώνων. - L. Όλα ΚΤUοu.με pμαδας 

0

J'
0

';;'C:, ως ~αι .. δ φωτισμός κιν!\ύνου η πρέπει νά ε!ναι συνδεδε· 
. ρευτ~ν · η .η:αρομοιαν συσκεuην κεχωρισμένην έκ τοί.J δι· 

λ 1 . n Ρ . "Αρθροv 12s. Ψασεις α\ διατάξει ι51ι; τω,ν δρων στατικiiς άσψαλείας έφαρμόζονται .αί πο-. ~Οδομικ 'ος έξασψάλ ' - ' Qτατικω κα\ διαταγα~ τω~ έν ισχύϊ νόμων καί διαταγμάτων καί αl σχετικαί ά1rο· 
_,25 μ ν αναγκων ι. το~ 'Υπο~ργείου Δημοσίων "Ερyων.-2. 'Ανεξαρτήτως των νου κα~• έ~ όπτοπλι,; '"'1<ος .. των τοίχων τών διαδρόμ~ν δέον ν~ lj τού~ά)(ιστ~ν ""ολοy ί. αμ ψοτέρας 0.δομ η ς η , Ο, 15 μ. έ κ σι δη ροπαyουζ σκυροδεματος ωπλισμε · <,ηται τό έπ ' τας παρειας καί είς τάς δύο δέ περιπτώσεις δέον νά μή συν· 

ιχρισμα. 

Πετα 1 · Είς το. "Αρθρ<v Ι~- . το 'ι να ' ' υς πρός χ - - - ' ' ' . .1 ' η <>ια, ο' υ;ταρχωσιν . . ρη_σ.ιν των θεατων χωρους και διαμερισματ~ δεν cπιτρε· 
0 

έ\>tός υδ~ ή μέσω οι.αιο,δηποτε ψυσεως κατασκευάσματα χρησιμευοντα ως κα· θψεύοc-τ έτ~ρου τ ' αυτων (χώρων καί δ1αμερισμάτων) δίοδος πρός το κτίριον δ!0ταντα α ";'ς κατtηματος _αύτοϋ ύπαρχούσης κατοικίας.-2. Διαμερίσμα;α χρη· μ~ο~ Ομ~ ε~~ τόν ι~αι του_ προσω~ικοϋ της έπιχειρήσεως έπιψέπεωι. να ,έy~α· 'iθ τα διαδς .οπως τ;σ/0ν. της σκψη~ μόνον κα1:_όπιν, yν9'μ.ατευσεως_ της .α~χης, ρ 0ποιων Ρ:Ψων η .. , ~ ωσιν. έξ. αφλεκτου υλικου και μη επικοινωνU)σιν αμ~σως νi'~ ;ων της σκη -α:~ ων . χωρ~ν πρσο~ι~σμένων, διά ~ό κο~νό1· η _τω.v Θα~αμ'!ν 
c1:·

1 

• αy0 παρασκη ~ς 3-, Αποθηκαι και εργαστηρια ευρισκομενα εvτος :ου χω· ο~λ<κτο:''.'ς διαδ~ι~ν δεν έπιτρέπεται νά συyκοιι ·ωνώσι μέ τούς πρός τ_ην σκ~' ,~α"1:αι δσυλικοG. ·~μους, άλλ' έν έναντί(Χ περιπτώσει δέον ~ά εχωσι _Θυρας εξ ς τη' v ον το δ ρyι;χστηρια άμέσως χρησιμοποιοιJντα ττυραν δεον να εyκαθι-μ 
0 

• υνατσ · · · · ' λε' ον • Ταδοσιν - ν απωτερον ό:πό τίjς σκψίjς καί εις χωρους αιτοκ ι : 
του πυρος είς την σκηνήν κλπ. 

λόv Έ:: nι(? . λ ''Α θ ?11 -
,...._, ·ι\ιστ0 α λετα , Ρ Ρ"' i.,..,. ~v , ν 1 ι η • , . ομ' .!1 θέσ ' 100 έ υ'.'οG?λή. είδικών σχεδίων ουντeταyμένων ύπό κλψ~κα του· ο~~υ Κινδ'5 Καί ή ~ ~σις σποισις νά έμψαίνηται ή θέσις τών πυρ~σGεστικU)ν φωλε· Οtικη υνου κα' ~ατ;αξις των σημαντήρων πυρκαϊiiς, ή Θέσις των. λυχνιω,ν φωτι· Φωλεά. ι υπομνημα ένδειηϋον τά στοιχεία έξ ών ό:παρτιζεται η πυρο· 

cιο 'Η ό: " ~~ 'Χ•ιώδ Ρμοδία ΑpθρC\' 131. Κρr~κοu ~, έκπαίδ:"ροσGεστική ύπηρεσία τσG Κράτους Θέλει . μεριμνήσει δι~ τi)ν ει Ι\α.1Άλδημοσι~~ιν, τοϋ Κοινοϋ πρός ψύχραιμον ό:1;ψετ~πι~ιν δ~αταστά~~~~ ηλον ι;ατων ραδιοφωνικών μεταδόσεων η καθ οιον ηττοτε 
τροπον. 

ΚΕΦΑ/\ΑΙΟΝ χιν 

χ~ 1. Φ· Σκηνή ii~au ~Ροντα τ , .. ΑρθρC\' 132. , , • Ί'tον Q ξι)·5 οκην- μηματα τη-ς κ - δ . . έσωτερικην διαμορψωσιv του 
0 

1\ l\L\/a: ης πρ' ατασκευης ια την 'λ - Άκά ~ό: ~tc\; μέρ ~πει γενικώς νά άποτελώνται έξ άφλέκτων υ ι~~ν. - ." ;~v &'"ηvικJ,αΧεία~ ';Ρεπει νά ε!ναι πλανισμένα η νά άσφαλίζωνται κατ άλλο~ τρο· 
a: μ11 ιευeυνο ς άλλαyα~αψλέξεως. -2. , Ι': γ καταστάσεις έλκυσμοϋ χρησιμο:"οιουf εν?ςι -

., •!ναι ~ένων δ ':'ς, πρέπει νά άπστελώνται έκ συρματίνων σχοινι~ν, ~το υ νατ&ν ι α , τij ~ ~ ε ιpός. Π ρέπει έ πί πλέον νά λαμ Gάνω::ται, μεG'ά' ;στε 
1 να ευρισκωνrαι άνθρωποι είς τήν τροχιαν των αντι ρ · · 

1 
. Α' 53() ι L>no τη' ν '' Αρθp'ν Ι33. σκη•"' · , λ • άΠό πυρός, tδί(Χ 

... ,ν κατασκευαl πρέ:rτει νά είνα ι ασφα εις τεχΝΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 



Τόμος r. · Μα. Κα . 37. 
------ · -

θ~ 1. 4ι~ 'Άpθρ~,, 135. . ., '<ο:ς ..... κοομ. , 
0τι'< ~ ' έ-ττί δέ η__οεις καί €πιπλ · , , . , , , . , 
θετ c.>ς διQ- , ~ης σκη - ό ~ ~π,:ρεπε~αι, να uπαρχοvν μο_νον εις τας άπο
d:τrο 1Ίθ;ε.ιοωv δ0 ερyοv 0;;11_ς t. νοι εκ_:.ινα τα οποϊα θά χρησιμοποιηθοuν άποκλει
δέν Ι.ιεvn έ,\ deακοομήοεωv Ρ κ ~ π~ιχθn.-2. Μεταξύ τών πρός χρrισψοποίησιν διευ-
Χc3 'ΤΤ:pέ.ττει ε, εpος διάδ αι τω~ περιf!Jαλλόvτωv τήν σκηνήν τοίχων πρέπει νά 

ιιq. ~,Οι <broe vα ~Πr/Ρεά(ε.f~μ~ς πλ~οuς, τούλ~ιστον 1, μέ_τρου. τ9 π~άτος τοuτο 
~~)€Χουν .ι rικεuσεως δ κ, f!!αρων ελκομενων κατα μηκος του τοιχου.-3. Οί "\/\ c.rr , • ιακο . , , , . , λ.εται δ. ιφαvειαv Ρ-α .σμησεως και εν yενει παοελκομενων δεν έπιτρεπεται 

ε 1,Α. 1.:1 σικnν λ' - ·τ.- Γ\\ 
γ'-1. περικλείω ., π ~ov του LU'!" τijς έ-τ;ιφανείας τijς σκηνijς, έπι-

-ι.ιαι διςχ κατασκεuων πυρψαχων. 

ελ_Ι< 1., ΓΊρό: 'Άpθp~v J:JC. 
tfj οι..ιεvc.>v ς διαφύλ.αξιν -
λο ς 01(1'/v~ /{~ Tr. Πpέ.πε :ω~ ~ιακοσμήσεωv, έπίπλων, ένδυμασιών, οπλων, παρ
Χο υρΥοιJς Ι'/ς εύριοκό ενι να _υπαρχουν ~παρκεϊς χώpοι.-2. Οί έντός τοu κτιρίου 
f.ξ Uς '<αί ' ζωyράφοιf οι. Χ~ροι διαφυλάξεως καi οί χώροι συνερyείων διά Ε,υ
Χώc.>θεv η το.ι:κ_ώματα ~αι fiλ.λ.ους χειροτέχνας πρέπει νά έχουι' 6ροφάς πυρψά
~\ι Ρ~ν Τουλάχιστον , υ,, ανοι yμάτων, πρέπει δέ. νά είναι άμέσως προσπελαστοί 
~μ, Ι<ά-r:cu~ΡrισιμευόVτω vdιτεχουv παράθυρα είς τό· ϋπαιθρον.-3. Προκειμένου περί 
Οι; Εαοι; 'ΤΤ: εν ToQ όπ ~, οι:λειστικως πpός διαφύλαξιν κυλίνδρων διακοσμήσε
tfj vεΡ}'ε(αΡΟσf!Jάσεω ι'? ιου μερους τi]ς !5άσεως τi]ς σκηνfίς δέ.ν ύπάρχει άνάyκη 

'tQ ς σκηιη Τrρέ.τrει J. ε~ωθεγ fj μέσφ παραθuρων.-4. 'Ακάλυπτοι θέσεις πυρός διά 
ι ή /..ιετ ,ς οσοv τ, α δ ιατι~ενται είς δωμάτια πυρίμαχα άπομεμακρυσμένα άπό 

<Χδοσις πυ 0 , υvα;οv περισσότερον καi κατά τρόπον ωστε νςΧ άποκλΕίη
ρος και είς τά συνερyεϊα καί έπί τijς σκηνijς. 

Είς ΈΞΙ< τ- "Apθp~v 137. . 
οι τό ϋττ '?ς ΟΙ(ηv~ • 
't ,J..ιο1!οιο <Χ_ιθpοv ,.ι. η~ Κ~ι ΕΙ( των · θαλάμων τών ήθοποιώv πρέπει νά ayn κλϊμαξ 
. €ρ,..,, υι •c-v u.ΙJ.εοως πΊ , λ , , . . . "' όδ, ~c '?ς πρ •. Λ<ΧΤους τού άχ'ιστον 1 μετροu, πυριμαχος και μη χρη-

Ος d7Τοχω 0 5 κοινήv ιωκλ.οφορίαν. 'Επί πλέον πρέπει νά ύπάρχn καί δευ-
Ρησεως ά-πολύτως έζησφαλισμέvη. · 

4ιαοτ· 
αοεις οκηνnς, έξοδοι ήθοποιίίiν κλπ. 

Χόν J. Α ί δ 'Άpθp~ι' 138. 
1tερ έl<Phy ιqοτ&σεις - , · ,. ~ " 
€( ι~Ριc;' , VUομ.ένη ε' το.υ Χc..:,ρου τnς σκηνnς . πρέπει ,να ~ιvαι τοιc;uται, G?στε τ_v-

1 θε ~ τό 11-.ι~vη fVτό ις. Τ<?_ν χωρον τijς σκηνfίς πυρκαϊα, _να πα~αμε~ κατ ~ρχας 
0 · <:trρcu ~ωτ~τοv ς, αυτου, τά δέ. παραyόμενα άέρια καί καπvος ν~ παραι:.ενωC?_ιν 
tr~ v<:t ~ι rι Ι<ιvrιμ.α~~Ρ0ς, τοιJ yώρου τijc σκηνijς.-~. Τό ,δάπεδον της _?ΚΤ}VΤ/ς τ~ν 
λ_ ρ1<ετQ QίηοFJται '(Ραφωv, λειτουρyούvτων καί ως θεατρων ποικιλιωv κ~π. δ~: 
<tι-Qιοι; ry Ριομένοv ,. rrα;vτοτε ,όμαλόv (λεί'ον) κα~ νά είνc:ι υαιοχρωματιc;μενον iJ 
Ρου δ ,1!αρο/J.οί rι θ.α _ καλιmτεται διά ι...ιοvσαμα, Φελοταπητος, , κα:.οuτσουκ;. λινε· 

't~ Eov dϊrα ων ε,ιδω ν.-3. Πρός τq οπισθεν f7 τά πλάyια έκαστn5 σκτινrις ~Ε· 
t.ΙιιcοΝ Ραιτητως νά ύπάρχn ίδ ιαιτέpα έ.ξοδος κ ινδύνου των ήθοποιωv, 

1Νr:τιτ 
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έρyατων κ , 
αύλι αι τεχνιτωv θ , 

· Φθ, · ον, αύλήν η · , εο:τρου όδηyοΟσα άπ ' εύθε ίας ε ίς το ϋη:αιθρον, είς προ-
εντα κατ · , ανοικτοv χωροv της παpακειμένης οίκοδομfjς η ε ίδι κώς προr!Jλε-

α την . οίκοδόμησιν διάδρομον. 

"Ύποβολείον 
. Είς θ, 'ΆρθρC),·, 139. · 
σεις. Τ ,. , εατρα δπου ύπ , , Ι?. λ - . - δ, , " - . .' , θ δ , 
τ · ο ύψος τ , , αρχει t)ΠΟΙ:JΟ ειον τουτο εον να εχn τας κατω ι ιαστα-
δ ου~ 0,80 μ. τό ου.του. δεον νά είναι τό ιΞλάχιστον 1,60 τοιJ μέτρου, τό· πλάτος τού-
Ι<~η~ η όπ'τοπλι~θος ::_ου 1, μέτρον. -Τ ~ίJτο ~άν, εΙναι κατασκε~ασμέν~ν ~κ λιθο
~ · , ιαμαντος έ.cΧν δ?ομ~ης δεον έσωτερικως να ειναι έπιι<εχρισμενον δι ασ~εστο-
,, αι τόι δάπε'δ, ε .ει ναι ξύλινον αί έσωτερικαί αuτοΟ πλευραί να είναι λείαι 
ε~ωσι το άπ ον ~ου απαραιτήτως ξύλινον. Αί δίοδοι, αί άyουσαι πρός iοϋτο νά :? ύ~ο~ολειο~ιτ?υf!ενον ϋψος, διά :ήν ιΞ~ευθέραy διέ~ευ<!ιν ~ο~ ύπο(5ο~έως. ,'Η είς 
~ φερn έρ~ , υπαρχοuσα θυρα να κλειη καλως. Τσ εις .το υη:οGολειον κάθισμα 
Ι<α-τω δέοlι ~ι?ιν_ωτ,ον ~πό δΕ. τοu καθίσματος και είς άπόστασιν 0,40 μ. πρός τά 

α υπαρχn ύποπόδιον καθ' δλον τό πλάτος τοιJ ύποι9ολείου. 
1 , "Αρθρe>\' 14C. 

