Σχέδιο Νόμου
Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης

Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής
Με τις διατάξεις του παρόντος ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
χορήγησης άδειας για τη χρήση χώρων συνάθροισης κοινού, στους οποίους δίνονται
θεατρικές, χορευτικές ή μουσικές παραστάσεις ή παρουσιάζονται άλλα, παρεμφερούς
μορφής, οπτικοακουστικά δρώμενα. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στα
κέντρα διασκέδασης και σε παραστάσεις που διενεργούνται σε υπαίθριους μη
περιφραγμένους χώρους.
Άρθρο 2 - Ορισμοί
1.Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων (ή άδεια εγκατάστασης
και λειτουργίας): η εκτελεστή διοικητική πράξη με την οποία πιστοποιείται ότι ένας
χώρος πληροί τις απαιτήσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τη διενέργεια
παραστάσεων με ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού, χωρίς να προκαλείται
όχληση στους περιοίκους, ενώ παράλληλα προσδιορίζεται με αυτήν ο μέγιστος
πληθυσμός του χώρου.
2. Άδεια παράστασης: η εκτελεστή διοικητική πράξη, με την οποία προσδιορίζεται ο
μέγιστος πληθυσμός και πιστοποιείται ότι μία παράσταση που θα δοθεί σε
συγκεκριμένες ημερομηνίες, σε οριζόμενο χώρο, στεγασμένο ή υπαίθριο
περιφραγμένο, για τον οποίο δεν έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό συνθήκες ασφάλειας των εργαζομένων και του
κοινού και χωρίς να προκαλείται όχληση στους περιοίκους.
3. Μέγιστος πληθυσμός: ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσώπων (εργαζομένων
– κοινού) χώρου ή παράστασης βάσει των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, όπως
καθορίζεται στο πδ 71/88 .
4. Χώρος παραστάσεων (ή χώρος): το κτίριο ή διακριτό μέρος κτιρίου που έχει
λειτουργική ενότητα και στο οποίο συναθροίζεται το κοινό και δίδεται η παράσταση ή
ο περιφραγμένος υπαίθριος χώρος, στον οποίο συναθροίζεται το κοινό και δίνεται η
παράσταση.
5. Πολυχώρος: ακίνητο ή συγκρότημα ακινήτων, το οποίο περιέχει περισσότερους
του ενός χώρους παραστάσεων.

Άρθρο 3 – Επιτρεπόμενοι χώροι παραστάσεων
1. Παράσταση επιτρέπεται να γίνεται σε θέατρο ή χώρο, για τον οποίο έχει εκδοθεί
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άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας και μέσα στο πλαίσιο που ορίζει η σχετική άδεια.
Κατ' εξαίρεση, παράσταση επιτρέπεται να γίνει και σε χώρο για τον οποίο δεν έχει
εκδοθεί άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, εφ' όσον χορηγηθεί άδεια παράστασης.
2. Σε περίπτωση πολυχώρου, η άδεια εκδίδεται για κάθε χώρο χωριστά.
3. Δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ή άδεια παράστασης για
παραστάσεις που δίνονται σε αδειοδοτημένους χώρους συνάθροισης κοινού με
μέγιστο πληθυσμό μικρότερο των 50 ατόμων.

