
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 888 της 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1971 

Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις 

'Αριθμός 537 
Ο ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΏΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 43 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ- 27 ΤΟΥ 1962 ΚΑΤ 77 ΤΟΥ.1968) 

Κανονισμοί εκδοθέντες δυνάμει τοΟ άρθρου 13. 
Το Ύπουργικόν Συμβούλιον ενασκούν τάς εξουσίας τάς χορηγού- κεψ.43. 

μένας εις αυτό'δυνάμει του άρθρου 13 του περί Κινηματογραφικών ^ τ ο 5 ] ^ ^ 
Ταινιών Νόμου δια.; του< παρόντος έκδ.ίδει τους ακολούθους Κανονι
σμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά αναφέρονται, ως οι περί Κινηματο
γραφικών Ταινιών. (Λογοκρισία.) (Τροποποιητικοί). Κανονισμοί του 
1971 και θά άναγινώσκωνται όμοΰ μετά τών περί Κινηματογραφικών 
Ταινιών (Λογοκρισία) Κανονισμών 1953 εως 1968: (έν τοις εφεξής 
αναφερομένων ώς οι «βασικοί Κανονισμοί»): οι δε βασικοί Κανονισμοί 
και οι παρόντες κανονισμοί, θά άναφέρωνται όμου ώς οί περί Κινη
ματογραφικών Ταινιών (Λογοκρισία) Κανονισμοί 1953 εως 197.1. 

ΈψημερΙς 
Κυβερνήσεως 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
26.11 .1953 
26, 5.1955. 
'Επίσημος 
Έφημερίς 
της Δημο
κρατίας 
Παράρτημα 
Τρίτον : 

5.4.1962 
23.3.1967 
19.7 .1968. 

2. Ό Κοονονισμός 3 τών βασικών Κανονισμών (ώς οδτος έτροποποι Τροποποίησις 
ήθη,ύπό. του Κοα/ονισμοΰ 2.τών. περί· Κινηματογραφικών Ταινιών (Λο
γοκρισία) Τροποποιητικών Κανονισμών του 1962) περαιτέρω τροπο
ποιείται διά του παρόντος ώς ακολούθως : 

(α) δια της διαγραφής της παραγράφου (δ) αυτού και τής αντι
καταστάσεως αυτής διά τής ακολούθουνέας παραγράφου— 

«(δ) εάν ή υποβαλλομένη ταινία είναι εις γλώσσαν έτέ
ραν ή ή Ελληνική ή ή Τουρκική, αυτή θά συνοδεύη
ται ύπό υποτίτλων εν τινι τών επισήμων γλωσσών τής 
Δημοκρατίας»' 

(β) διά τής προσθήκης τών ακολούθων νέων παραγράφων (ε) 
και (στ) — 

«(ε) ή μετάφρασις του διαλόγου δέον νά μη διαστρέφη 
αλλά νά άποδίδτ) καλώς καΐ επαρκώς τό νόημα 

τοΟ Κανονι
σμού 3 των 
βασικών 
Κανονισμών. 

τούτου 
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(στ) εκάστη αίτησις θά συνοδεύηται απαραιτήτως ύπό 
περιλήψεως του περιεχομένου της ταινίας». 

Τροποποίηση 3. Ό Κανονισμός 6 των βασικών Κανονισμών (ώς οδτος έτροπο^· 
τ°ο"Κ6Χνών ποιήθη ύπό του κανονισμού 2 τών περί Κινηματογραφικών Ταινιών 
βασικών*™ (Λογοκρισία) Τροποποιητικών Κανονισμών του 1955 και του κανονι
Κανονισμών. σμου 3 τών περί Κινηματογραφικών Ταινιών (Λογοκρισία) Τροπο

ποιητικών Κανονισμών του 1962 και του κανονισμού 2 τών περί Κινη
ματογραφικών Ταινιών (Λογοκρισία) Τροποποιητικών Κανονισμών 
του 1968) περαιτέρω δια του παρόντος τροποποιείται δια της δια
γραφής τών εν τή πρώτη και δευτέρα γραμμή τής παραγράφου (β) 
τής επιφυλάξεως αναγραφομένων λέξεων «διακοσίων πεντήκοντα» και 
τής αντικαταστάσεως αυτών δια τής λέξεως «πεντακοσίων». 