Cύ · Αι έ.v κατ 'ψ έ.λ' · ' - θ λ' 'θ - δ' , Vο::νται νά , , 0
,. ει αχι~ται κα~αραι δι_αστασεις του _ α ο:μου η οποιω~.. ε~ 

ε~a:Χίοτην λεηα~ . ελαττον των τεσσαpων ( 4) τεtραyωνικων μετρων έμGαδου, με 
των ήθοπ 1! ευ~αν Ί ,50 τοΟ μέτρου, ϋψους δΕ. 2,50 τοϋ μέτρου. - Οί θάλαμοι 

.τr~άτους ]ο~~ν δ~ν e,α έπικοινωνωσιν άμέσως ~έ τήν σ~ηvήν, ά:λλά, διά δια?ρόμ~υ 
λQ)(ιοτον ', , τ?,υ μετρου. - 2. 'Επι(5άλλεται η έyκ,αταστασ,ις νιπτηρων έ~ος το?
θοποιών ανα ~ξ (6) τετραyωνικά μέτρα έπιφανειας δαπεδου του θαλαμου η
\Ιc:χι τε σ~νεχ.?υς ροfjς ϋδατος. 'Ο άερισμός τών θαλάμων τών ήθοποιών θά εΙ
των μ{νη:rο~ η φυσικός, έπιτυyχανόμενος διά παραθύρων ά:μέσως έπικοινωνούν
Τrερt θε τ~ υπαιθρον, ή δέ θέρμανσις αύτων θά συvτελfjται κατά τάς διατάξεις 

Ρμανσι:ως. 

ΚΕΦΚΛΑΙΟΝ XV 
~.Ε:μφάνισις · κτιρίου καί έπιπλώσεως δημοσίων θεαμάτων 

"ΑρθρCJ\' 14-1. 

μο , α) ·Άπαντα τά κτίρια των έ.ν ~λειστ4J και ά:νοικτ4) χώρcp λειτουρyούντων δη
ν οιων θεαμάτων δέον νά διατry_ρωvται πάντοτε είς άρίστηv- κατάστασιν καί έμψά
τr'ισιν έσωτερικως και έξωτερικως. β) τα καθίσματα δέον νά είναι τοϋ αύτοϋ τύ-
1< ~υ δι' έκάστηv κατηyορίαν θέσεως καί έμψανίσεως άναλ:όyου πρός την ολην δια-
00λι;~σιν καί έμψάνισιν των αίθουσών κατα15αλλομένης πασης μερίμνης δια τήv 

Ι<ο:: ην , , -
συντηρησιν αυτων. 

"ΑρθρCJ\' 14-2. 

, Οί ταξιθέται, αί ταξιθέτριαι και τό προσωπικόν τοΟ κυλικείου κ.λπ: ολωv.έν 
Υενει των κινηματοyράψων καί θεάτρων δέ~ν κατ_?' τάς_ ωρ.ας τfj~ έρyασίας του 
να, φέρn όμοιόμορψον στολήν ,fl εγδυμα καί επιμεληται της ατομικης αύτοΟ καθα
pιοτητος καί έν γένει παραστασεως του. . 

"Αρθρ~\' 143. 

~ Οί διάδρομοι κα~ yενικώς ~ί ?ίοδοι α,ί πρ?ω~ισμέvαι διά τήν δίοδον τών θεα
των δέον νά ~αpαμενω'?'ιν κα~ ολοκ~ηριαν ~λευ~εροι ~ατά τήv διάρκειαν των 
τταραστάσεων. Απαyορευεται η τοποθπησις οιουδηποτε εμποδίου ε ίς αύτούς . 

. 'Άρθρ~\' J.,_.J. 

'Η θέσις, αί διαστάσεις καί yενικώς ή διασκευή της σκ ν- - , 
της όθόνης ,των κινημ~τοyράψω~, ~ κc:t. ή_ τοποθέτησις καθ~σ~~~~ν ~εα:~ωv και 
νική διαρρυθμισις και διασκευη της αιθουσης καί yενικώ - , • ετι ε ή yε
δέον να είναι τοιαύτη, ώστε ολόκληρος n σκηνοθϊσία ' ς' των εyκαταστάσεων 
yον (συμ;τεριλ_αμ/9~ν~μέ,νων καί_ τών τίτλων τοΟ ερyου) κα,ι .το -τ:rροe5αλλόμενον ΕΞρ
κληρίαv ορατα υψ απαvτων των θεατών έ.ν ά:νέσε ,να,, καθιστανται καθ ' όλο-
" ' οσωρ νη-ς καθ' ' δ' ι και ανcυ με τ ' , εστω και πρ ι , οιον ηποτε τρόπον 'Α , ._ ακινησεως των 
τρόΠον παρ~μπόδισις _ των, θεατών ά:πόι τfjς άνέτο πc:yορ~υεται ή , καθ ' οίο.νδήποτε 
παρακολουθησεως του θεαματος . υ ακ ροασεως, θεας και yενικώς 
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Θέατρα - Κινnματογράφοι 
:--------------------___:Τόμος Γ.' Μα. Κα. 39. 

"Αρθρ~\' 145. 

τοu , Απαyορεύεται η< θ, . , , , , 
ς πρός τοι , ,, τοτω ετησις κατοτττρων εις την αίθουσαν, τας έξόδους καl προκλήσεως 0αυτ~ς αγοντ_ας διαδρόμους τών δημοσίων ΘεαμΟΟ:ων ττρός άττοψυγi}ν υγχυσεως της πορείας έξόδου τών Θεατών έν ττεριm:ώσει πανικοϋ. 

, "A>pθpO\' l>lf. 

λ Απαyο , 
υό~ων τή~ει~εται ή καθ' οίονδήττοτε τρόττον .δημιουργία μικροθορύ§ων παρακω· κροαματος • Αανετον τ;αρακολούΘησιν είς Θέατρα, κινηματογράφους κ.λττ. τοϋ ά· ρ_ακολούθη;,ιν παyο~ευονται έττίσης, στάσεις η κινήσεις κωλύσυσαι τήν (!νετον πα· ~ις τήν α!θου του Ε?_εματσς είς τοUς αύτοUς ώς &νω χώρους. 'Αττb τiiς είσόδου των υμπεριφοράνσαν των παραστάσεων οί Θεαταί δέον νό: τηρωσιν αττσλύτως εύτrρεττiί 

κεΦΑΛΑΙΟΝ χνι 
~· Οροι ύvιεινnς 
καπνιστήριον 

1 Ε' "ΜθΡ"" 1~7. 'ΠCΧ • ις τσuς ' λ ' ' θ' • . Υορεύετ . εν. κ εισrii> χώρ<ι> λειτουργοαντας κινηματογeαφους κ<;<ι εατρα α· . εις τόν κ αι. το, καπνισμα είς τήν αίθουσαν τών Θεατων. τοιιτο έτrιτρεΊΤΕται ,μόνον 0.υνταί τ!"τα την άκόλουθον πασ. 3 είδικΟν χωρον (καπνιστήριον)· - 2. Οι ~ιευ· ~ις έμφα~.Υ τ?ιούτ~ν Δημοσίων. Θεαμάτων Uποχρεοϋνται _ νό: ΕΧ,ωσιν άνηpτη~ενας .λπ.) πινη f.!Epη των αίθουσών τούτων (πλατείας, Θεωρεια, έ~ωσrας., διαδρ~μο~ς ~ισμ?'· 'Ε~κιδ~ς ψερού?ας εύαναγνώσ-ως τήν έπιγραφryν «:"τrαΥ;>Ρευ~ται το κψ Οj>ορα το· ιτρεπεται μονον είς τό καττνιστήοιον». •Η ανωτερω ά'Παγορευσις δεν το πα'ρόν υς θαλάμους τών ήθοποιών. - 3. Είς εκασrον δημόσιον Θέαμα., περί ~ν ~~σμα ώς β. δ) γμ<;<, λειτουρ),οϋν έv κλειστr• χώΡ'ι' δέον νό: UπάρΧ!\, ε~υι~ον διαμ'/; ~ς αίθούσ καιrν~στηριον. 'Ο χώρος οδτος δέν 1!ρέ1!ει νό: συγκοινωV\1 αμεσ~ς .με~ ~εξιν <Κα~τ':ις των θεατών. Είς τήν εωοδον τούτου δέον νό: ύ1!άρχn έπιγαφ,11 με, τ!),ν ωρ καί ιστήριον» . Είς τοUτο δέον νά ύ1!άρχωσιν άνfiλσγα τεφρο, οχεια με υ· ~· ~ψος .• ;)υJλοδο)(εία πλήρη άvτισητττικiiς διαλύσ~ω~ έ1!~ 9πσσ~~ριΥ~~~υ~ί~~ . τ::τ άναλογ' pιθμο5 τούτων καθορίζεται έκάσrοτ~ υτtΟ λτοδυ αeμο δι'~~ vr/ 'Ι'CλύνωV· . δ ~ δι' ά ιαν προς τόν άριθμόν τών Θέσεων. Τα τττυε ο ?Χ"α • ε • · ιάλυσις ~λ.υζμαντι~!\<; διαλύσεως .τούλάχιστον &ττ?'ί, ;iiς ημε_ρας. Η α1!ολυμαντικη ρι εται εκαστοτε ι)τrό της •νγειονομικης Υ1Πlρεσιας. 
Καφενεία · ΜηάΡ 

,, j\ρθp~\' 14.8. κα •

1 

· Διά τ.' • , , , • στα λειτουργοUντα είς <ι'.c Κα τα τό πα ~ καφεVΕια , μ-τrαρ και 'Ι(αρομοια καr~μ οΟον άφορα τήν 'ίδρυσιν °Χ\ λοιπά rf0ν ~· δ)yμα δημόσια Θεάματα έ_φαρμ0f0""
0β\ αί Ε.κάστοτε ίσχύουσαι λε'τικ αί ύ ~ ι κε ιμε να, μ ή άναψερόμενα F.ν . τ<ι>, "αρ ντι. ·.; /jδειαι ί δρ6σεως καl κα\τοuρylα~ ιο_yομικαί καί άστυνομικαl διατ~fρς. Π"ίJντ~ι &νεu γνωμαrε6σεως 

'<cxt το~ άpμο1':'ν καψ~VΕί~ν, κ.λ ττ. τού_:ων, δεν 4~';/)i~J7 καί τοϋ Νόμου 446) 1937 του άρθ ιου κατα τα άρθρα 1 του Νομσυ , άφων καί eεα· ~~ωy ~αl rciσu 8 τ~ϋ ά. νόμου 955) 1937 Σu~~ο~λι~~ω~έ"').;α:~~~νεία κ.λ1!. δέον ττέλ uτταρχn έ ρεμψ~ρ;.:>ν έ1!ιχειρήσεων. - 2. Εις ;α α _ ιfισ. τb 1!λ6σψον τών κu· ομ'λων κ\ yκαταστασις θερμοΟ ί)δατος συνεχους, ροης ων δέον νό: ε\ναι έφωδια· 
εvον δι; π. - 3. "Εκαστον τών άνωτέΡω καταuτηματ . 

α βι~λίου ύyειο\ιομικών έ,-rιθεωρήσεων. 
'' Α.ρΘρ~\' 1~~. ριδ 1. Είς " , . _ , , νό: έτrικρατ\i (j,τtόλυτος καθα· του της, Καθ~α~ας τους χωρους του κτιριου δε~ν . - · ένiφξεως της λειτοuρy[ας το' θεάματο καστην τρείς τούλάχ'.σrοV @pας 'Ι(ρ_ο ~τος δαττέδοU καθισμάτων, tριχων κ.λπ ς ~ττι~άλλεται ένέρyεια yενικης,, καθαριο \ ου η ι)φάσfιατος f\ ήλΕΚρωικοi} ιbτο · χωρω_ν τοϋ κτιρίου διό: βε~ρεyμ[Ξνου 0.αρω ~θύ ων ίνα γ[νηται "λή· ' ς Φu0ικό.[J;0Φητηρος καl &νοιγμα ,'ώ~ θυΡ':"'z κψ. r~ρ της gαρώσεως (j,τtορρlμμα-Τt:χ ερισμος τούλάχισrον έτtι διωρον. · α "'•ν~ .. .. _ · 1539 
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Τόμος r· 
· Μα R:a 

------ -- 40. θέατρα - Κινηματογράφοι 

τa: Θα Φ λ, 
ό:ψ ~ υ ασσωνται έ , λλ' , θ 0~ct τό δάπεδ _ vτος μ~τα _ ινων δοχειων κεκλεισμένων άεpοστεyώς . 'Όσον 
μ~a:ριο:η~τος τοίJτ ον :;~ς σ~ηνης τ~ν ~εάτρων έπιξ3άλλεται ή ένέρyεια yενικης κα

Υjςδ των θεατρικ .?~· ,,0χι μονον πρσ των παραστάσεων, άλλα καi πρό πάσης δοκι
~ε ου τοG κτι , ων Εf?Υ.ι::>ν .-3. 'Άπαξ της έ0δομάbος έπιι3άλλεται ή πλύσις τοu δα-
οριζο , ριου δι υδατος " ' " ' " · - ' , μενου ύπ, - , , η ποτασσι:~ς η σαπωνος η αvτισηπτικου διαλυματος, 
τηρ~ων, αί λε 0

, της οι~ει~ς 'Υyειονομικης Ύπηρεσίας. Τό δάπεδον τών άποχωρη
~τι;χσσης η σκ~ναι και το κάθισμα qέον να πλύνωνται δι' άφθόνου ϋδατος μετά 
Vάλοyα μέτ απ~~ος έ~ριι3ώμενα δια ψήκτρας τούλάχιστον δ:παξ της ημέρας. 

~cuς ή ένέρ ειρα εον να τηρώνται καi διά τά ούρητήρια. Άπαyορεύεται άπολύ
α'Jτ?δράστω Υ ά.να_ καθαρι?τητ<?_ς κ~ά τάς ω~ας λειτουf?yίας ~oG θεάματος εί μή έv 
ΡΕυεται τό ΊΠ ,αyκn ~λη':. των αποχωρητηριων καi ουρητηριων. - 4. α) _ Άπαyο
Υ~ρεύεται ή~ υειν ~πι του δαπέδου τών χώρων τών δτψοσίων θεαμάτων, β) άπα
τους κοινο ;rοποθετησις ταπήτων είς την αίθουσαν των θεατών καί yενικώς είς 
T?G δαπέδο~ησ:ους χώρους των δημοσίων θεαμάτων. Έπιι3άλλεται έπίστρωσις 
Ιi'ιδων, πάντ του.των μόνον διά μουσαμa, καουτσού~, ψελλοτάπητος η παρομοίων 
Ι<ασμός TG) ως,εrη ό_λισθηpών καi ήχητικών,· y) άπαyορεύεται ό δι' άρωμάτων ψε
Τά λοιπά ~ αι ο;~σων τών κατά το παρον·Β. Δ)yμα δημοσίων θεαμάτων, δ) κατά 

.εφαρμόζονται αί σχετικαi uyειονομικαi διατάξεις. 

Κιν) Φοι καί Θέατρα, λειτουργοϋντα έν άνοικτ~ χώρ(f.) 
"Αpθ~\' 150. 

ζοντ~ί ~ιαλτ~ξεις τών προηyουμένων άρθρων τοϋ παρόντος κεφαλαίου έφαρμό
α οyως έπi κιν) φων καi θεάτρων λειτουρyούvτων έv άνοικτ4) χώρG;>. 

'Άpθpc\' 151 . 