Άρθρο 4 – Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου και άδεια
παράστασης
1. Η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου εκδίδεται από τον οικείο δήμο, μετά
τη χορήγηση προέγκρισης, με την επιφύλαξη της παρέκκλισης του άρθρου 7 παρ. 2
του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011
κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Τουρισμού (Β’ 2496), κατόπιν
αίτησης του ιδιοκτήτη ή του προσώπου στο όνομα του οποίου πρόκειται να εκδοθεί η
άδεια. Η άδεια έχει αόριστη διάρκεια.
Η αίτηση συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει:
α. Φωτογραφίες του κτιρίου
β. Βεβαίωση στατικής επάρκειας από αρμόδιο μηχανικό.
γ. Βεβαίωση κύριας χρήσης από αρμόδιο μηχανικό. Στην ίδια βεβαίωση δηλώνεται
υπεύθυνα ότι το κτίριο υφίσταται νομίμως σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 1 του
άρθρου 23 του ν.4067/2012 (Α’ 79), ή ότι το κτίριο ή τμήματα του έχουν εξαιρεθεί
από την κατεδάφιση ή έχει ανασταλεί η κατεδάφιση τους με τις κείμενες διατάξεις,
καθώς και ότι το κτίριο πληροί τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές και λοιπές
διατάξεις και κανονισμούς, που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του, όπως κάθε
φορά ισχύουν .
δ. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης του κτιρίου, εφόσον
υπάρχει. Σε περίπτωση κτισμάτων ή διηρημένων ιδιοκτησιών οι οποίες έχουν υπαχθεί
σε οποιοδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης
αυθαιρέτων κατασκευών, κατατίθεται βεβαίωση εξαίρεσης ή περαίωσης από την
αρμόδια αρχή που εξέδωσε την πράξη ή την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ), ή
βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής από το ηλεκτρονικό σύστημα του
ΤΕΕ ή βεβαίωση εξόφλησης του 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου από το
ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ, ανάλογα με τις διατάξεις του νόμου στον οποίο έχουν
υπαχθεί. Επίσης υποβάλλονται αντίγραφα κατόψεων –τομών της οικοδομικής άδειας
ή της άδειας δόμησης , ή κατά περίπτωση (ανάλογα με την υπαγωγή στον
αντίστοιχο νόμο εξαίρεσης – τακτοποίησης – ρύθμισης) τα αντίγραφα των σχεδίων
που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια αρχή ή στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Σε
κτίρια προ της ισχύος του ΓΟΚ/1955 για τα οποία δεν έχει εκδοθεί άδεια,
κατατίθενται σχέδια αποτύπωσης (κάτοψη – τομή).
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ε. Mετά την ενεργοποίηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου του άρθρου 4 του
ν.3843/2010, αντί των δικαιολογητικών της περίπτωσης δ, υποβάλλονται το
πιστοποιητικό πληρότητας ή ενημέρωσης της Ταυτότητας Κτιρίου και αντίγραφα
κατόψεων τομών όπως αυτά επίσης υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα.
στ. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, το οποίο εκδίδεται από την οικεία
Πυροσβεστική Αρχή, χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών που ανανεώνεται 2 μήνες
πριν τη λήξη του.
ζ. Παράβολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση 61167/17-12-2007
των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών (Β’ 243).
2. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 μπορεί να τροποποιούνται με κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3. Σε αδειοδοτημένα θέατρα μπορούν νομίμως να δίνονται παραστάσεις από
διαφορετικούς θιάσους χωρίς να είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση της άδειας
εγκατάστασης και λειτουργίας στο όνομα των διαφορετικών θιασαρχών.
Για τις περιπτώσεις αντικατάστασης της άδειας εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής
υπουργικής απόφασης ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011 ( Β’ 2496), όπως ισχύει.
4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 3,η άδεια παράστασης εκδίδεται από
τον οικείο δήμο, μετά από αίτηση του υπεύθυνου της παράστασης, με την οποία
προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα στο οποίο διενεργείται η αδειοδοτούμενη
παράσταση καθώς και το περίγραμμα του χώρου μέσα στον οποίο αυτή διενεργείται.
Η αίτηση συνοδεύεται από πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για χρήση
χώρου συνάθροισης κοινού.
Για παραστάσεις με μέγιστο πληθυσμό πενήντα (50) ατόμων, υποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση του υπεύθυνου της παράστασης, σχετικά με τη λήψη όλων των
απαραίτητων μέσων ασφάλειας του κοινού και των εργαζομένων.
Για παραστάσεις με μέγιστο πληθυσμό μεγαλύτερο των πενήντα (50) ατόμων, η
υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται από αρμόδιο μηχανικό.
5. Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται ο ετήσιος ανώτατος
αριθμός παραστάσεων που μπορούν να δοθούν σε ένα χώρο με άδεια παράστασης. Ο
αριθμός αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) παραστάσεις ετησίως.
Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου μπορεί να ορίζονται χώροι στους
οποίους επιτρέπεται η διενέργεια παραστάσεων χωρίς να παραβλάπτονται ουσιωδώς
οι υφιστάμενες χρήσεις γης της περιοχής.