Άντικατάστα 4. Ό Κανονισμός 7 τών βασικών Κανονισμών (ώς οδτος εκτίθεται 
σιςτοΟΚανο είς τον κανονισμόν 2 τών περί Κινηματογραφικών Ταινιών (Λογο
νισμο0 7τών κρισία) Τροποποιητικών Κανονισμών του 1967) δια του παρόντος 
Κανονισμών καταργείται και αντικαθίσταται διά του ακολούθου : 

«7.—(1) Ή Επιτροπή Λογοκρισίας κατατάσσει έκάστην ταινίαν 
έγκριθεΐσαν ύπ' αυτής προς προβολήν είς μίαν τών ακολούθων 
κατηγοριών : 

(α) Κατηγορία «1». 
"Ολαι αϊ ταινίαι αϊ όποΐαι κατά τήν γνώμην τής Επιτροπής 

Λογοκρισίας είναι κατάλληλοι διά γενικήν προβολήν κατατάσ
σονται είς τήν Κατηγορίαν 1. Τοιαυται ταινίαι δέον νά είναι αϊ 
έξυψώνουσαι τα εθνικά, θρησκευτικά και ανθρωπιστικά ιδεώδη, 
έμπνέουσαι το θάρρος, τήν αύτοθυσίαν, τήν καλωσύνην, τήν εύ
γένειαν, τήν αίσιοδοξίαν, τήν άρετήν, αί πλουτίζουσαι τάς γνώ
σεις, αϊ έμφανίζουσαι έργα τέχνης, πόλεις, τοπία, ήθη και έθιμα 
διαφόρων λαών, ιστορικά γεγονότα, έπιστημονικάς εφευρέσεις, 
βιογραφίας μεγάλων ανδρών άνευ πολιτικής προπαγάνδας και 
αί προσφέρουσαι ψυχαγωγίαν άπηλλαγμένην χυδαιοτήτων. 
(β) Κατηγορία «2». 

"Ολαι αϊ ταινίαι αί όποΐαι κατά τήν γνώμην τής Επιτροπής 
Λογοκρισίας δεν είναι κατάλληλοι διά προβολήν είς πρόσωπα 
κάτω τών δεκατριών ετών κατατάσσονται είς τήν κατηγορίαν 
2. Τοιαυται ταινίαι δέον νά είναι : Αί περιέχουσαι σκηνάς τρό
μου και άγριότητος ή προκαλουσαι εντονον θλΐψιν (ώς ή άφαί
ρεσις τής ανθρωπινής ζωής δι' οιουδήποτε μέσου, ό ακρωτηρια
σμός του ανθρωπίνου σώματος, χαίνουσαι πληγαί, ή υποβολή 
ανθρωπίνων υπάρξεων είς βασανιστήρια, ή έμφάνισις φαντασμά
των ή βρυκολάκων, ή έπίδειξις υπερβολικής σκληρότητος προς 
ζώα ή ανθρώπους, τραγικά γεγονότα τά έπηρεάζοντα κυρίως 
προσφιλή πρόσωπα κ.τ.λ.)' αί προβάλλουσαι τον προσωρινόν 
έστω θρίαμβον τοΰ ψεύδους ή τής αδικίας" αί προκαλουσαι εντο
νον ψυχικήν αναταραχήν και άγωνίαν' αϊ θέτουσαι, είτε διά τής 
πλοκής, είτε διά του διαλόγου, εν άμφιβόλω θρησκευτικάς και 
ήθικάς αρχάς και προσβάλλουσαι τά εθνικά ιδεώδη* και αϊ ύπο
σκάπτουσαι τήν πνευματικήν και ψυχικήν ύγείαν του παιδός και 
τήν προσήλωσίν του προς τάς αξίας του έθνους και τής κοινω
νίας έν γένει. 
(γ) Κατηγορία «3». 

"Ολαι αί ταινίαι αί όποΐαι κατά τήν γνώμην τής 'Επιτροπής 
Λογοκρισίας δεν εΐναι κατάλληλοι διά προβολήν είς πρόσωπα 
κάτω τών δεκαοκτώ ετών κατατάσσονται είς τήν κατηγορίαν 3. 
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Τοιαΰται ταινίαι δέον να είναι : Αι περιέχουσαι σκηνάς φρίκης 
και θηριωδίας (ώς ρεαλιστικός σκηνάς φόνου και βασανιστη
ρίων μέχρι θανάτου) και ρεαλιστικάς σεξουαλικός σκηνάς δυ
ναμένας νά προκαλέσουν επιβλαβείς ερεθισμούς και παρορμή
σεις* αί προβάλλουσαι εγκληματικός, αδίκους ή ανήθικους πρά
ξεις κατά τρόπον δυνάμενον νά εξώθηση τους νέους εις άδικίαν, 
έγκλημα ή άνηθικότητα* αί ύποσκάπτουσαι την προσήλωσιν εις 
τάς εθνικός, θρησκευτικός, ηθικός ή κοινωνικάς αξίας ώς και 
αί ένθαρρύνουσαι άπομίμησιν ανεπιθύμητων προτύπων. Επι
τροπή Λογοκρισίας να δύναται νά άπαγορεύη τήν προβολήν ται
νιών Κατηγορίας 3 εις χωρία όπου είναι γνωστόν ότι ή πνευμα
τική και κοινωνική στάθμη των κατοίκων είναι χαμηλή. 
(2) Ταινίαι καταταγεΐσαι εις τήν Κατηγορύχν «1» δύνανται νά 