ρη , 1 · Π ρό·ς χρΤjσιν τών θεατών δέον νά uπάρχωσι διά μεν τά θέατρα έν άποχω-
3) ~gιον~ άνά 150 θεατάς. 'Εκ τοϋ οϋτω προκύπτοντος άριθμοϋ ώ;οχ~ρητηρίων ~ά 
να ' ι~τιθεvται διά yυνα'ίκας καi τό: 2) 5 δι' άνδρας, άνό: 200 δε θεσεις θεατων 
θρο υπαf?Χωσι δύο ούρητήρια άvδρώv καί είς νιrrτήρ. Τά :Χrrοχωρητήρ~α , καί οί ~ό
όδ ι πρεr~ει να πληρώσι τάς διατάξεις τοϋ Γ.0. Κ. καί τοιJ Κανονισμου εσωτερικων 
Ραυλικων έyκαταστάσεωv. · 

ίδ 2; τα ά.πο)(ωρητήρια κ.λπ. (άι:δρών - yυναικών) δέον ν<J; έyκαθί_στανται ε.ίς 
το~αιτερ~υς χώρους καί εί δυνατόν μακράν άπ' άλλήλων, παντu~ς. δμως, · έντος 
f. υ Ι<τιρ.ιου τοΟ θεάματος. Είς τάς είσόδους τούτων δέον νό: έyκαθισταται φωτειvη 
Πιyραψη «Ανδρών - Γυναικών». · ·· 

ο> 3. Είς τa θέατpα δέον νά urrάρχωσιν έyyύς τώv θαλάμων των ήθοποιών εν 
δ~ρητήρι9ν Υαί εν τούλάχιστον ,άποχωρηή)ριον δ,ί' άνδeας ,καi., εν ~οχωρ.ητ;Ίρ~ον 
ωα yυyαικας καί δύο νιπτijρες, ανά 4 ,θα~αμους ηθο;τοι~ν. Επι<:ης, δ~ο~ να, υ:~rαρ

Χ_ σιν ,αποχωρητήρια καί ούρητηρια δια τc• rrροσωπικον της σκηvης και εις τσ υψος 
της βα~εως αύτijς. , , , , , 

~ Απαyορεύεται ή έyκατά~τασις ο_υρ1J.τηρ.ιω.ν κ~ι _άπ~χω.eητηριων . πρ~ς χρη 
σιν των θεατών προς τό· μέρος ~ης σκηvης η .έyyυς .αυ.~ης ,η τ~v παρ;χσκηνιων. 
. 5. Διά την καθαριότητα και έv ">;'ενει ~μψανι.σιν των, αν~τι;ρω χ~ρων δημοσί-
ων θεαμάτων &νω τών 500 θέσεων, δεον να διατιθεται ειδικη υrrηρεσια. 

6. Είς τά θέατρα δέον νά uπάρχn λ~υτρόιv _(διά κατα~ωνισμοΟ) μέ έyκατάστα
σι_ν. θερμοϋ καi. ψυχροϋ 'ϋδατος πρός χρησιν, των ή~οποιων. . 

«7. Αί διατάξεις τών παραyρ. 1, 2, ,4 και . 5 του παρόντος aρθρ.ου έψαρμόζοv
ται άναλόyως καί είς τούς κινηματοyραφους». 

'Η ;,,τό_ς « » παρ. 7 προσετέθη f,Ηί. τοίt lί.ρθ9. ί ·τοίi ά.ι"Τό 27.1) 12.2.195!1 Η;.Λ. 
~a. Εrς κιvηματοyράφοuς κ~i θέατρα εuρισκό~ενα είς κωμοπόλείς μέχρις 8 

~Ο κατοίκων, κατά τήν τελευται;χν άτrοyραΦ,ην ::_ου Κράτοι:_ς, δύναται να έπιτρα-· 
πn ~ κατασκευή τών άποχωρητηριων των έκτος της κτιριακης έyκαταστάσεω • _ •ι _ . ς αυ-

~~ . . ' 
• Είς τά άποχωρ.ητάπήρια έν, yένει (τδώ;t έ~~άτρ~v- καi) κινηματόypάψων δέον να 
uπάρχn ό:ερισμος δι ορροψησεως ι ι.,αεριvτηρος ». . 

.'Η έvτόc « » παρ. 8 ποοσετέθη διιί τoii avθQ. 2Η Β.Δ ϊΗ τiϊ.ς. 1 .. ι) 2- 11 1 · · , - ~ . ' . .-,, · %0 (ΦΕΚ 
186 Α ) . 

., ΑρθρC\' 152. 

1. Δ ιά τό προσωπικόν τών κινηματοyράψων πρέπει ν, • , 
ποχωρητήρια, κε ίμενα δσον τό' δυνατόν έyyύς πρός τόν ~<Χλπαρχουν ίδιαίτερα ά

αμον προt5ολfjς . 
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θέατρα -
Κινnμα . 

----· τογραφοι --------
Τόμος r ... Μα. Κα. 4 ! . 

2. Πρ' -νιπτηρε ~ των πρός - σι _ _ ~~ε ύπ~ ~~°l'πιδιά ~our'J.v~P~~~ δ~~~ο~αrπ~ιλω~gτηρίων _δέον νά έ y καθίστανται 
μαξεως αύ _ χειρησεως σάπωνος πρός λ- ι;_ yυναι~ας , διατιθεμένου πάν-.των. • π υσιν των χειρων καί είδικοu χάρτου 

Τ. , (/ "Αρθρ.::\' 153. 

Ι<ιe3ώτιο~ις εκ.αστον θέατ ον . Πρα~ό:ζ ,pαρμακεuτικώνρ , ' -κιν) φαν κ·λπ. δέον νά ύπάρχn εiς κατάλλ λ θ, 

6διοv 2ΟΟ τyων 200 μετά 3 β:λ~~~ν κα2 )ί όρyλ~ων, περιέχον όπ'ωσδήποτε: 1 f ~~ριyεσy~ 
) , ραμμα , . • ψια ιδιον 100 )ι ρ βά ' δ' 3 ~ πεντε έπ'δ ριωv οινοπνεύματος 4) φ λ'δ ·ο·, μμαιος ιω ιου, ) φιαλί-~σπιρί ι εσμοι 7} δ, , , ια ι ιον ω ερος 5) δύο δέ α , ζ · 

15 yρ::Jς, 9) έvέσ~ις κα~~0~'i)ατα βάj16ακος τώv 100 ypαμ, gκαστο~, 1) ~~τ~~ 
2) ·i-ι , ς, καφεινης καί σπαρτεtvης άνά 5, JO) λά6δανον 

Χειρήσε θεσις τοΟ κι(3ω , , , .,. ως Καi τη' ν δ 'θ ~ιου Πf?ε::ει να ειναι yνωστη είς ΤΟ προσωπικόν τη-ς έπι-
ιευ υναιν αυτης. 

ΚΕΦΑ/\ΑJΟΝ XVI Ι 

Τελικοί διατάξεις 

π , 'Άρθρc\' 154. 
~ ρας "λ τειται ή • ε εyχον τ- , ' 28, J ο 

192 
uπο6ολή κ:ν κατα; τον παρόvτα κανονισμόν έπιGαλλομένων δρων άπαι-

δομ ικ'ά 8 Δ)τος δ ιχωρ~σμενων σχεδίωy έκθέσεωv κλπ έκτός τΙ?ν διά τοϋ άπό 
δρa:uλ ς, Κατασκευάρ ζ~μενω~ διαyραμματων κλπ. δικαοολοyητικων: Ι) διά τάς 
Κuκλ ικa:ς καί άπ ς, ) δ!α τάς πυροσ6εστικάς έyκαταστάσεις, 3) διά τάς ύ
Τος δοψοpίας έvτό οχετ_ευτικας Εν γένει έyκαταστάσεις, 4) διά τήν άσφάλειαν τijς 
σμόν ι~δρόμων Εξ~ και · Εκτός, τών έστεyααμένων χώρων (διάταξις θέσεων - πλά
Κa:τα' ) διά τ" ν θ, ων, κλιμακων κ.λπ), 5) διά τ&v φωτισμόν, 6) διά τόν άερι-σκευωv. η ερμανσιν και 8) διά τήν έξέτασιν άπό αίσθητικης άπόψεωξ τών 

'Ε , "Αρθρcν 155. 

το: πι των . . <Ι-π:~~αψως κσiυ~ο.β~ηθησομένων σχεδίων κατόψεων καί τομών δέον νά Εμφο:νί[<,>ν-
Οtι τουμενα στοι' ?'Ρι~μητικων δεδομένων δλα τά κατά τ&v παρόντe< κανονισμόν ναις, a:! σuνοδ , χεια, ινα καθίσταται εύχερήr ό Ελεyχος αύτών. Αί είδικαί Εκθέ-

' nλήρεις κ ε~οuσαι_ έκάσrηv κατηyορίαν σ){εδίων δέοv νά είναι Εμπεριστατωμέ-
αι σαψεις. 

Α. 'ΆpθpC\' 156. 
εο , . , , , , , 7ί uνται δπ ρησεις των κατα τον παρόντα κανονισμον δημοσιων θεαματων υπο-)(λ - ι fπιχει , ~ 

μa: ηροφορfa:ν ως λ~ρέχωσιν είς τάς άρμοδίας άρχάς πiΧσαν αίτουμέvην ύτι' αύτών Τος. ' με ετην, σχέδια άφορώντα τι:Χς έyκαταστάσεις τοΟ δημοσίου θεά-

Τ ' ., ApBpC\' 157. 
α τ- . . ~ατα · , ης λειτου ' ' - χ. ' έ •οι - <>τa:σεων • eyιας ~εάτρων fj κιvηματοyραφων - φορφ;ων uvευ μ_~νψων -r.-Μιο Vrjς ί, άϊτοφ ,• ~φ οσον δεν προ~λέπεται άλλως έν τφ παροντι, κανονιι,ονται δια ι:.ίαψ ασεως έ ' • ' ~ •y - Δ ' "Ε ας ορωv, 'Ε κα_':'το~ε Εκδιδομένης υ,;rο, των', πουfΥ"2'' ημο~ιων ρyων: το.;[ οuρισμοU σωτερι κων, Ύyιεινijς κα~ του αρ~οδιου έπι _της Γ7νικ~ς ~ ραμ~ατει

Ρό ων δύvατ' άν~λ.\yως των κρατουσων τοπικων συvθηκων. Δια των αποφασεων 
<iv Vroς έξa:σψ αλ να ~πεκτείνηται ή έφαρμοyή δλων fj τινών τ.;iν δ«!τάξεων τοϋ 1fα-a:ψερομέν α ,,ιζομενων πάντως τών ύπό τοϋ άρθρου 4 1fαρ. 5 του Α.Ν, 445) 1937 

ων ορωv ύyιεινijς, άσψαλείας κ.λπ. 

~Ε: '' Αρθρ~,, 158. 

~ υμ~ Ι<αστnν . διότ ΟUλίων λ _μ<λο<_ τ<3~ κα.τά τb &ρθp. Ζ τοy Α . Ν. 44?) !937 1fρο~λ~πο~ένων 
στ ητός το _ογφ των ειδικων τεχν,κ'3ν yνώσεωυ των και αναλόγως της αρμο-ον μηvιa:ί~ υποχ,ρεοUται εlς την ~γέρyειαν τακ!' "';v ;πιθεωpήσ~ων 4, τοUλό:χ ι -~Ε:>c ς, προς διαπίστωσιν τijς τηρήσεως τω\' διατάζεων TOU nαpoVTOς κα• 

ΙΙΙr~οΝ 
INΣ:TJTOYTON ΕΛΛΑΔΟΣ 
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Α , δ 'Άpθp"v 159. ι ια 'ξ σης , τα εις τrε. , • -
φcχρμ.~ζσεcvς- βιομη cfvι υ_yιεινη~ καί άσψαλείας έpyατών καί ύπαλλήλcvν τών nά
ίο:ι έ.ν iοντ~ι Ι<αί δ~ ~~cvν, και βιοτ;εχνικω~ έpyοστασίων, έpyαστηρίωv κ.λπ., έ
Τι:ςρίθcϊλ σχυι εiδικώτε.pον ~ ,εy~α~~στ~σεις _τω~ δημοσίων θεαμάτων καί διατηροϋν
Οθενεία Ψ~~ ~ων ήθοπσιω ε. ~ις 0..! τι αψοe'f την nαpοχήν πpώτCι.?v βοηθειών διά τήv 

ς η ατυχη' ματ ν και του λοιποu προσωπικοϋ έ.ν περιπτώσει αίφνιδίας ά-ος. 

'Α 'Άpθp~v 160. 
τrα · μCΧνδρο }1ορεύε.ται εί , , 

Ιιικόν ~Όιχcvν έκ συ ς τα_ θεριvα θέατρα, κιvηματοyράφους κ.λπ. ή κατασκωή 
f1 ° 1 1<οδομικόν μπαyου~ λιθοδομijς η όπτοπλινθοδομijς ύπΕ.ρ τό κατά τόν yε

ίρέ'Ιt Ρός cbrόκ · καν~νισμον τοϋ Κράτους όριζόμενον ϋψος. 
~λ~~ο:ι μόνον Ρ,υψδν τ1Ίς σκηvfjς η τij(; όθόνης άπά τijς θέας λαθpοθεατώv, έπι
~μψ0Τ, Φυτών, σ~ρ ζαμ?ΡΦωσις πρασίνου παραπετάσματος έξ ά:ναppιχομέ.νων η 

• ερcvν δε τών chr ομε.ν~ν έπί έπαρκώς θεμελιουμένων στύλων καί έπί δοκών 
ζο/.lέ « ΕΞ:ξο:ιpοίJντ _αραιτητων διαστάσεων, πρός σuyκpάτησιν μόνον των φυτειών. 
Ρ ~ νου ί),,.;., αι του είς τη' ' ' - ' ,, θ θ ~ν Το~ 'f'Vυς τά πε. , ν πρωτην παραyραφοv του παpοvτος αp ρου κα ορι-

'}"1, υ Τrροορι>-ομ, ριφρqyματα έξ ύφισταuένων κατοικιών, .έπί δύο τό· πολύ πλεο-
~ ο ' '> ε.νου δι ' θ ' θ' ' ' λ ' 
1 ανωτέρω , , . α . ε.ρινον εατροv, κινηματοyραφοv κ. π. χωροω>. 

1.
19

60 (ΦΕκν;~~ ~ ~).€δάφιον προσετέθη δυί: τοίί aρθρ. 24 Η.Δ. 774 τijς 14)25. 

Κ 'Άpθpcv 161. 
ο:τα τα λ ' 

'<o:l τοu κ οιπα έψcpμόζονται αί διατάξεις τοΟ Γενικοί] ΟίκοδομικοίJ Καvο
ανονισμου έ.σωτερικών ύδpαυλικών έyκαταστάσεων. 

