
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: 306/83 
 
Τροποποίηση του Β.∆/τος 581/1968 όπως συµπληρώθηκε µε το Π.∆/γµα 1087/1981  
(ΦΕΚ 110/Α/19-8-83) 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη:  
 

1. Τα άρθρα 3 και 5 του Νόµου 6422/34 περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του 
Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου κλπ." (ΦΕΚ Α'/412). Όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.∆. 
1150/1949 (ΦΕΚ Α/249). 

2. Το άρθρο 3 παρ. 3 εδ. ε΄  του Π.∆. 574/82 «Ανακατανοµή αρµοδιοτήτων Υπουργείων» 
(ΦΕΚ Α΄/104). 

3. Τη ∆Κ. 13596/3.9.1982 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής 
Οικονοµίας (ΦΕΚ Β΄/644/82). 

4. Τη 274/1983 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του 
Υφυπουργού Εθνικής Οικονοµίας, αποφασίζουµε : 
 

Άρθρο 1 
Το άρθρο 3 του Β.∆/τος 581/1968 (ΦΕΚ Α'/193) περί χορηγήσεως αδειών επιβλέψεως και 

συντηρήσεως εγκαταστάσεων κινηµατογράφων κλπ." όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο µόνο 
του Π.∆/τος 1087/1981 (ΦΕΚ Α'/264) περί συµπληρώσεως του Β.∆/τος 581/1968 κλπ." 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 

1. Η άδεια αυτή χορηγείται ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις: 
 

α) Στους πτυχιούχους µέσων τεχνικών σχολών χειριστών κινηµατογράφων που έχουν 
άδεια βοηθού χειριστή µηχανηµάτων προβολής κινηµατογραφικών ταινιών και µετά την 
απόκτηση της άδειας αυτής τρίµηνη τουλάχιστον προϋπηρεσία σε προοριζόµενους για 
δηµόσιες προβολές θαλάµους προβολής κινηµατογραφικών ταινιών. 

β) Στους πτυχιούχους µέσων τεχνικών σχολών ηλεκτρολογικής και ηλεκτρονικής 
κατεύθυνσης που έχουν άδεια βοηθού χειριστή µηχανηµάτων προβολής κινηµατογραφικών 
ταινιών και µετά την απόκτηση της άδειας αυτής 9µηνη προϋπηρεσία σε προοριζοµένους για 
δηµόσιες προβολείς θαλάµους προβολής κινηµατογραφικών ταινιών ή 9µηνηι όπως 
παραπάνω προϋπηρεσία και 9µηνη προϋπηρεσία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οποιασδήποτε 
ειδικότητας. 

γ) Στους πτυχιούχους κατωτέρων τεχνικών σχολών ηλεκτρολόγων ή ισοτίµων σχολών 
ηλεκτρολόγων που έχουν άδεια βοηθού χειριστή µηχανηµάτων προβολής κινηµατογραφικών 
ταινιών και µετά την απόκτηση της άδειας αυτής 9µηνη τουλάχιστον προϋπηρεσία σε 
προοριζόµενους για δηµόσιες προβολές θαλάµους προβολής κινηµατογραφικών ταινιών ή 
8µηνη όπως παραπάνω προϋπηρεσία και 12µηνη προϋπηρεσία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
οποιασδήποτε ειδικότητας. 

δ) Στους τεχνίτες πείρας που έχουν άδεια βοηθού χειριστή µηχανηµάτων προβολής 
κινηµατογραφικών ταινιών και µετά την απόκτηση της άδειας αυτής 2Οµηνη τουλάχιστον 
προϋπηρεσία σε προοριζόµενους για δηµόσιες προβολές θαλάµους προβολής 
κινηµατογραφικών ταινιών. 

ε) Στους αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους οποιασδήποτε ειδικότητας που έχουν 
άδεια βοηθού χειριστή κινηµατογραφικών ταινιών και µετά την απόκτηση της άδειας αυτής 
10µηνη τουλάχιστον προϋπηρεσία σε προοριζόµενους για δηµόσιες προβολές θαλάµους 
προβολής κινηµατογραφικών ταινιών. 

στ) Στους Έλληνες υπηκόους κατόχους αλλοδαπής άδειας χειριστή µηχανηµάτων 
προβολής κινηµατογραφικών ταινιών. 
 



2. Για το χειρισµό µηχανηµάτων προβολής ταινιών 16 χιλιοστών δεν απαιτείται άδεια 
χειρισµού 
 

Άρθρο 2 
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του 581/1968 Β.∆/τος αντικαθίσταται ως εξής: 

 
«2. Ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις:  
α) Στους πτυχιούχους µέσων τεχνικών σχολών ηλεκτρολογικής και ηλεκτρονικής 

κατεύθυνσης που έχουν 3µηνη τουλάχιστον προϋπηρεσία σε προοριζόµενους για δηµόσιες 
προβολείς θαλάµους προβολής κινηµατογραφικών ταινιών. 