προβληθώσιν εις άπαντα τά πρόσωπα οιασδήποτε ηλικίας. 
(3) Ταινίαι καταταγεΐσαι εις τήν Κατηγορίαν «2» δεν προβάλ

λονται εις πρόσωπα κάτω των δεκατριών ετών. 
(4) Ταινίαι καταταγεΐσαι εις τήν Κατηγορίαν «3» δεν προβάλ

λονται εις πρόσωπα κάτω τών δεκαοκτώ ετών. 
(5) Ταινίαι καταταγεΐσαι εις τήν Κατηγορίαν «3» ή αποσπάσμα

τα τοιούτων ταινιών δεν προβάλλονται όμοΰ μετά ταινιών κατα
ταγεισών εις τός Κατηγορίας «2» και «1». Ωσαύτως ταινίαι κατα
ταγεΐσαι εις τήν Κατηγορίαν «2» ή αποσπάσματα τοιούτων ταινιών 
δεν προβάλλονται όμοΰ μετά ταινίας καταταγείσης εις τήν Κατη
γορίαν «1». 

(6) Έάν οιονδήποτε πρόσωπον παρακολούθηση τήν προβολήν 
ταινίας κατά παράβασιν τοΰ παρόντος Κανονισμού, ό γονεύς ή δ 
κηδεμών ύφ' οδ τήν νόμιμον έξουσίαν τελεΐ το πρόσωπον θά θεω
ρήται ωσαύτως ότι παρέβη τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Κανονισμού. 

Νοείται ότι άπασαι αί λογοκριθεΐσαι ταινίαι προ της εφαρμογής 
τοΰ παρόντος Κανονισμού θά καταταχθώσιν εις τάς νέας Κατηγο
ρίας ώς έξης : 

Αί «U» εις τήν Κατηγορίαν «1» και 
αί «Χ» ε'ις τήν Κατηγορίαν «3».» 

5. Οι βασικοί Κανονισμοί διό του παρόντος τροποποιούνται διά της Τροποποίησις 
προσθήκης του κάτωθι νέου Κανονισμού 7 Α ευθύς μετά τον Κανό τών βασικών 
ν ί σ μ ό ν 7 : Κανονισμών 

1 δια της προσ

«7Α. Μέλη τοΰ Συμβουλίου Λογοκρισίας Κινηματογραφικών θήκης νέου 
Ταινιών δύνανται να είσέρχωνται ελευθέρως εις τός αίθουσας προ Κανονισμού, 
βολής ταινιών διά σκοπούς ελέγχου, άφοΰ παρουσιάσουν ταυτό
τητα έκδιδομένην ύπό τόΰ Συμβουλίου. Προς έφαρμογήν τοΰ πα
ρόντος Κανονισμού ό υπεύθυνος της αιθούσης προβολής υποχρεού
ται όπως παρέχη κάθισμα εις κατάλληλον θέσιν προς τά Μέλη 
τοΰ Συμβουλίου». 
6. Ό Κανονισμός 16 τών βασικών Κανονισμών διά του παρόντος "Αντικατάστα

καταργεΐται και αντικαθίσταται διά τοΰ ακολούθου : σις τοΰ Κανο
νισμοί) 16 τών 

«16.—(1) Πάν πρόσωπον προβάλλον ταινίαν έγκριθεΐσαν ύπό της βασικών 
Επιτροπής Λογοκρισίας ή τοΰ Συμβουλίου, αναλόγως της περί Κανονισμών, 
πτώσεως, δέον, κατά τήν διάρκειαν έκαστης τοιαύτης προβολής 
νά φροντίζη ώστε το εντυπον Β ή Γ, αναλόγως της περιπτώσεως, 
νά αναρτάται και διατηρήται άνηρτημένον εις περίοπτον θέσιν 
εντός τοΰ θεάτρου, ύποστατικοΰ ή χώρου, εις τον όποιον ενεργείται 
ή προβολή, προς έπιθεώρησιν ύπό τοΰ κοινοΰ' και ή Κατηγορία 
εκάστης ταινίας θά προβάλληται έπί της οθόνης προ της ενάρξεως 
της προβολής της τοιαύτης ταινίας. 