,, 1 ΟΧύς του παρόντος Κανονισμοu 
·ο YAp~~v1~ . ϊtα , 

.. 1 . • Α Ρων Καν . , , • - , , 
ΟtΤινε:ς τrό της δ ονισμ?ς τιθεται έ.ν ίσχύϊ καθ' δλας αυτου τας διαταξεις: 
ίpου ,, μετά την δ ημοσ~ευσεως τοΟ παρόντος διά τά θέατρα καί κινηματοyραψου~, 
Ος~ς η ~ινηματ η~οσιε.υσιν τοΟ παρόντος θά λ.~ωσιν άδειαν οίκοδομήσεως θεα-
~ 2 το~ ϊtαρό::/Ραψου η τούς λαι3όντας μέ.ν τοιαύτην άδειαν προ τijς δημο_σιεί~

€uρι0~ ,« Ατrά τη ~ς, άλλά μή οίκοδομήσαντος μέχρι τijς δημοσιεύσεως ~ύτου. . 
ξε:~ν 0~ενα ~ν ςλ J .10.1967 διά πάντα τά λοιπά θέατρα καί κινηματοyραφους, τα ίο" Του ~ ε.ιτουρy' , - , ~ ' λ' ~ν δ ατά υ '<λι Ι.λ.Ρθρου 9 • φ · προ της δημοσιευσεως του παροντος, π ryν τω ι -
Ι(ίος 1( μ~ΤΟς} Τοι ', ως και των οίκοδομικών καί tyκαταστάσ~ως ψ~f.F.ως (ΤΕ)(Υη· 
ίοΥΡ<:t αιa: την , ουτων, έφ' δσον ή πρός ταύτας προσαρμοyη καθισταται άνεφι

. ~~\1 1 Ι<.λπ~~ωμην των άρμοδίωv Συμι3ουλίωv 'Επιθεωρήσεων θεάτρων, κινημα-
(φ πα() 2 , , 

ΕΙ('Α,' αντικατασταθείσα διιί τοϋ dοθο. 25 Β.Δ.' 774 της 14) 2';) Νόεμ. 1960 
ξ_Ο5), διά τ~~6) διά · τοu aρθρ. 2 Β.Δ. -Βόs τijς 2-f 'Οκ.τ;)!Ι Δεκ: ,19.62_ (ΦΕΚ Α' 
/Ις~21)30 'Iu .. η.Δ. 77 τijς 15)15 Φε6ρ. · 1964 (ΦΕΚ Α 35),, δια ~οι • Β.Δ. 4.% 
ΦF.,l( · .Λ' Otrι .. 1964 (ΦΕΚ Α, 126) διά τοίί R Δ 160 τη,: 16)2J Φεfιρ. 1966 

· 1967 39) τ'θ • , 1 
' , - • • .:. '>4 Α' ) 8 Σ πτ 3 (ΦΕΙ( .Λ, ι ~εται ω; αντικ.αηστάθη δια τοι1 Η.Δ. 489 ~ης J !'Υ· · ε · Θςά:ι · Κο:Ταρy ~ 1~4). . 

Ίtο'Ιtοι~~ν . Κινε.ιται τό ~ό 24.6) 12.9.1 g49 Β. Δ) yμα, «περί έyκρίσεc.;ς Καν~νισμοu 
«4 η. ηματοyραψων κλπ» ώς μεταyενεστερως συνεπληρω(:jη και · έτρο· 

~~Pc," ϊ" ! διατό:ξε - . . ' · • • · • τ · . 
ν, 1;1εΡνa: tο:οΙ<εδάσε ις του παρόντος ΚανονισμοΟ δεν εχου;τιv εφαρμ9yην εις c;. 
ct 7tε:ριλ '"·λ7ί.) ~ .ω~ ( olov rιπάρ μετά μουσικijς, καμπαρε, " καψωδειc;. κ~σμικαι 
.._ λ ' ~G>σι φ οσον αί υπό τούτων χρησιμοποιούμεναι αιθουσαι δεν δυνανται ιcυ ~ ιa: , . πε.ρισ , 

\ι Ι(ει :a: Ι<έντ σ?_τερα των 200 προσώπων. . , . ' 
J5 μΕ\ΙG)γ \/όpα Ταυτα θά Εχωσιν έ.φαpμοyΤ/ν αί έκάστοτε ,ίσχuουσαι δια!°αξει? 

42 μων, Δ) των, 1Αστυv. και Ψyειονομικc3ν Διαταξεων, σχετικως με 
ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

-



Τό μ οc; Γ. · Μα . Ka . 43 . 

Θέατρα _ Κ ινnμaτογράφο ι 

ων ποτWν» παρεμφερων καταστηματων πω ησεως οί;οπνεuμmω-τ δΊ_ν ϊδρυσιν και λε ιτουρy ι'αν ~ ' λ ' 
'Η :ταο ..ι ;τ ο 'θ δ · - '' θ Ι ) \ - - 'Ι ) Φ r. Διά _ - - , ; - ?σετ< η Ηι του αο g. 8 >- J- τη; 2, αν- Ι 2 ε Ue- 1909. της ' Επικ της ~ττ ~ριθ .. 1422) 1963 άποψάσεως τijς 'Ολομελείας τοϋ Σ υμ6ουλίου ποιήσεω ρατ_εια,ς ~ κυρωθη τό Β . Δ. 6)16 Νοεμ. 1962 (ΦΕΚ Δ' 145) ,περί τροποκ .λ π. » _ ς του αττο 1 5 .5 .56 Δ) τος ττε ρ ί κ αvονι σ μ ol> θεάτρων - Κ <'η ματογ ράφων 

Δι' ~ 
Ιiρθρ. J

0 

του , Β. Δ)τος τούτου ά:ντικαθίσταται τό ττρWτον Εδάφιον τijς παρ. 4 τοϋ Ιiρθρ 
13 

κ~ι ,προστίθεται τταρ. 2 Εν τέλεc τοϋ Ιiρθρ. 12 . καί παρ. 3 Εν τέλει τοl-
Τ' τ~υ ωτό 15 Μαίου 1956 Β. Δ)τος. -ταστά~ε ~ειμεvον τοU ττρώτου Εδαφίου τfiς παρ. 4 τοϋ άρθρου 10 πρό τijς άvτ,κα-
4 ως. του διά τοU άνωτέρω άκυρωθένος Β. Δ)τος ε\χεν οϋτω: σώπω~ «;;εατρ<;< .~ Κινηματογράφοι κ.λπ. περιλαμ~άνονtα μέχρι των 1.000 προμοσίας' , δ~~ ν::' εχωσι τάς κυρίας είσόδους καί έί,όδσυς Επί μιδ:ς λεωφόρου ii δ_!1-παραy ? ου, ητις δέον νά Ex,n πλάτος τοUλά)(ιστον 8 μέτρων. Αί διατάξεις της Wς, efσ~ψου :αύτης ~χουσιν _εφαρμογήν μόνον εtς τάς πόλεις 'Αθηνi3ν · Πειραι-

αλονικης και Πατρων» . 

-
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θέατρο - ι< ινnματογρόφοι 
τ· ομος r. Μα. Κα 44. ... ---·· --- ··· - ·····-------

- · - -----------

ΕΡΜΗΝΕΥ IKAI ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

Τι) •· 
Τ .\(Ι,1ΙΚΟ:\ "~ ΟΥ κ•>\Ί' . _rXIBOi\l()'' 

- Γ: ()'f~ • ·'-

TlίrJ!.1(1. Γ ' 

'.\ ι ιΓ:J . . ι · · ι . 

:\ΡΙΘ. Γ.:\Ω~10Λ. !\1:1) lflil 

Σι•ϊfhQίωης τη:: lB :\ο<μ(φίου 1!171 

,1 
.. "_ιι• ιτη μιιτο-. ''\!Ιl lί'Τ1 ' • .,. . -.. 

- 1 Ι-..:τιηί.ιz11 'Οuϊι.:: 

. Ι 1 f·οίι· . '/! - · 1ΙΙ • 1 1 - c· • . L\'Ι•ιπι ·. ' .,. ' ι__ιl'~τ11ματο- · ν · Η! ιιοιιι · .,. · · ~·ιι.rι οι•; . - · ΗΊΗ<ιι r.ιιί εί; 

,, 'Ε ι_Η•ιτϊί.τω (ί_ν ιιί /)ιιι. τι'ι.'Ξχι::: τοϊ• Β .. \)το:: ..\ϊ!1)ίl τι"Ι· τοιΊ:- ~-,. 
1
• • • · • · · • - < .ητιι1• 1_ι'!ΙU. zιιτ(f. τ11ν 1<1zί 1ν ιιί1τοϊ• κινημιιτu· 

'l-' ' · · .:τι τοϊ• · r.ιιι οί·fJι11- . :τι_ιο(ί0f. ν , ' .,. . ε ι_ιι•ιτηματ():: τίι 

Κιιτ' ~ .... · 
:, τοϊ• ι;, θ f ;οι•σιοhι'ιτηcτιν - - - " 1 ~ '\ 

1 

Η_ι {!οι• 1 τοίi Α ,. τη• "'"· r. τιη• <ιt•θοιn• :: "'" Α. ;\. Η C• )37 ,_,,; τη· ;αο. 
.. " :ποί . ··'· 4-lG)l!\~- ~t: b ' θ · ' · -) - · • · ., -<ιι,ιο 1•- . - Ζlι\'0\"ΙΟ•ιΙ -, θ . • . : ,,, " η το '"" 1 .. J μ.1~"'' J\. ΛIΥJΙ" ΙΑ . η .,. ι.~Ί τοι , ' ιι FαΗ•<•ι\' ;ιιιι "l ·η . () ' - - , ΙJΙ,ιι11 1 '(!γιιι::: τι~Ι\' (} . • . : •. \ ιαηαγψι.<ι <"Τ' κα ""'"'"' J.r;τoμro>"' τοl'; 

· · :τιιιι 1 ·, rιιτο<"'' ··ω "" \ ' ' • • ' ' ' ο ' • ' ' -. ' · • 'Ι f\η • · · το Ι'τ ΟΙ' • , · . . ' · · '' '"" '" '"" ι·πrοt>" χ" η, '"' """'"" f\' αο· 
· Τ< 1 1ν tι . ' η ησ<rαιΗ<ι τοϊ· · r - · '() - ' · - · ~ τιι:: 

1 

- ημοσιιιιν θ . · . κ »V<H', ""'' .'Ι """""'' κω τοl' """""'""οί• rν 
'"V ν • fJωJJτ O>\' ,\; ·'" ' · · ' . · ' • 'Olf' • . '-' "Ψ" ν ΟΥ" . , , . . · " κ> "" "'""' 1'Υ"""'1;. Κ1 •κ/.Ο>J. οοι>ι; f\'T<'; κ<>< εκ· 

, . <ιι τιι - ( ιω """"""" τι" . . . . . . . . . . .• ' . "·"" • '•. J!ol>ί" '·· ' . . .. • '" κο\\ οι'. <>'" ""''"' "" κια """ '·"" 'c ο«ιοb η· τη- ' , · f i'< • ΙΙ ι·~· ;τ , b . '- · · τι'"", .' '°Χ Ι'Ο; τι · , · • 
0

• '''; "' """''" τ οί• χιινον• ou ο;. τ oioo•' ,,,τ"; iιf. '""' 

, - {01•ντι · 111 και τοι.·- "b · .- · · , · , ' · rιι•τιιϊ . ι; zι νημι . • '1 η """ το\' χοο\Ο\' """"""' τίι; ,σχ1•0; το<' Ι.fl· 
' i'Fί'T ιτογοιιιr οι•- .., . (' (' ' - . .. . . . ατ.-,' · · ηντιι Ιη· , · . "' ' · '""" '' '"'"" τοίΦ> "''· οηιιιιiτ·η ;;η αi Οι>ιτιί=fl• 

. Fι•ι\' 'Ε ιιιιιιομι;ιην ίrτν Ί , · ('. · , , . . · · ., :τ ~· ιι " · ν ι')1 1 .,, • • • '· 1 1 μη "''" '' ·"""'"ην """ "'"' ε Οοοο• οhοτο•"'''"' h•· <•ΗΗΙί"\' , · τοt•το1• ;τιιιιf~(' 1- - , - ' ' · · " rι " ''1. ιι - < f· ν ..,.< • ' - ' ·'"' ""''"' ""' τη; •Ο•Ι'<>" το<' ev "'"'""' 102 ο· 
· ατογ · " '". 1 μ . • • · · · · '· • · • δ ~ ·· ί.ΗL<~ οι • -

0 

.. - fν οτι ισχυ~ϊ αi•το- ι'ι:τι'ι τϊ1- b11•1οrτιεί•σΗ;Ι,.. τοι• bιiι τοi•- Υ.Ι· οτ, h ' > >η Vf • 'θ . ; • • • ' • > . το- , . '" τοί•c F• ' '· FΙ.ον ,,, ,.οhιψηΟίι 1ιrτiι τiιν hηιwσiει•οiν '°'" fν ""'· 2 
, ιι :τιι 1 1 . ιοιοκομrνο1'" • , . , . . - ' . , . , , - • •«οτ . . Ι 1.1 % 

11 

. , , " ι. η το"" Υ" < """ ηι; υ ηιωο<F1•σιω; το" ισχ <'" ο<'· <tlίfιψ· - ' ;τι.ην τι7ιν δι< τ ..... - "Ο . ( ('.' . ' - ' •rοί , • """ '"' . ι ""''"ν τ<η' "" 0«1' 9 """ ,,_,.οντο; "'"' της ιι· rγ,, · ημιηογοu.ι« , • · ' • • · • · · • δ - ' στιιΤ ; ιτι:οτιίοr . , - • '" """ "'"'"''""' κt<'!'"' '"' '-"' ""ν ""·"' οιιικιον κω 
' "' «ν' ων 1J'l't""' ' . ' .. . . . . . θ' ""'"' . . "" κπι· , > • • το«"'""'" "' "°"" •: ""'" τιι1οτιι: πc>οσιιομ«Υ'Ι κιι '. δ ' -zιιι Κ .,, κιιτο την γ . , - , s..' ~ (' • ' η.' θ , Δ· '"" i · ι νημα τ , """ ην """ ιι ο"'""""' _ ,.μ ιο1 • ' ·""'' ,,πι f "'" ""'""" "' · 
, ι Η)(•ι\' Λ ) ()V()H(( ( t)\' 'Η ' " ' ' '· · . δ /) ' s.. ' "'; , • · '" π"ν • · • , · "'; ",. "' """. 2 .,,.,, κιιτrοτ ιι θη ιιι.ι. η:.ο "' υχ "'; u<" 

· ιιιι- , οιιισ<ιντu \' ' · · • • ' - κ · · ' σι\' • • • του; κ , · " νr<Ι\' χ""""" θι or",; "" ι σχ1•ϊ τ οο ιι """' ομο<' τοl'τ 01• 

( 

τιι11 • ;, l\ ημοτnγι ' · · · · · · · ' ' ' .-'. . "'ς ιιν", , . · J«<I 01-; τ<Η •; εν ι.ιι τ ιι1 ''"" ιι τι 1.0•'"" •.; κιι τι< την .,ημσοιε1•· 
. . · l.1.i) ' ' rι;το 1~1) lϊ ~ 1 11 -fί 1» \ -: . ' s..· /) . - Ι' Α ,u!))~~ τ<ο.Εrι. , «Ο<σαντ • , ' , :"· · " •· • 1 τ<>' Tf /.f\HJJt>"; ιοf «< τι«' " "'· •

0

• "' το\; ί ~· ω; ή τoii 
0

:- θτην '"Χ"" ηi•τοί• """ 11.111.1 !11:7 . \[ iοιιτ• τοίοτο<' ι~1ρισμi\'ιι< διιι· """θ . "" 001' , ' • . . . . . ' . • ' ησομ"\'(' 
0

-, - .ι ;τιL(J. 1 (L\'(L({ fΟΟVίω οητι7ι:: ftC Τιf. μfί(ι την ισχι•\' (t1

1

· 

' < • εοτ • ' . . - . . 