Άρθρο 5 – Ουσιαστικές προϋποθέσεις για άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας χώρου - αποκλίσεις
1α Σε κτίρια με ημερομηνία αίτησης για την έκδοση οικοδομικής άδειας πριν τις 17-21989 όπου ήδη λειτουργούν θέατρα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή έχουν
λειτουργήσει πριν την ισχύ του παρόντος, η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να εγκρίνει
παρεκκλίσεις εφόσον δεν θίγεται ο βασικός σκοπός της πυροπροστασίας και
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αιτιολογείται από τεχνική έκθεση και μελέτη πυροπροστασίας του αρμόδιου
μηχανικού η αδυναμία πλήρους εφαρμογής των διατάξεων του από 15.5/17.5.1956
βδ (Α’ 123) ή των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 10 του π.δ. 71/88. Για την
έγκριση των αποκλίσεων σε κάθε περίπτωση απαιτείται η αύξηση των κατά την
κείμενη νομοθεσία προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας.
Η πυροσβεστική αρχή εγκρίνει τις αποκλίσεις, ύστερα από απόφαση τριμελούς
επιτροπής αποτελούμενης από βαθμοφόρους παραγωγικής Σχολής του
Πυροσβεστικού Σώματος, στην οποία συμμετέχει ένας (1) τουλάχιστον Αξιωματικός.
1β Για τα κτίρια της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των
διατάξεων του Κτιριοδομικού Κανονισμού (απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
3046/304/30.01./3.2.1989 (Δ’ 59) και του ν.4067/2012) η χορήγηση των εγκρίσεων
ή αδειών καθώς και η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που απαιτούνται για την
δημιουργία των απαιτούμενων εξόδων διαφυγής, πέραν των υπαρχουσών, εκτός του
νομίμου περιγράμματος του κτιρίου στον ακάλυπτο χώρο καθώς και σε όμορα
ακίνητα υπό την προϋπόθεση συναίνεσης των ιδιοκτητών των ακάλυπτων χώρων και
των όμορων ακινήτων.
1γ.Η απόφαση της ως άνω επιτροπής κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και
προσβάλλεται με ένσταση εντός προθεσμίας (1) ενός μηνός στην κατά τόπο αρμόδια
Πυροσβεστική Αρχή. Η εν λόγω ένσταση εξετάζεται από Δευτεροβάθμια Επιτροπή,
συγκροτούμενη με απόφαση του οικείου αντιπεριφερειάρχη, ύστερα από πρόταση
της αρμόδιας πυροσβεστικής αρχής η οποία αποτελείται από το διοικητή αυτής ως
πρόεδρο και δύο (2) διπλωματούχους μηχανικούς που έχουν την ιδιότητα του
δημοσίου υπαλλήλου. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης Δευτεροβάθμιας
Επιτροπής, ο κατά τόπο αρμόδιος διοικητής διαβιβάζει την υποβληθείσα ένσταση με
τον σχετικό φάκελο στην έχουσα αυτή τη δυνατότητα πλησιέστερη υπηρεσία του
Πυροσβεστικού Σώματος. Στην περίπτωση αυτή η Δευτεροβάθμια Επιτροπή
συγκροτείται με απόφαση του οικείου αντιπεριφερειάρχη, μετά από πρόταση του
διοικητή της Υπηρεσίας αυτής και απαρτίζεται από το διοικητή της αρμόδιας πλέον
πυροσβεστικής αρχής και δύο (2) διπλωματούχους μηχανικούς που έχουν την
ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, και υπηρετούν σε υπηρεσία που εδρεύει στην
περιοχή που ασκεί την αρμοδιότητά του ο Αντιπεριφερειάρχης. Στην αυτοψία που
διενεργείται από τις παραπάνω Επιτροπές δικαιούται να παρίσταται ο ενδιαφερόμενος
ή ο μελετητής.
2α. Σε θέατρα που στεγάζονται σε κτίρια με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής
άδειας πριν τις 17-2-1989 και πρόκειται να λειτουργήσουν μετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος επιβάλλεται η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας σύμφωνα με το
άρθρο 10 του πδ 71/1988, όπως κάθε φορά ισχύει που υποβάλλεται για έγκριση
στην οικεία πυροσβεστική υπηρεσία.
2β. Για τα κτίρια της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των
διατάξεων
του
Κτιριοδομικού
Κανονισμού
(υπουργική
απόφαση
3046/304/30.01./3.2.1989 και του ν.4067/2012 η χορήγηση των εγκρίσεων ή αδειών
καθώς και η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που απαιτούνται για την δημιουργία
των απαιτούμενων εξόδων διαφυγής, πέραν των υπαρχουσών , εκτός του νομίμου
περιγράμματος του κτιρίου στον ακάλυπτο χώρο καθώς και σε όμορα ακίνητα υπό
την προϋπόθεση συναίνεσης των ιδιοκτητών των ακάλυπτων χώρων και των όμορων
ακινήτων.
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3. Για θέατρα που στεγάζονται σε κτίρια με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής
άδειας μετά τις 17-2-1989, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 71/1988,
όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 6 - Κυρώσεις
Θέατρα που λειτουργούν χωρίς την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος
άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, σφραγίζονται από την αδειοδοτούσα αρχή.
Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας παράστασης για δύο (2) έτη, σε ιδιοκτήτες (σε
περίπτωση ιδιοχρησίας) ή σε μισθωτές ακινήτων, οι οποίοι διενεργούν παραστάσεις
χωρίς την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος άδεια παράστασης.
Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται με απόφαση του οικείου δημάρχου πρόστιμο
τριακοσίων (300) ευρώ, ανά παράβαση, το οποίο αποτελεί έσοδο του δήμου.