484 

Τροποποίησις 
τοϋ Κανονι
σμού 19 των 
βασικών 
Κανονισμών. 

(.2) Εις την είσοδο ν του κινηματογράφου καΐ εις περίοπτον θέσιν 
νά ύ'πάρχη· Πίνακίς άναγράφουσα τον τίτλον τής. προβαλλόμενης 
ταινίας; την κατηγορίαν εις τήν οποίαν κατετάχθη.η τοιαύτη ται
νία και οι περιορισμοί τους οποίους επιβάλλουν αϊ κατηγορίαι 
κατατάξεως ταινιών. 

(3). Ό τίτλος εκάστης προβαλλόμενης ταινίας, ή·. Κατηγορία 
ταύτης και οί περιορισμοί'τους,οποίους επιβάλλουν αϊ Κατηγορίαι 
κατατάξεως ταινιών νά άναφέρωνται και είς τάς διαφημίσεις.οιασ
δήποτε μορφής της τοιαύτης ταινίας. 

7. Ό ; Κανονισμός 19, τών βασικών Κανονισμών (ώς οδτος έτρσπο
ποιήθή ύ'πό του. κανονισμού. 8 τών περί Κινηματογραφικών Ταινιών 
(Λογοκρισία), Τροποποιητικών. Κανονισμών του 1962) περαιτέρω δια 
του'παρόντος τροποποιείται δια της αντικαταστάσεως της. λέξεως 
«εκατόν»? δια της λέξεως «διακοσίων πεντήκοντα» και' της προσθή
κηςΓείς·τό τέλος, του; κανονισμού της'ακολούθου νέας φράσεως;: 

«Έν περιπτώσει· επανειλημμένων παραβάσεων, το■ Δικαστήριον 
δύναται, επιπροσθέτως προς τάς ως άνω ποινάς, νά' δϊατάσση το 
κλείσιμον της αιθούσης διά διάστημα μη υπερβαίνον τους £ξ 
μήνας». 

Εξεδόθη σαν τη 19η Ιουλίου 197.1. 

'Επίσημος 
*Ε<ρημερ[ς, 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
15.12.1966 

9. 2.1968 
28 . 6.1968. 

'Αριθμός; 538' 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜ04 ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 

1968 (ΝΟΜΟΙ 20, 49 ΚΑΙ 68 ΤΟΥ 1964, 26, 27' ΚΑΤ 44 ΤΟΥ' 1965, 
5, 14, 41 ΚΑΙ 76; ΤΟΥ 1966, 38 ΚΑΙ 70; ΤΟΥ 1967. ΚΑΙ 66. 

ΚΑΙ 95 ΤΟΥ 1968)· 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 21 

•Το. Ύπουργικόν Σ υμβούλιον, ενασκούν τάς δυνάμει του. άρθρου 21 
τών περί της Εθνικής Φρουράς^ Νόμων τοΰ; 1964, εως. 1968 χορηγού
μενος αύτώ εξουσίας, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς·: 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οί περί. της Εθνι
κής Φρουράς (Χορηγήματα είς Εξαρτώμενους Πεσόντων και εις 
Αναπήρους) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1971 και θά ά'ναγι
νώσκωνται.όμου μετά τών περί της Εθνικής Φρουράς. (Χορηγήματα 
είς Εξαρτώμενους Πεσόντων και είς Αναπήρους). Κανονισμών του 
1966 εώς 1968 (έν τοΐς εφεξής αναφερομένων ώς «οί βασικοί Κανο
νισμοί») και οί βασικοί Κανονισμοί και οί παρόντες Κανονισμοί θά 
άναφέρωνται όμοΰ" ώς·, ο.Ι περί: της. 'Εθνικής, Φρουράς (Χορηγήματα 
είς Εξαρτώμενους. Πεσόντων και εις Άναπήρ.ους). Κανονισμοί του 
1966. εως. 1971. 

2. Ή παράγραφος (2) τοΰ Κανονισμού 1.0 τών βασικών Κανονι
σμών, τροποποιείται διά της,έξ αυτής διαγραφής τών. λέξεων, «τριά
κοντα πέντε», (δευτέρα, γραμμή) και. της αντικαταστάσεως, των διά 
τών λέξεων «τεσσαρ.άκοντα. πέντε». 

3. Ό Κανονισμός 16 τών βασικών Κανονισμών^ διαγράφεται και 
αντικαθίσταται διά του ακολούθου Κανονισμού : 