τ . .. ΩσιιιΊτ · (!<ι ;ωι κι ,·ηματο'/(.!<ιιr ιιι•::. 
ιι ~ <•ι - • ' · .,rι, ι • ' '"'" τiο < " " · · ' ' δ <1ft::: ·, tυτοϊ:ι Δ ) , ος .'"'" ιι<)θQΟ\' !Ι 1.«ί τiι ι'J\•τ<Κιιτιιστi1"""'" ιπι μερο1•ς ιο· 

"· κ · τ" '""" r ο · • ' · • ' ' · " ' ' ' ,. • .. ι νηματ · , , • οντ αι ει c πιιοιι; τιι; 1 •Π "'" ,,,,. "''"'" ,ομ1ν«C "' Q<ΠΤ ω· Α) .vιετ ι . ογοαιrοιιc , θ' . ' - ,· , . , , ' -" τ ιι , , 

1 

τη\' ί σ · • · κιιι """" ι b ρ1•θησομ<"" μετ ιι τ ηv ι <!)( < •ν ιιυτΝΥ · 
• • "" χυν τοι · ' " · "' δ 'θ δ ' "Ο '{(>ι · θ σει τη- ς • . , ως αν"' '"'" 1 :, ) 17 _;,. ι 9:,r, Β. ~\το; ε ;ε ιι ησιιν ,αq·ορα η ησ «υτη· ο " " ' ' ' ' 'θ " ' "'" r' «ν όιο • , 'C ιιv"' r;ο1'Ο<Οhοτηοε<""' hι "" ιιντ<'-""στιι ησοv 1\ rτρο· 

, ι :::: τ ί , _ισμενα lioθ - - κ .,. 's.. ··- , , 11 -" , · · •ν εν ) • - Qf< το•• ι<V"'" αμο;.. Α ι """" "'" τιιl'τ ,.ιν ιvσ«ψιιτ "'"" · 
· τηv "·' .ογω Κιι · • · · · • ' ' Η Δ) σf. 1 ,, _ , ι:.<r ημ, . ' _ νονι ομον ι οχt'<>Ι«' ,;,;, τϊι; hημοαJf<'"""' "'" οι χrιΟΙ' . τος 

.,., i'<ιι , !]tοιι τη- Κ "- , , . . ' . . ' θ' θ ' σο μ;,. · . τ ot ,_ • . .' 1•0 ε ρνηαf "" κιιι κιιτω.ιιιι r.ιι νο1•σι, ;ι. ψ rιvτι ετοι• ρt< Ι" · τ · η· < ' """ τι · · · ) ' · 
ιι:: θ .,. Ψ<•ιc τη·. >ν χρο,-ον τiί'" iαχi•ο' τJ'>ν f\' ί.ε< το1•ργ«ι κι ν q·o1•;, ,.,qοι.ασ· fοπι " ·, • ποοε· • ' ' .. · - • (Ι 1 ·<> " ' ~ ιιοv;, : '""'"' • · , ; κτιιπrιnης /\ι>ιτU"""' τ~; πιιο. 2 τοο ιιο ρο1• ι •• οσον α~ορ<ι 
' το '- "' ι • • , . . . , . • , rιν~,r · >ν iν ί · """'" οικοbοιu κiιc 1.i-"· Ο.ιιτάt.ειc ή προς τιι; οποιας προσοο· 

. tΥτ ιι- .F ιτοι•Ωγ' • . · · · ' θ ' · 0Ι«•ν ·, " '-"Ο' ·· • '« '" "' τ "" χ οiινον ί σχ ί•ο' ηιν κι vημrι τ ογ ροq<•1Υ '-" ιστοται Οι· • <>00\' ΚΙ • ' '. ··- " ', • ' ' ',. ' ' Κ , , ' ""τ". • ιτ" τηγ nι. η Ο η f\'vοων ιιοηι • ιι νωι ε ρrτιιι '" "" "'ον<-
, Ε. " • τρ1,;ο,ο ' • · · ·' "'' ι· , \ "ψ" , . ωυμενος f "'"""' Ι>ιιιμορq· ο1•ΤJL<. ι Τ 1\'(ι) κ TOt'T(•)\' ε' ' ' • -ι~·τ(ιι ιινονισ • ι; τιις ~,,,; ,;"' "" fοι;.τημα περ.πτωσει; rρoπo;oJJ)OfJ'1V του Ι ι' Y.(t . 

1

'()\\ fΠ θ - - 1' \ -n)J!\~1 ( Α ι•<>) 
""'"'" ·, Τ<ιι.αμ(,{ '"'Χ rιΟ<'"' bι ίι "'"' hιιιτiιΕε<"" το\. '· ·· · ~ "' · ' • • {\ ω- , ιν-οι--·ι κιι'ι ' • · , · ' -

1 Ί τ- , θειinοι• ,,,,. . • «ικοb _ · τους εν 1.rιτο1'Ι>Υ'" '"-ημιιτnγQ«qο<', "'·"' '"' ' . · 

' " • τοι• ομιΥ.ων b " • . , ' ' ' ι r~ :-ι η, Τ<Η•- i:<r · ιιιταξrι"ν ιιίτJ\'f'" τ~•γχιί,·ουσ< v ,.,c ,ρ,.ς τους κινημοτογρα· 
)( · ' "' οτ ' ιιομοοτi · · .. ' · · · • ·• ' t \·~ιμ «τιιι •. - , -"' μονον εq ' 0σον ή '""' τιιc διιιτ•~"ς τω•τα; προο«QΙιΟ· rιτογ , ι=4 ικη~ Υ.< • , , , • , - Σ (' 1, ιι; a · ρuq Νν. · ιτ ιι. τ ψ ~'"''" '1'' "''" ,, 0μοh<" '" ,.μ ,01 ""ων ""' ofL"Q ησ' ων 

τεΧΝJΚΟΝ ' ιΝtΤΙΤΟΥΤΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. 
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ΤΙΤΗΡΕΣfΑ ΟΙΚΙΣΜΟΤ 'Εν 'Αθήναις τfi 21.9.1972 
ΔΙΕΤθΤΝΣΙ.Σ Ε3 )β 'Αριθ. Πρωτ. Ε.25709 

,Θέμα: , ((Κοινοποιείται γνωμοδότησις του Ν. Σ. τοϋ Κράτους 
kαι παρέχονται δδηγίαι διά τόν άκόλuπτον xiiiρov κινn
ματογράφωv κ.λη.». 

ί•π' ~Ε>ν mtνεχείq. πρός τήν , ϋπερθεν _ ( α) σχε:,ικiJν άποο;έλλο~ν σννημμf.ν~ς τiιv 
ά;τ δ C ~θ. 495) 1972 γvωμοδοτησιν του Νομικου Συμδουλωυ τοv Κράτόυς, ην καl 
σα 0 εχομ~θα, Κ~ί π.αρακαλοϋμεν δπως προσαρμόζοντες πρός ταίrtην τάς ένεργείας 
Υ.J.νςη προ()η~ε, εις τη,· τήρησιν· τής διαδικασίας διιJ. τiιν πατεδάφισιv τμήματος τοu 

ματογραφου ' ' ' " λ θ- c ' \ - ' 'S:.- -, e λλ ' μενο , , . • προς τον σκοπον οπως ση.ιπ ηρω η ο., εm- του οιχοπεuuυ επιυα ο-
ς ακω.ιrπτος χώρος. 

:ο ΝΟΜΙΚΟΝ ΣΤΜΒΟΤΛΙΟΝ 
ΤΟΤ ΚΡΑΤΟΤΣ 
Ά 

Συνεδρίασις της 13.7.1972 

ριΟ. fI ρωτ . . 814)Ε. 2966 'Αριθμ. Γνωμ. 495)1972 

'Αριθμ ' · 
· ερωτηματος Ε. 4553)25.2.1~72 tΤπουργείου Δημ. '"Έργων, 'Τπηρ. Οίκισμοϋ 

Δ)νσις Ε3){3. 
· ΙΙ '> ερι,η.ιrις ε'ρω.. ) 'Ε' . , ' λ 0- • - • , ά 'λu _.. , τηματος. 1 αν όuναται να κα υφ η εκ των υστερων χα πτος 

:~~ος. αφεθείς ώς τοιούτος κατά τήν άνέγερσιν κινηματογράφου. 
' · ~αν uμορον οίκόπεδον άγορασθεν μεταγενεστέρως δύναται νά θεωρηθη 
~)ς ,εν~αίοv .μετ~ τ?ίί άρχικο~ δια. τό;ι ύπ?λογισμ~ν τοϋ ~καλύπτο.υ χώρου ~αι. 

~αν δια τον ιιπολογισμον τοϋ ακαλυπτου χωρου δυναται να θεωρηθη ω;: 
τοιουτος • • . , δ ' ., 

ο ωτερ το ώμα τοϋ Κινηματογραφου οψος 11 μ. 

'F~JtL - ~ 1 • , , , , • .., • 

του Ε(!ωτηματος το Νομικον Συμ.6ουλιον εγνωμοδοτησεν ως άκολουθως. 
Καί ή 'Ο~ , ~ , , , ι , - Α, Τ , 

διr.ιτυ θ _ λομFΛεια τοϋ Νομιχοϋ Συμ6ουλιοu · δεχεται την υπο του μηματος 
>=οιi ~ω ει σαν γνώμην, }jτοι δτι κατά τό άρθρον 16 παρ. 1 τού Γενικσv Οlκοδομι-
;1 ό αν.ο\'tσμοί1 ( Β.Δ. 9.8) 30.9.1955, ΦΕΚ 266Α), «έφ' δ<Jον το σχέδιον Οlκισμοϋ 

Τιtχον συν ' 'δ . . , θ 'ζ 'δ - , , στϊχ . , αφης ει ικος κανονισμος δεν χα ορι οοοιν ει ικως τα μεγιστα ποσο-
Υ.αJ.υψεω- - , 'δ ' , , ά 'λ θ ' ' λ.' .. ι • των. ) ~ των οικοπε ων, ισχυουν τ κο υυ α μεγιστα ποσοστα χα ..... 1εως αυ-

νεί<ι~ α _ Δι 
1 

οίκόπεδα τού συνεχοίrς οίκοδομικοϋ συστήματος 7ό% της δλης έπιφά
'Χέ- ~ .το~ οίκοπέδου~, κατά δέ τό άρθρον 17 παρ. ι τοϋ tδίου Γ.0.Κ. «είς το σuvε
τ·μ~μ~ιχο _ομι;κόν σύστημα, έq,' δσον είδικ<Ϊ>ς δέν όρίζεται άλλως. τό · οίκοδομήσιμον 
' το~ι οικοπ'δ 'ζ ' - ' - ' 'δ - λ γι'ωv ορί ι•ιν • _ · ε ου περιορι εται μεταξιι του προσωπου του οικοπε ου, των π α 
JΤρ(1 - ?-υτοιι. χαί τοfι όπισθίου οίκοδομησίμου όρίου, δπερ _ ε[ναι γραμμή παράλληλος 

. ., τrι :τροσ< .l__ , ' 'δ ,, • Ι!. δ' • - , rrι ίπ . • •>:rον, wτοτεμνουσα τμi'~ιι.α οικοπε ου εχον εμυα ον αντιστuιχοuν προς 
)'ι•ον μ' · ' ' 'λ · ' " θ 1 ϊ Jτ ' • εγιστον ποσοστύν καλίrψε<•>ς τοί1 οίκοπεδοιr», και τε ος κατα το αρ ροv 

!11.~ 1 clι~. :i του ίδ:οι• Γ.0 . Κ. ώς η' παοάγραφοc αίi-tη άντικατεστάθη διά το.ϋ ιt~:ό 
. Ζ ] t)fj. R • - . • . 'δ • 

ιι : · , , .,. δι~ ,"), · Δ!~ος, (Φ.Ε.Κ. 20ϊ Δ'): «είς ,τ~ν 3:ερίπτ~σιν οικ~πε ύ~ν ~κτε;νο· 
1 .. . ι· · . μεσοι• του οικοδομικοί~ τετραγ<ιwου, απο της μιας πλειrρας αυτου μεχρι 
' . (/./. η- ( δ . , ' δ, ) ' ' ' 
ω:: f- · ~ ιαιροιtντων δηλαδrι τό οίκοδομικόν τετραγωνον εις υο και εχοντων, 

'- τcιι•τοι• δ, . - (δ - , ' δ ) ' e, Toi• μ , , · υο προσ<•>:τα χωιι~ ~ νϊι εlναι γωvιαια ιαμπερη οικοπε α , η υασει 
. F τι στου ' , '=> • , ' , , λ ' ' 

q rι Vf· i _ ε;τι τρε:τομfνοι• ποσοστοϋ καΛι:ψε'ως προχιιπτουσα ως μη κrχ υ:ιτεα ε:τι -
, ιr ΤΟιι ο' 'δ ' ' . λ , λ ' 

rι1•τni· _ . ιχο:τε οι• διατάσσεται είς πάσαν περιπτωσιν παρα τας π αγιας π ευρ.~; 
~ . · r.cχτιι τοό ~ · · · δ · λ' Ρ. θ ' • ' rτ~·~ηα . _ , - :τον ισπτε να σι·μ6άλη ;ωτιτ το ιrνατον μεγα υτερον οα μον εις τ·Ίv 
. · " τ ('IJ • ι - , , ' - • λ , 

'Υι 1 )f1<η · _ , . τψ ΗΤ(ι)τεnικιί~ τοί• οίκοbομιχοϊι τετραγωνο1 1 υποχρεωτικου ακα υπτου 
1. . .. Τ ι•) \ ' όι . ) ... . ' ' ' ι "l Ι • ' , 
111 u 1 ,, · ,ιο(J<•>\ ιhιο%τησι6Ί'" είπ f\•ιαια παψι τη" μι αν πr,ευραν, ειτε και ει; 

,...ηιυχτrχ c' • •· ' ' ' , - ' ' δ' ' , " " ' δ, ' πι' >:ιιι τ _ . ινcι fν :τασ εκάστη πί.αγια "!Αευι;q ουγ:ι ε κατα το εν η τα uo προ-
. 011 οικο 'δ " . . . ' δ - 'Ε , - " ' ' 1 ·.1ηxnr , _ · :rr οι• η κατ<Χ τό έσ(•>τερικόν τήc οικο ομης. πι των ουτω τιφιεμενωv 
<ι . . ι •τι %ων ι1. . ' . , ,. ' ' δ 'ξ - .!! . 

~ιrιι· .1 Ί . - κω. ι•:τ:τιι~ν X<;J()(•1'' Ε)'Οι•σι Π(!()σfΤι ειrαρμογην αι ιατα εις του ηρ-
. τ ()'' r () Ι. . . ' . ., , ' ' ' ' 't ' ., 

~ ι~ Tn i· , ; - .η. )". Διc'ι τιίη· διατά~εύη' τoutύ>V, αq: ενος μεν ορ~_εται ποση εκτα-
r · οιΥο;τrδο s. · · - · - ' ' ' δ - ' • ' τ~ ι•η 1 , • _ · ' , '' οιινατrι ι νrι. κrι.λιιq:,θiί δια της ανεγει9ομfνηc οιχο ομης και αιι:: 

cι, (, ιί..-τ .Fι' 1ΤΟ·ι(l\' 0 F σι \' θ' άφεθη u Πκrίλ1•πτος χό)ρος ώστε νά. έξαπφαλίtωνται αί 
τ- U\,lf'(ι)- ι' - . ' ' -- • δ - - Ι ' ' 

ι ,, π.,, 0 :τ - -. .ιερισμοι• Υ.α • <r«>τισμοί• ανανκαι των οικο ομων των ![εριοικων. ε;τι 
r . tιι cι1ι!::η ' ' ά ' ' λ, ' 1c11• . Α ί , . ... σr<•1::: το1-, εν τό~ οίκοbομικώ πτραγωνω φιεμενου ακα uπτου r.ω-
ί•y , cτ να ΥΚα τ s. . • . . , ' , " δ , 1 • δ ' 

rι<ι;:. ..., · 1 αι~ια ι υεον παντοπ ν<Ί λαuδανωντω ιrπ οψ. ν ια ΛΟγοιrς nμοσιας 
Jt( Ι {).(Ι( \' τη· ~ ' ' ' ι ' ' ' λ' ' ' 11 ~ ), ·:\ ; , ο:τοια: εθεσ:τισθηcτn.ν οι πεσι αχα υπτων περιορισμοι και σιrνε -

't~~rιcοΝ · ιοιχησι; CΗfFίλει έν έκάστη συγκεκριμέ'ϊl περιπτώσει έπi χορηγήσεως οίχο-