Άρθρο 7 – Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις
1. Ιδιοκτήτες ή μισθωτές χώρων, όπου δίδονται θεατρικές και άλλες
οπτικοακουστικές παραστάσεις χωρίς άδεια οφείλουν, εντός δύο (2) μηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, να λάβουν προσωρινό ή οριστικό πιστοποιητικό
(ενεργητικής) πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να υποβάλουν
αίτηση για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου.
Σε θέατρα που στεγάζονται σε κτίρια με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής
άδειας μετά τις 17-2-1989 τηρείται η διαδικασία του άρθρου 4 της 13/2013 (Β’ 1586)
Πυροσβεστικής Διάταξης.
Εφόσον σε θέατρα που στεγάζονται σε κτίρια με ημερομηνία αίτησης έκδοσης
οικοδομικής άδειας πριν τις 17-2-1989 επιβάλλεται να εγκατασταθούν μόνιμα
συστήματα πυροπροστασίας, δύναται να χορηγηθεί άπαξ προσωρινό πιστοποιητικό
πυροπροστασίας χρονικής διάρκειας μέχρι ενός (1) έτους για την εγκατάστασή τους
και στη συνέχεια χορηγείται οριστικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας διάρκειας πέντε
(5) ετών
2. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για τις χρήσεις γης της περιοχής, η
χορήγηση αδείας εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς και η έκδοση άδειας
νομιμοποίησης της αλλαγής χρήσης, σε θέατρα που λειτουργούν
ή έχουν
λειτουργήσει αποδεδειγμένα κατά τα τελευταία δύο (2) έτη από την ημερομηνία
δημοσιεύσεως του παρόντος στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων, εφ'
όσον ο μέγιστος πληθυσμός τους, δεν υπερβαίνει τα 150 άτομα. Στην περίπτωση
αυτή είναι δυνατή η υπαγωγή στις διατάξεις του ν.4178/2013, εφόσον υπάρχουν
αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης κατά παρέκκλιση του άρθρου 8
του ν.4178/2013 ως προς τη χρήση και μόνο. Η λειτουργία των θεατρικών αυτών
χώρων αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο και, ιδίως, με αναγγελίες
παραστάσεων στον τύπο, συμβάσεις με καλλιτέχνες, θεωρημένα εισιτήρια.
3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού συγκροτείται στο
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού επιτροπή για την επανεξέταση και
κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τους χώρους θεάτρου, κινηματογράφου και λοιπών
οπτικοακουστικών τεχνών. Έργο της επιτροπής είναι η πρόταση για την
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κωδικοποίηση και την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας με σκοπό τη
διασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης της τέχνης με παράλληλη διασφάλιση των
όρων ασφαλείας, υγιεινής και την αποτροπή της όχλησης των περιοίκων.
Η επιτροπή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή
του από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, έναν εκπρόσωπο που
υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή
του, από τον Υπουργό Εσωτερικών, έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον
αναπληρωτή του, από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, έναν εκπρόσωπο
που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από την Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδος (ΚΕΔΕ) ένα νομικό από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με βαθμό
τουλάχιστον Παρέδρου που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον
Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δύο εκπροσώπους των
επιχειρηματιών, καλλιτεχνών και εργαζομένων στα θέατρα, τους κινηματογράφους
και τις λοιπές οπτικοακουστικές τέχνες, με τους αναπληρωτές τους που ορίζονται από
τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται με
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 8
Καταργείται κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που είναι αντίθετη με τις διατάξεις
του παρόντος
Άρθρο 9
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του.
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Γιάννης Μιχελάκης

Πάνος Παναγιωτόπουλος

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Σταύρος Καλαφάτης

Νικόλαος-Γεώργιος Δένδιας
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