1 Ν1:τ Ι ΤΟΠ ΟΝ ΕλλΑΔΟt ., (Τίθεται μετά τη,,. σελ. 1544) 1545 



θέατρα · Κινnματογράφσι 

δο•u·~>1,. 'δ , ~ r • • ~ α εια ~ , \ ' . 
1to~ov προσψορ ~, επι τεμ:'οντος ( διαμ..τι:εροίiς) οίκοπέδου νά έκτιμά δεόντως κατα 
Jϊο:ησιν της ίδ ω~ερο~ τροπον εCναι δι1νατή πλήν τής ίκανοποιήσεως των προς άξιο-
ι.ιικη- ' ιο%τησιας του h~ , - ' ' • , - ' δ · ς α.δfίας · , , , .....,.αι τησεων του αι τοι•μενου την χορηγησι v της οικο ο-
οίκοδ · και η σιrγχρονοc ε'ν ο"λ " ' ' ' ' - • - -· ομϊϋν - , . <!> η εν μερει ικανοποιησις των αναγκων των 
701) των Πfριοικ< . ' • • , ' , 

0 
196(1 1 .4 r:rι) • •ι-v αιτο αποψεως αερισμού και φωτισμού (Βλ. ΣΕ 2245) 1964, 

αι τ ' . ι, 1 9 6 6 ) Α, , , τ ' ά , · tνες κατ(' , , , · ι αναγκαι αυται φωτι.σμοϋ και ερισμοϋ των περιοικων, 
λυ , ι τ αν-ι•>ΤfQ<) , - - ' ' - 'δ ' δ ' . Τfραy <ίξ , ' , επικρατοuν των απαιτησεων του ι ιοκχητου ια την μεγα-
τα , ιοποιησιν τού(•. , , Ρ..'1λ " , , ,, - ' , · ι. ωτό τ- ~ , , αιν1ιτου του, επιuαr. ουν οπως ο ακαr.υπτος χωρος αφιε-

κα~ 1.fρισ•;ο"'- επι.rαν~ιας, τοϋ εδάφους, ώστε νά ίκανοποιώnαι αί συνθfίκαι φωτισμού 
τ ' ~ υ κα.ι των ισο ! δ , - ' "λ, θ, , -ο ο σχοπό _ , γε . ων ιαμερισματων των περιοικων, α "ως α εματαιου-

1 ι; χαi. 
1 
~ ς _:οι~ νομοι', προκύπτει δε τοϋτο καl έκ της διατυπώσεως των άρθρων 

1 ι του Γ Ο Κ . , - , λ - , , λ, , , - , 'δ JΤοι μη' , δ · · · τιι οποια ομι ουν πfρι ακα υπτου εκτασεως των οικοπε ων, a λ ωκο ομηιιένοιι ' • - 'Et: , , ' - ' -χα ιlπτο , τμηματος αuτων. .,,αιρεσιν καr,υψεως του ι~ποχρεωτικως 

κατασχει'<~' χ,.ω~ου προ6~έπει τό άπο 23.7.1960 (ΦΕΚ 100Δ') Β. Δ)γμα διά τάς 
' ις η t'Υχαταστ " ' · δ' ' ' ' ' ' ' ' τρf1ίετα " · ασεις ων η κατασκε1•η εν απαγορευεται υπογειως, οποτε επι-

, ι οπιος αί ' ,. ' ' τ ' , , ' • Πfραν - • , κατασκει1αι η εγκαταστασεις αυται επεκτεινονται υπογειως και 
" των οο•ων - ' δ , , • . , , ' - " , 'φ' οσον ή , ~ · του οι.κο ομησιμου τμηματος, υπο τους εν αuτφ ορους, και ε • 
ίiν μt ανωτατη έξωτερικώς στάθμη τη-ς κατασκευijς ί1πόκειται τουλάχιστον κατα 

cτρυ-,; Τ} , ' ' ξ' -όμόρ , δ · lς αν<•ιτατης έπι τ(ffπομένης στάθμης διαχωριστικού τοιχου μετα υ των 
ιίν< <•ιν 1, ιοκτη<!ιϊίιν κατϊι τήν άντίστοιχον θέσιν» Η:.αίρεσις f)τις έπιfιεfιαιοί τόν ώς 

' 1 χανον κ ' - ' ' · <iτι:' α. ατ' άκολοt•θίαν τούτων είς τό πριί>τον έρώτημα προσηκει αποφ~τικη 
· αντησι( i~'τοι " • . , , - , - 'δ ' α'φεθεtς συμφωνως . ιιε . -' . . οτι ο κατα την χορηγησι v της αρχικης α ει ας ' • ., 

..., - το κ~ιτ<ι τον χρόνον {κδι'ισFιος τηc ίσχίιον νομοθετικόν καθεστως,,, ακαλι~τ~ς 
'"ωρος δεν δ' - " δ' 'φίεται ετερος χω-(Jο- ·, • υναται. να καλυq·θij έκ ηϊ>ν ίιστέΩ<•>ν, έφ' οσον εν α . , , · .• 
() '::> ~ις την fΠιqάνftαν ΤΟιΪ οίκο;τtδοιι έt: oii ~ιύ. έ!Ξασφαλίtεται ό φωτιcrμος και αε-
._,ισμο - · · ~ '=' - -

ς των περιοί.κων. 
fI εn , . . .. - Γ Ο Κ , '!Κόπεδον νοεϊ.ται γενι-

- , αι τf(Ι<•> κατα το αιιθι ιον 4 παρ. 1 του · · · «ως οι. , · ιiνη' _ 
Κως σι , , , } - ' ' , ίδιοκτησιαν και 
κοιι ':'fΧ_?μενη rκτασις γijς, ιiποτελοϋCΤα αυτοτε ;η ~νιωα~ Βα' σει τη-ς διατrί-

σιι fις f\' • · , . , " • , ' - εξ αδιαιοετοι~». 
ξ . ; α και τον ιωτον κι•ιιι ον η εις ;tΛf'LO\'CI.~ _ ·, , δ - άδείD.ς άγο-
εως ταυτη . ' . - ' , , 'γ σιν της οικο ομικης () , " ς το t'ΠΟ των αιτησαμι:-νιι>ν την χορι1 η _ , _ • · .,..εδον μετά · τοϋ 

...,απθεν 0 • . • ' • ' 'ποτε) ει ενιαιον οικο--ά _ μορον οι.κοπεδον, μFΤ<ι την αγοραν, α . , ' . · τοϋ άγορασθέντος) 
, ρχικου καi. συνεπϊi>ς όλόκληρον τό οίκόπεδον (το αρ~ικον μετ,α ,... ο·ιί. έφαρ~ίnσθij 
QJτοτε · - ' ' . ' · ' άκαΛ ι•πτους χωροι '" , . • Λει fνιαιαν rκτασt\' δι' η' ν ως προς τοι•ς . . 5- - Γ ο κ. άφιεμενου 
l' • , ' ,, θ 17 παο του . . , 
; αν<•>τερω μνημονει•θfίσα διάταξις τοίί αQ ροι• ; , , συν-τος ποσοστοϋ άκα-
ως ' λ ' • ' όπεδον αναr.ΟΥ · ; ((Χα ι1πτοι1 Χ<~ρου τοiί δι' όλύκ}.ηρο\' το σικ 
λι1πτου χι' ρ , _ 

ο οι•. _ . 'ι:rίεται διά τήν ίκανσποιησιν των 
'Ω ' ' ' ' θ ' 'κάλvπτος χωρος α - • , • ς ανωτf(Ι<•> ε λFΧ η, σ α, , , , ,.. ι)\' i 1: ιiπόψf(•Ι~ φωτι σμοu και αερι-

Q\' _ _ - ιιμορων σικο;rι=:ιιι .,. .. • 'δ 
αγκωγ Τ<ον ί.διοκτητων τω\·, , , , - έπιι:rανείας τοίί οικοπF οιι. 

σμ - ' , ' άq ·ιεται α:ιο της " δ ' • οιι και σιtνεπιϊις δFον " · , , τύν νόμον ή άποψις οτι ιιναται να 

κ , , , ~ ,αι συμφωνος προς , . , . • 
ατ' ακολοι•θιαν δεν εη, . , · ι:'•;ιο~ σγισθij εις το κατα vομον υποχρεω-

θ , · • ΙY · ιt\'f'tlL και 'ιι . ' .- . . .,, - ' . 
εωρηθη- ώς li.καλι•π.τος: FΠΙ.., , 'δ η' {•πf-ιι το δωμα του κιγηματογραφου επι-

ϊ οι κο.τcε οι', , ' 'θ - δ ' 
τι.κωc άκάλι1πτον τμijμα τοι 1 • 'τρον ιiντιστοιχοίίσα εις: την στα μην του απε-

, - 'δ' οι•c 1 με ' ' ' ' δ - δ ' ,. δ' φανεια ί;.,,,01 ir- ά,τό F α<r ; , - 'δ ίί Ιlαπαναστα(Jιου _οικο ομης:, ιοτι ουτω εν 
.'Ι ~ - fΠι της ο ο , . - - ' ' , 

δου τοϋ 4ni' όρόq:οι• της ' - - ί. άiριr.μοίι άνιιγκαι των τριων ;rρωτων οροφων. 
• ' ' ιrιιιτισμοι• κα 
ικα.νοποιοϊ•ντω ω πεuι .., 

ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 



Ι 

--

Τ~μος Γ ' . Μα. Ka·. 47. 

θ. dlATAΓMA ΥΠ~ ΑΡΙΘ. 116 ΤΗΣ 9.2.73 (ΦΕΚ 34Α ') 
Περι ου λ . , - . 

1"ρ μη n~ωσεως του ύπ .. άριθ. 479) ι 971 Β. 11) τος ((περί 
δια~~~nο,ιnσεως, συμπληρώσεως κdί άντικαταστάσεως 
kav α εων _ τινω~ τοϋ άπό ι 5) ι 7.5. ι 956 Β. Δ) τος l!ήερί 

ονιc::ιμου Θεατρων - Κινηματογράφων κλπ.,,. 
44 ·~ Εχοντες • • ,, · · 

· 5) 1937 «πε ~ οψιν: 1) Τάς διατάξεις α) τοΟ άρθρου 3 παράyρ. 6 τοϋ Α.Ν. 
~ματοyράψωριδτρο;rοποιήισεως, συμπληρώσεω·ς και ·κωδιχοποιήσεως τών περί Κι
θε&rρων» ν ι~~εων», β) τοu άρθρου 1 παράyρ. 3 τοΟ Α.Ν. 446) 1937 «περί 
Ι<ωμων Ι<~ί Υ) του ά~ροu 9 τοϋ Ν.Δ. άπό 17.7.1923 «περι σχεδίων τών πόλεων, 
θεν ίσχ_ύε ~~νοικισμων τοu Κράτους καί οίκοδο.μfjς αύτών>>, ώς τοϋrο τροποποιη
Που.ρyου (ιΦ~ η καi δ) τfiς ύπ' άριθ. 12440) 8.11.1972 άποψάuεως τοΟ Π ρωθυ
Ι<αi 'Υψuπ Κ_ τ. Β' 954) 1972) «περί καθορισμοϋ ά_ρμοδιοτήτων τών 'Υπουρyών 
πουρ ou ouρyωv Παρά τ4) Πρωθυπουρy<{>, τών Γεvικων Γραμιματέων: α) Πρωθu
τf?&iιΧυ Δ.ιβ) ,Τ&ττου ~αί Π~ηΡ?J>οpιών,, y) 'Α~λητισμ?u ·κα,ί δ) ~υλfjς, _ τοq 'Επι
μενωv , οι~ησεως, ως .και των αvωτατων και ανωτερων υτrαλληλων των ιnταyο
Υνc,ψοδ ε,ις τον Πpωθυπουρyόν 'Υπηρεσιών:-> καί 2) τήv ύπ' άριΒ. 740)23.11.1972 
του Π ο:ησιv του ΣΙ.-!_μ<5ουλίου της 'Επικρατείας, _προ;άσει _των, 'Ημε~ρων έπί 
νωvικ _ρο (Ρ<Χμματισμου χαί Κυ(5ερνητικη·ς Πολιτικης, Εθvικης Οικονομ:_ας, !'οι

·Φασ' ωv Υπηρεσιών, Δημοσίων "Ερyων και Δημοσίας Τάξεως ·νπσuρyωv, απε-
ισαμεv . δ , 

και ιατασσομεv: · 

,, ΑρθρC)V ~VC)V 

τ Αί δ,ιατάξεις ·ιοϋ ύπ ' άριθ. 479)1971 Β . Δ)τος (ΦΕΚ 1:· Α,' 142)1971)_«~εΡ,ί 
ροποποιησεως, συμnληρώσεως καί άvτικαταστάσεως διαταξεωv ;ινων του απσ 15) 17.~.1956 Β. Δ) τος «περί Κανοvισμοϋ Θεάτρων - Κινηιματοyραφων. κλ.π.» έ~

α.ιρουμ~νων των aρΘρων 1 παράyρ. 6 καί 7 αύτοΟ, δέν έψαρμcχ;_οvται δια τα κ~α 
τ~ν Χpονον ένάρξεως τfjς ίσχύος αύτοΟ ( ~.Δ. 479η 9~1) -τ;ελουvτα ,έv λειτ?υρyφ 
θεατρα, κινηματογράφους, κέντρα διασκεδασεως και εν yεvει δημοσια θεαματα. 

, Είς τόν αύτόιν έπί τfjς Δημοσίας Τάξεως Ύπουρyόν,. άνατίθεμεν τήν δryμο
σιεuσιy καί έκτέλεσιν τοϋ παρόντος Διατάyματος . 

Έν 'Αθήναις τfj 27 Ίανουαρίου 1973 

ΤΕΧΝΙΚ:>Ν ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

{Τίθεται μετά την σελ. 1546) 1547 
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DRIVE - ΙΝ • C(NEHA 
ΑιΠο+. 61781/2178 ΤΗΣ 20/31.12.1915 (+εκ 1-5.77 Β,) 

Περ~~ώνfiδρων καi προϋποθέσεων Ιδρύοεω(; και λειτουργfας 
•ιc c; κατnγορfαc; ύπαιθρfων κινηματογράφων δι • αuτο .. 

κινητα (DRIVE - ΙΝ CINEMAJ~ 

μέτ~~~ντες vπ· δψει τ~c; διατά~ξεις τών άf!θρων 15 κ.αί 1:9 τού Ν.Δ. 58/73 <ι:Περί 
«περt ·γ.::,ς άν<Χ:!nυξιν της Κινt)4.ιατοyραφικης Βιομηχανίας κλπ.», τοο Ν.Δ. 175//3 
'!Τοιήσε ~ι ι.κου Σuμ.~οολ{οο κπί Ύποορyι:.ίων» κcrί τοο Ν.Δ. '2J;7/74 «πι:ρί τροπο
νομοθε ως{ κα ..ι._~πληρωσεως τijς περί Ύποuρyικοϋ Συμι&ουλίοv καί 'Yπoupryε{ωv 

· (J ας.-.; u..!ιοφασ{ζ<>μFv. 

λει.τ Καθορι.ζ4ι.εvο__ς ώς άκολούθως τοος δροuς καί τάς προQποθέάεις ίδρύσεως καί 
νΕ OUfY'

1
r ιLας ε(δικης κατηγορίας ύπαιθρίων κινηματοypάιφων δι· αύτοκίνητα (DRI-

• 1. - C IN'EM:A) . . 

w Αρθρcv Ι. 

_ 1. Af_ διατάξεις; τijς παρούσης άπΟφάσεως άφοροϋν ε{ς τήν άσφάλειαν τijς ζωijς 
~'::: ΚΟι\Ι'ΟU ώς Καί τών θεατών καί ΤΟΟ προσωπικοο τών εLδικijς κατηγορίας U'Παι
,.,.ωv κινηματοyρόιφων δι· αύτοκίνητα (DR Ι VE - ΙΝ - C,fιΝΕιΜΑ) άπό κινδύνων 1ΤU

ρόςι ' κυκλοφοριας ιντός καi έκτός των κινη.μιατοyράφων, ύyιεινijς ·Καί τtανικ.οιJ έξ 
0 αοδήποrε α(τ{οο;. 

. 2. Ώσαύtως' δίά της παρούσης άποφάσεως έπιδιώκεται fι άρτία διαμόρφωσις 
και διάταξις τών χώρων τούτων άπό d"πόψεωs άρχιτεκ.τονικijς καί σiσθητικijς άσκοu
μένης κατ· lλευθέ.pαν κρίσιν ώς και τουριστικijς τοιαύτης. 

3. λ( ύπό των δtιατάιξεωv της παρούσης έτrι6αλλόμεναι ύτwχρεώσεις ισχύουν l
πι πλέον τών δι· ω.:λ.ων yενικων ~ ειδικών διατάξεων i-ττι6αιλλ.ομένωv τοιούτων. 
~ 4 . ''Όπου l·ν τη παpούση. άποφάσει άναφέρεται .:κινη:μ.ατοy~ (Ε:Κ.Α.)» νο

ειται fJ ώς άνω ειδική κατή.yορία ύπαιθρ{ων κινηματοyρόιφιων δι αιrrοκ{νητα (DR 1-
VE - ΙΝ - C ΙΝΕΜΑ) ώς αϋτη πεpιyρά:φfται lν παρσ;γράφω 1 τοΟ άρ()ρου 2 της πα
ρούσης. 

"'ΑρΒρ~v 2. 

1. ΎτuLθριος κινη,.ματοyρόιφος δι· αόrοκίνητα tE.J{ . ~.) νοεϊται άκάλυπτος χώ
ρος σταθμεύσεως άνω των έκατόν (100) έπιeατηyων cwrοκινήτων εις άμφιθεατρι
κόν σχηματι~ν διaιδοχ_ικών fιμικυκλlων_ έστραιμμένων π.ρός τήν -~ν προGολi]ς 
κινηματοyραιφι·κων ταινιων, οι l'Π~αι των ό1το{ων παρα'κολουθοuν τας προ6αλλο
μένας ταινiας κιαθή;μενοι tνrός τουτων. 

2. οι ώς άνω χωpοι, δέν ~ναται νά χρη.σιμοποι.η~ ώς ίrnαίθριοι σΤαθμοί 
αύτοκινήτων κατά τή.ν tννοιαν του Ν...:Δ. 5} 1/ 1970 «ιΠΕpt fδρυσ~ως κ~ί λειτουpyLας 
πpατηplων όyρi},ν καuσ{,ιμων, σταeμ.ωv αυτοκινήτων, ~VVΠJif>ιωv αυτοκινήτων ·Καί 
περι κuκλοφοpιισ:κijς σιΛ&σεως lyκαταστάΙΟΙεων ιμετά των διδών» καί τοϋ κατ· έξου
σιοδότησιν τούτcu tκδοθέντος Β . Δ)τος ~66119~0 •. έκτ~ς έ(χν ~χορηyή.Θη πρός τού
το κατά νόμον δ,δεια και lν πάση περι-πτ~ι ουχι κατα τας Qρας λειτοuρyίας τοΟ 
Κι·νηιματοyρόφου (.Ε.Κ.Α.) · _ . ~ 

3. ·ο συι6.οσμός παpοχης ~άμ~·ιΌς ι~;α φαryτων η. ποτών ε[ς τούς ιέντό 
των αύtοκινήτων θεαΤάδς.δt~ στ~ρει του(ΕςΚτοΑιοuτ) ους χωρους τijς ιδιότητος τοϋ ύτται~ 
θρίου κιvημαrσyρQφσυ ι αυτσκινητα . . . . 

.4. ·Η lνrός κινr~μαrοyράφων (Ε.Κ.Α.) tδρυσι .ς καί λειτοuρyί.α έσrιατ , .. 
λ - ν χΔιv.>ν tότιάσεως f) διασκεδάσεως άκολουθοw τάς ΊΤΕρ' , οριων η 
οι1Τω -r- ι τουrων κειιμtνας 

διατάξεις. 
"'Αρ8ρcν 3. 

1 θύpα εlσόδου εlναι fι τοιαύτη οι· fjς εtσιί,ρχοντα l . 
(Ε.Κ.λ) τά αύtοκlνητα, θύρα δέ ιζόδοu ~ δι· fjς ταUτα ιlξές τ~ν κινη1fατοypάιφον 

2. Διάδρομος .εισόδου εfναι ό ιμετά τήν θUραν ε[σόδοu ΡΧ ντ~ι τοuτοu. 
σtpχονrαι εις τόν κινη:ματοy~ν (ιΕ~Κ.Α.) τά αύτοκί δραμιακος, δι' οδ ε[
Θυνθούν ε!ς τάς κφκύδας στ~υσεως. νητα, προκειμένου νά κατεu-

τeχΗΙΚΟΝ Ιm:Γ!ΤΟΥΤΟΝ εΜΛΔΟΣ 
(Νά τεθεί μετά τήν σελ. 1547) 
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3. Διάδρομος έξόδ r ,. 
σεως τών αύτ . - ου ε ναι ό δρομισκος ό συνδέων τάς κερδίδας Οταθt&Εύ-

οκι νητων ιμετά .της Θύρας έξόδοu. 
4. Περuμετρικό δ άlJ - . . 

κερκίδαν σταθμ.εύσε ς iJ~μcx; Κα:λιΞιται ό ,μετα την τελευταiαν άπό της όθόνης 
δnu. . ως "ο/Vμισκος, ό συνδέων τοίις διαδρόμους εlσόδοο και lξό-

μ{σκ~. Δι~ρομος σταθμεύσεως εlvαι ό μεταξύ . δόο κερκίδων σταθμεύσεως δρο-
6 Κερκίς σταq · ( · 

μενος fιιμικυκλικό ~υσεως. .ρ~μπα) εlναι ό μεταξύ δύο διαδ~μων σχηματιζό-
με έστpο~μμέ ς _ χωpος έπι του όποίοu τοποθετοϋνται έν σειpa τά αύτοκίνητα 
τώv αύτοκινή~~; ~όαθήlμπpοσθεν μέρος αύτ~ν πρός τήν όθόνην, άπό δπιοy ο[ έvrός 

Ί. ·ε , ν κ μενοι _ παpακολουθοuν τό τφο&.χλλ.όμεμον lpyov. · 
• 8 • κδοτη.ριον ε[σιτηρ{ων εlναι ό ιστεyασμ.ένος χώρος έκ.δόσεως εl.σιτηρίων. 

όπό τ6ν~ψος έπιφάνεια Κι\Ιηματοyρό;φιοο (Ε..Κ.Α.) καλείται ~ πφι&χλλομένη 
τόν όπολο ι pόμο~ ε[σόδου, διαδρQμου έξόδου καί ττερ~μετρικοϋ διαδρόμου. Διά 
ΥιζQμένων y~l~ της ώφελίιμοu εις αύτοκίvητα χωρητικότητος lκτασις, σuνυπολο-

, σεως όptr α τωι ν κατά τ· άνωτέρω διαδρQμωv, κερκιδων καί διαδρόμων σταθμεό-
' ~εται ες 25 τ;μ. άνά αύτοκ~νητον. · · 

"Αρθρcν 4. 

Vά ει Ή ~έσις τών κινη.μαrοyράφωv (Ε..Κ.Α.) δέον νά έκλέyηmαι τοιαύτη ώστε α) 
-auρy·αι ευχερ~ς ή σύνδεσις τούτων μετά των κυρίων όιδικών άρτηριώv, ~) ή λει
άσει- ια των να μη ·tιπη.ρεάζη δυσμενώς είτε τά τuχόν όφιστάιμεvα έν άμέσω yειτνι
Υ) J f:χντι Υl]ιΡΟΚqμεϊα κ.αί άσυλα έv yένει, είτε τήν eμφάvι.σιν της περιοχijς ιω:ί 
Ί • .ι.ν μ:r ένοχ,λη τούς έντός τών αύτοκινήτωιν θεο:τάς τό φώς καί ό ~ς δtεpχο-

.ι-:- ων αυτοκινη.των. _ 

Τάιξ 2. ·~ι ,των κινη.ματοyρόιφων (.Ε.Κ.Α.) έχουν έψαpμοyήν αί άπαyορεuτικαί δια
νο εις !_OU άριθροu 9 τοϋ άπό 15.5.1956 Β. Δ)τος (ΦΕJΚ.123/Α/17.5 .. 1956) .:περί Κα. 
,...,νισ~οu θεάτρων - Κι\ι1)'ματοyράφων κλπ.» ώς αδται έτροποποιήθησαν καί lσχύ
-.ιvν τωρα. · 

ν ~· ΆΠαyορεύεται, ή [δρuσις κινη:ματοϊράφc.Jιi (Ε.Κ~Α.~ ε~lς άπόστ~σιν i.λοοσο
;:. των έκατόν (100) .μέτρων άπό ά:ποθη,κώv έκρηκτιικων uλων fj πεντη,κοvrα (50) 
τρων άπό άποtJη κών εύφλέ.κτων ύλών η όπε.ράνω ύφισταμέν~ν ύπqyε{ων χώρων. 

lhr... 4. ·ομ.οί~ ά:παyορεύεrrαι ή έy.κατάστασις τώ~ έν τij ~οηy~yη παpαyρά
~ άνο:ψεpομένων άποθηκών καί ε{ς άπόστασιν έλασσοι.ια των έν αuτη άναφερομέ
νωv ά'ποστάσεων άπό ναμί,μως λειτοuργοϋvτα κινη·ματοyράφον (Ε.Κ.Α.) . 

., Apeρc\' 5. 

• 1.- 'Ειντός τών κιvη,ματοypάφων (Ε.Κ.Α.) άπαyορεύετα~ ττcχσα χρijσις _φλοyός . 
Η άπαryόρευσις αUτη δέν άq)ι(ψCΧ τά τuχόν έντός τουτων νομι.μως λειτονριyοuντα μα-
γειρεία και σuναιφείς έy·καταστάσεις. . 

2. Όμοίως άτταyιορεόεται ή έvτός τών κινηματοyρόιφων (Ε:.Κ.Α.) έy:Κατάστα
σις και λειτουργία πάσης φύσε~ συ~.εpyεί~ η ήλε~τρολ?yικου έρyια?Τηpίου η 
πλυντηρίου - λιτrαντηρ{οu αύτοκι-νητων η άντλι~ς καuσι;μων ως και ~ w αυταις ~ 
τισιι; συσσωρεc,rrών. 

. 3.· · Εις καταλλήλους tv τω κινημc;ττοyρά.pω (Ε.Κ.~.) θέσ~ις δέον δπως ΤΟ'ΠΟ· 
θετώνται αύτ~ματοι πuροσ~εστfiρες κοvεως έκτοξευομενης δια διοξειιδ{οu τοϋ άν
θρακος βάρους γομώσεως έκατοστοϋ rξ (~) χιλιοyρά~μων τουλάχιστον η χωρη
τικότηιτος bέκια λιτρών τουλάχιστον, άριθμοu δ! άντι.σrοιχοu ττρός ~να πupοσeεστη
ρα άνά: δώδεκα άύτοκίνητα χωρητικότητος τοu κιιvηιματοy~ράφου (ιΕ.Κ.Α.). 

"Αρθρcv 6. 

J. Πρό τής θίψας ε[σόδου καί άναλ_όyως τ~ς ώφελί,μου έττιφαν:_ίας τώ-ν κινη
ματογράφων (Ε.ΚΑ.), δέον vά δημιουp.yηται .cΙ;ιαλοyος_ 6ΕJ:Jις άyαμονης, ε[ς τρόπον 
l:>στε νά μη προκαλij:rαι άVQμ.αλία κατα τι'J.v κινησιν των όχη.μα;των πρός τά έκδο-
τήρια ε{σιτηρ(ων. ;_, . . 

2 . Τό άνοιyμα πλάτους των θυpων εισόδου και. έξόδου δεν δύναται νά εlναι _ 
~ - -1άτnι W'" των διαδρόμων εισόδου και έξόδου. μι 

l<pvιt:poV του ΊLΛ "'"'"'> 

3. οι διάδpοιμοι ε[σόδου καί έξόδου κινηματοyράφων (EJK.A.) χωρητικότη-
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;~ Ψ'8όι .300 αύτοκινήτων δέν δύνανται 11ά lχοuν πλάτος μιιφότε ν τών 4 00 
. τητα .μι .ιμ. ~ Χ':Ψητι.κότηrο ifdp>ι 600 αύτοκινήτων ~ τών Ιό,00 ';: διά χωf>ητ~~ 
νι)τωv. X:Pt αυτοκινήτων η των 13,00 .μ. διά χωρη,τικότη.τα μέχρι 1.200 αύτοκι-

. μέτ~·ν. ·ο διάδρομος σrαθμεύσεως δέον νά φέρη άvοιιyμα πλάτους τοολάχισrοv 4,ΟΟ 

τε : · !ό πλάrος τi}ς ·κερκιδΟς σταθμεύσεως (ράμπα) δέν δύΥατσι νά ε{ναι ~ικρό
τρr:,; :.~ δ 4,fχ? μ. tφ• δσ_?V έπ' ~ύτijς το!f~τεϊται .μιά σειρά αύτοκινήτων η 8,00 μέ-

σον .τοποθε.τουνrαι δύο σειpαι αυτοκι..νή.των (δ,ιπλή ράμτr.α). 

"Αρδροv 7. 

(Ε .. κ 1~ ')Η 'ΠΕpl.φραζις fl περι~ο{χιό~ς τοϋ χώρου ε~ς ~v λειτ~yεϊ κινη·ματοyρόιφος 
ε.ι · " δέον νά y{νηται κ.ατα ,τοιοιιrον τρόπαν και δια τοιοuτου εt'.δοuς ύλικοϋ l.)σιτε 

α ~ 'ΠΕ~~ωσιν άνάyκης νά δύιίcnαι εύκόλως νά διανοι,χθij διαίώς ύπό τών iN αύτώ 
υτοκι .... 1 ~ων. 

tνό 2. Ή κατασκευή τοο tκιδο~ου εtσιτη-ρίων δι~νερyεϊται κατά τρόπον ~ε .d!φ' 
τιε ς μ~ν νά .συνόιδη πρός τήν άρχιτε~τανικήν και ~σθητικήν τού χώρου και της ,. 
ει ριαχη(ς. dφ έτέpου δέ νά πpοοrατεuιεται fJ ζωι) των ένrός τούτων εύρισκομέvωv 
ς περ πτωσιν προσκρούσεως έπ' αύτοϋ αύτοκινήτωv η έξ άλλης αlτ{ας. 

δοτή 3. Ό άρι(;\ιός τώv t.κδοτηρ{ωv ε(σιτηp{ών ιδέαν νά εfναι άντίστοιχος πpός ιv tκ
pt.O\I άνά τpt.άκονrα αύτοκ{ΥΙ}rα χωpητικότη:rος τού κινηματογράφου (Ε.Κ.λ.). 

' 
•Αρθροv δ. 

1. Ό tνrός τοϋ κιvηματοyρόιφοο (Ε.Κ.λ.) χώρος δέον δ.πως διαμορφούrαι εις 
τράyτον ώrε νά ύφ{σrαται ε(ς δλη,ν tή.v lκ'TfWtV .άποστ:pάyyισιv τωtν όμ6p{ωv όδά
Τωv καl νά μή προκ<Χλη'Ται κόνις η πηλός·. 

2 . Ή κατασκευή τών κερκίδων σrοtψεύσεως δέον vά εlναι τοιαύτη ΟΟτε, άφ' 
~~ς ιμtν ικαοrος tτιι.6άτης έκάσrου αύτοκιvήτοο νά εχ~ πλήρη όραtrότητα hιτi της 
UQUνηc;, άφ' έτtρου δέ τό !3μπpοσθεν μ.έρος έκάστου αύτοκιvήτου vά ε(ω:ι όmΞρυψω.. 
μέVΟ\Ι κατά τοιούrον τρόπον, l.Χπε ol των δπισθεv καθισμάτων νά έχουν πλήpη 6-
pατόtητα ~ τη~ 6θόνης ~ν της σκεπίjς τού lμ-πpοσ.θεν Wpισκομtνου αυτοκι-
νήτου. . 

3. λt σειραl τώv κε·pκιδωv cnαιθ.μεύσεως κατασιiεu~ονrαι f).μικυκλικώς .μέ κέv
τp<>ν τήν όθόιwιν, τijς πρώτης .«πεχοΟΟης φάκονrα ( 30) τουλάχιστον μέτρα tξ αό
της. 

4. λ( θέσεις τών αότοκιι.ήτων έπl τών κεp~ίδων σr~ύσεως δέν δάν~ι vά 
έ1τεκτε{νωνrαι πέραν τώv 45° (τεσσαράκονπχ πεντε ιμοιpων) έ-κατέρωθεν της διεp-
Χομέινης διά τ()U κtvcpou τijς όθόνης νοηιrijς καθέτου. . 

"Αpθροv 9. 

1 .. Τό διά φ flχητικήν κάλuψιv τ~ αύτ?κινήτ~ σάστημα ταπ~τεϊται ένrός 
κι&>rlου οvνθέσεως, τό ό'Ποϊοv άναρταται έm σωιληνος 1,00 _,μι. lκ της έπιφανε{ας 
τοϋ lδάφους, καταλλήλως ύποστηριζψεvον. . 

2. ·επι τοο σωλijνος και εις τό άνωθεν μέρ~ αότ~, άναpτωνtα~ τά μεy~ 
να .μέ τοίις ρuθμισrάς των tvτός καταλλήλων κυτιων. Τα μεγάφωνα' δύ:'αντ~ι να ά
παyκισrροWrαι έκ τού (ατού (σωλfjνος) και νά μεταψΨω\ttαι tιν'rός των αυτοκιι.ή-
των. 

3. "Η -μεταξύ δύο σφλήw..w άπόσrασις δέν δύναται νά ε(ναι μικροτέρα τών 5;50 

μέτρων. 
4. Τό κάτω .μtρος τοο κι6ωτ{ου σu\tδέσεως θά εΙvαι διαφανούς ύλικοΟ t.νrός 

δέ τούτου καl πpός διΕuκόλwσιν τών όδr;yώv καί άποφυyήν 1ψ001φοuσε.ωv, θά τρο
φοδοrijται λυχνlα JW κυκλώματος χαμη.λijς τάσεως, ε(ς η>Qττοv l.>στε να φωτLζηται 
~ ~άuις τοϋ σωλijνος. ~ , , , 

5 . λ( tν γένει ~λε.κτ.ρολοyικ.αί έyκαταστάσεις άκολουθοuν τους τrερι τουτων 
ισχύοντας κανονι.σμοος κ.αι κειμένο:ς δι.αιάξεις. 

"ΑρθρfJV JO. 

1. 'Η όθόνη ττρέ'Τtfει νά εlναι κατασκευαqμέvή .έξ όλικqϋ ιμή, εύφλέκτοο. Ό φέ-
1"8ΧΝΙJCΟΝ ΙΗΣΤΙΤΟΥΤΟΗ εΜΑΔΟΣ (Νά τεθεϊ μετά τfιν οελ. 1548,2) 1548,3 
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. Ρων ό.ρyανισ , _ . 
. ~Τtομέ~~~ς ~;r11~~?ν δπως όττολοyίζηται [κανός νά άντέχη άνε·μοπίεσιν 

2. 'Η θέ των ν ""'λυϊ κ~vισμών φορτίσεων τών δομικών κ.ατα~σκεuων. 
Τοι;ιύτη ωστ~ι~ α{ .δ,ιαστάσεις καi γενικώς ~ κατι:wκευή τής όθόνης δέον . vά ε{ναι 
~ Uτrοτ{τλων τJ ιτο πpο~~όμενον l.pyoν . (σuμ'ΠΕpιλα~cnqμένων ικαι των τίτλων 
~ctrών tν άνέσ ~~) να καθίσταται καθ' όλοκληρίαν δρατό.ν όφ' άπάνrων των 
vt:.<nώv άπό τ- ει, ""''•'-"rορειχψένης τijς καθ· οίο\ιfδήποrε τρόπον παρειμ-rτοδl.σεως των 
You, ~) νά: μηηςr άνέτοu d:κροόr.πως, θέας καί yενικl)ς παρακολοοθήοιεως τοϋ fρ
~Ρου και ει ε ναι όρατή, πλέον τοC 20% τijς έπι~lας αύτijς έξ άprηριακijς λε
νως ή ε(κών ς_ d:πόστασιν έπτακ.οσ{~ μέτρων και y) νά .μή tπηρεάζη:rαι δuσμε-

3 . Ε του προσβαλλqμένοu ιpyou ύπό τοϋ λυκόφωτος και τοϋ σεληνόφωτος. 
0.Κ.) · άνέπιτ;ρtΤtετ~ι ή κατά παρέκκλισιν τοϋ Γενικού Οiκ~μικοϋ ΚανοvισμοΟ (Γ. 
λόγοι, Ι<ατ~~&δε~ς ό~vης tφ' δσον συντρέχοον εtδuκοί πρός τούrο λειτουργικοί 

ι.ν ιας της άρμοδίας Άρχης. . 

"Αρδρcν J J. 

Ροϋ~~ς~ι. μ'}Χαιναί π~ολijς δέον νά tyκαθί.σrανται ~ντός Ιbιιαιτέpου θαλάμου πλη
ας Κάτωθι διατάΕ.,εις-

δqμη~) οι τοι~οι τού θαλάμό~ πρ~ολi)ς δέον vά κατασκευάζι..wrαι tξ ό.Πr01tλιν6?
φλέκτο~.άχ.ους LO έκ. ~ ίrnό άλλου παρομοίοu ύλικοϋ (σκυροδέματος κλπ.) μiJ ευ-

β) :Η στέyη τοu θα.λάμοu πρ<>eολης δέον νά εlναι έκ μή. c~·κτου ύλιικοο. 
του Υ ~ Η έξοδο.ς τοϋ 6αλάμοu προt;ολης δέον δπως άπέχει τό άνωτεpον 5 μ. άτr9 
σu~~ακοσταισίου τοϋ κτιρίου eφ· δσον οδτος (ό θά~ος) έντάσαοται 6ντός του 

ε Ι<τι~ιακοί) σuyκpοτήματος. < -_ 

δε ι,ς πειριτrrωσιν .μειμο~μέvου -θαλάιμου μέ ίδιον κλιμακοοτ~σιον δ~ον αι ~αθμι 
ς 1°~οο νά έχουν πλάτος 90 έ.κ. καί κλίσιν οόχί ~εyαλυτεpαν _του J: ~λ ου 

δέο ) . Η κυκλοψορία τοϋ χειριστού καί έν yένει του π~ωπικοu το~έ CΨ. 
νq ~ να ~ναι εύχερής, έν - πάση πεpι.1Τrώσει αί διαστάσεις του θαλάμου ν πρεπει 

UΠοληπωνται των έν ταί:ς έπομέναις τrαραy,pάφοις καθοριζομένων. 
2 ο· α.ι..~ δέ ' {Jχ ι;ιν διά μέν τό δάπεδον 

ώς έλ. .ι VUΛιαιμοι προ~ολης με εν μηχάνημα ον να ;' δέ 9 μ2 διά δέ τό έ-
λει'.Δ.. αχιιστας διαστάσεις μήκους ~ πλάτους 3 μ . , .έπιφαvειας ' 
~~νϋψος300 · 

3 · ' ~· l · τrλέον δέον vά αύξάνηται 
ή άν · Δια τήν έyκατάστασιν έκάστου μηιχα~ος τr~ηοw τού πλάτους η τοϋ 
μή Ι(:έρω t~αχίστη ,έ1Τιφάνεια άvά 3 ·~ μ~~C:~~ο~ών μη,χσΝών προ~λijς. 

ς ~ και άμιφοτφων, άναλόyως τω~ ~ ν άκτίινων lχουν έφαρμ.οyή.ν αί 
δ 4. Διά τόν fuyχoν κ.αί ττρο~λήν των _φ.d;~ιν~ 5 1956 Β. Δ)τος «7tεpί Κανονι-
0 ιατ__άξεις της παρcηι,ρ. 1 τοϋ άρθρου 68 .το~ται ισΧ~uv τώρα. 
μου θεάτρων Κι·τηματσyράφων κλπ.» ως , θεpώς καί άεροσrεyως διά 

5. Τά ώς άνω άνοίγματα δέον νά κλειωr~\= 4 χιλ. 
μεταλλικού ύαλοστασίοu δι' ύάλων πάχους τοο ""'λ · 

,, Apθpcv 12. 

, · f lν τουλάχιστον παράθυρον. Τά παρά-
1. 'Ο θάλαμος τψο~λijς δεον ν,α :r~σκιεuάζωνται άπό άκαuσταν ύλικόν, νά 

θυρα τού θαλάμοu ;r~oλijς δ~ον να κ ά φέρ<χJν qmήιθεις ύαλ~ίνακας και νά εl
lxouν έ'Πιφάνειαν τουλάχιστον 0,25_ ,μ2πτώσει -rτυpκιχϊaς ν· .d:νοlyωνται εόκόλως καί 
ναι οϋτω διατεταγ,μένα ώοτε ~v :J~ιζομένηs έντός τοϋ θαλάμου &π.εpπιέσεως. 
άφ" έαυτώιν πρός τ~ l.ξω διά τ~~ον αί άyοuσαι, 'Jφός τά. lξω δC?ον και αι ~you-

2. ι\.( θUραι ΤΟ«;' .θα~άμοu, f (#Ι"ας έΠLΚΟLVωΥιa;' .μέ αυτάν, ,δεον νά άνοιyοον 
σαι πρός yειτονικοος χω~ Χαι ά-πό άκανcπον όλικόν και να τοποθετωνrαι κα
Πρός τά έξω, νά κατσcκ: νά ~ίyουν εύκόλως ,μέν tκ τ~ν fuω δι • ώθήοεως, έκ 

. τά τοιούτον τρό'τ!ον l:χπ ί νά κλε{οuν πάλιν μόναι των αυταμάτως. λ{ θύραι τοu 
τ(;W t.ξω δέ δι' ~ξεως ~~σταί δι' έλατΤ)ιpίων. 
θαλάμοv θά τη,χ.>vται κ ε 

"Αρ8ρον 13. 

α:κή σίn&σις των κινηιμιατοyράφων ( Ε"Κ.Α.) σuντελεϊται κατά 
'Η κυκ.λοφοt;ι8 Δ)τος 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/9.7.70) τάς λ-..,.,. .... ~~~μένας ι 

~ι:"" ς τοu · ά · - 61:.::. ........ ~ ες τήν 
τάς δια'Τυ.ιrι ή σιJνδεσιν ty._κσταστ σεω~ μετ~ τωιν vωv, έπιτρετιιομένης τijς ά λ -
κι.»<λοφοΡι%τ~w όJδείας της άριμοδ{ας Αριχης. π ης 
σu\Αf>tσεως 

1548.4 
TEXNllCON ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 



~οτρα . Ιςιvημσrογρόφοι 
ΤQμος r· . Μα. Κα. 53 

ΤΕΥΧΟΣ 111 /'Α~λιος 1984 

., Αρ3ρcν J . 
1 

· ~ιά την_ ίδpuσιν Κινl)ματοyράφου (Ε.Κ.Α.) άπαιτεί:ται ήμετέρα άδεια. 
yεϊτ 2 · έΗ ' έ~ :η 1tΡΟ'_};)'ουμένη παραyράψω άδεια ίδρύσεως (σκΟ'Τ!ι•μότητος) χοpη

·αtτn~ι πι τη, t..m~ολη εις τήν καθ" f/μaς Διεύθυνσι:ν Βωμηχανίας Κινη,tι.ατοy~ράφοu 
"'Γ""εως ~μετα των κάτωθι στοιχείων: 

. α). Σχεδίου εις τρι1tλοUν, συντεταγμένου ύπό διπλωματαJχου Μηχανολόyα; .~ 
~χιτεκτο~ς tN ώ νά ψιφιαίντιται έν κατόψει αί θvραι εισόδου καi έζόδοu, ~{ δια-

άμοι εLσόδου, έξόδοu, περιμε:rιρικός καί σταθμεύσεως, α{ κερκίδες στ~μευσεως 
(Ρ. ~-ττες) • τά έκδοτήρια εLσιτη.ρίων περi ών τό άρθρον 3 της παρούσης, αί θέσεις 
τf ν στων .μεΎΟφώνωιν καi της όθόνης, οι χω.ροι άναJμονi}ς, οί τυχόν χώροι έστιατο-
ρ ου, έστιάισεως ~ διασκεδάσεως κλπ. - · 
. β) ~01t())"ιpοφικο0 διαyράμιματος εtς τpιτrλΟΟν έμψαίνανrος τήv θέσιν τ?U άκι
~τοu ,το:' ΚιΥΤ)ματοyράφοο ( Ε . Κ.Α.) έν σχέσει μέ · τάς πέριξ οtκοδφάς, όδοUς Κιλnr. 
ως και της κuκλοιφqpιακης συ\ι4δέσεως της t-γκαταστάσεως. . 

3 Διά τήν χφή,yησην άδείας λειτουργίας κινημαιοyρά!φου (.Ε ;Κ.Α . ) _lχρυν 1.
φαρμοyην α[ διcnάξεις τού άρθρου 39 τοϋ Ν.Δ. 4208/61 1μή όπαyομε~ων των έyκα
ταστάσεων τούτων εις· τάς διατάξεις της παραγρ. 1 τοϋ άpθpιοu 3 του Α.Ν. 207/67. 

_ 4. Έπi των κινηματοy~ρόιφων (Ε..:Κ.Α.) t.χοον άivάiλoyov έφαριμοyψ αl διατάξε(~ς 
~ου άπό 15.5.1956 Β. Δ)τος «1tΕ.ρί Κανονισμού θεάτρων ΚιΥ!Ίιμιατσy~άφι.>~ κλ~ αί 
Ε.Κ. 123/Α/15.5.1956), ώς τοϋτο έ1ίpοποποιήθη ,μεταyενεστε,ρως και tσχυ:ι ,' 
άναψε~ναι εις τούς κινηματοyράιφα>ς τούς λειτοuρyούνyας fN ~~κτω ~ω~ 
nληιν .τωv διατάξεων των ρυθμιζοuσών θέματα fuινα ρυ(ψιζανrαι ως 
παροοσης d:τrοφάσεως. .. . 

., Αρθρe>ν J 5. 
_ _ άνξ · τως τijς lπι(5ολi]ς οlαοοή-

Π ασα παρ~σις ~ς :ιαρού.σης τιμωeειται, ε ~~-:.:1:, Ν : Δ. 513(13 «περί μέ.τ~ 
ποτε άλλης ποιvης, κατα τας διατάξεις του άρθρ~ 1- , πε.pί άντικατασrάσεως και 
Πρός άνάπτυξι·ν τijς Κινη-ματοyρα.φικijς Βιφηχανιας κ,αι 
τροποποιήσεως διατάξεων τοϋ · Ν.Δ. 4208/61 ». 

,, Αpθρe>ν ιι;. , _ . , 
- δ οσιεUσεώς της δια της Εφη.μερίδος 

Ή ισχuς της παρούσης άρχεται άπό της ημ . . 
τi}ς Κυδερνήσεως. 'Εν "Αθήναις τη 20 Δεκεμι;ρίοu 19~ 

-ω, ιΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
τεχΗ'""".. . (Νά τεθεί μετά την σελ. 1548,4) l S48,S 
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