β) Στους πτυχιούχους κατωτέρων τεχνικών σχολών ηλεκτρολόγων που έχουν 6µηνη 
τουλάχιστον προϋπηρεσία σε προοριζόµενους για δηµόσιες προβολείς θαλάµους προβολής 
κινηµατογραφικών ταινιών 

γ) Στους αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους που έχουν 9µηνη τουλάχιστον 
προϋπηρεσία σε προοριζόµενους για δηµόσιες προβολείς θαλάµους προβολής 
κινηµατογραφικών ταινιών. 

δ) Στους τεχνίτες πείρας που συµπλήρωσαν το 18ο έτος και έχουν 20µηνη τουλάχιστον 
προϋπηρεσία σε προοριζόµενους για δηµόσιες προβολείς θαλάµους προβολής 
κινηµατογραφικών ταινιών" 
 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του 581/1968 Β.∆/τος αντικαθίσταται ως εξής: 
«3. Ισχύς των αδειών: 

 
Οι άδειες επιβλέψεως εγκαταστάσεων κινηµατογράφων οι άδειες χειριστών µηχανηµάτων 

προβολής κινηµατογραφικών ταινιών και βοηθών χειριστών ισχύουν για όλη την Επικράτεια 
πλην εκείνων του άρθρου 4Α και δεν χρειάζονται θεώρηση" 
 

Άρθρο 3 
Μετά το άρθρο 4 του 581/1968 Β.∆/τος προστίθεται άρθρο 4Α. όπως ακολουθεί: 

 
Άρθρο 4Α 

Ειδικές άδειες 
 

1. Για την απόκτηση των αδειών των άρθρων 3 και 4 σε πόλεις µε πληθυσµό κάτω των 
30.000 κατοίκων απαιτούνται προϋπηρεσίες µειωµένες κατά 40 % από τις προβλεπόµενες 
στις παραπάνω διατάξεις. Οι άδειες αυτές ισχύουν µόνον για πόλεις µε πληθυσµό κάτω των 
30.000 κατοίκων. 

Άδειες που χορηγήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του 1087/1981 Π.∆/τος συνεχίζουν να 
ισχύουν µόνο για πόλεις µε πληθυσµό κάτω των 50.000 κατοίκων. 

2. α) Βοηθοί χειριστού µηχανηµάτων προβολής κινηµατογραφικών ταινιών στους οποίους 
χορηγήθηκε άδεια βοηθού σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο µπορεί να αποκτήσουν 
την άδεια βοηθού που να ισχύει για όλη την επικράτεια εφόσον έχουν προϋπηρεσία 
διανυθείσα µετά την απόκτηση της άδειας βοηθού χειριστή τουλάχιστον ίση προς την 
αντίστοιχη προϋπηρεσία του άρθρου 4. 

β) Χειριστές µηχανηµάτων προβολής κινηµατογραφικών ταινιών στους οποίους 
χορηγήθηκε άδεια χειριστή σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο µπορεί να αποκτήσουν 
την άδεια χειριστή που να ισχύει για όλη την Επικράτεια εφόσον έχουν προϋπηρεσία 
διανυθείσα µετά την απόκτηση της άδειας χειριστή τουλάχιστον ίση προς την αντίστοιχη 
προϋπηρεσία του άρθρου 3. 

Ο χειρισµός µηχανηµάτων προβολής κινηµατογραφικών ταινιών σε πόλεις µε πληθυσµό 
κάτω των 8.000 κατοίκων όπου δεν λειτουργεί άλλος κινηµατογράφος και δεν υπάρχει στην 
περιοχή άνεργος χειριστής ενδιαφερόµενος να αναλάβει το χειρισµό είναι δυνατό να ανατεθεί 
σε αδειούχο βοηθό χειριστή και σε περίπτωση που δεν υπάρχει άνεργος αδειούχος βοηθός 
στον επιχειρηµατία ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και ύστερα από 
επιτυχείς εξετάσεις. 



Η άδεια αυτή ισχύει µόνο για το χειρισµό του κινηµατογράφου για τον οποίο χορηγήθηκε. 
 

Οι βεβαιώσεις ανεργίας χορηγούνται από τον Ο.Α.Ε.∆. της περιοχής ύστερα από 
γνωµάτευση του τοπικού επαγγελµατικού Σωµατείου ή της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 
Εργαζοµένων Κινηµατογράφου Τηλεοράσεως (ΠΟΕΚΤ). 
 

Άρθρο 4 
Το άρθρο 7 του 581/1988 Β. ∆/τος αντικαθίσταται ως εξής. 

 
Άρθρο 7: Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας των εργοδοτών θεωρούνται µε βάση τα ένσηµα 

του ΙΚΑ από τον Τοπικό επόπτη εργασίας ύστερα από γνωµάτευση του τοπικού 
επαγγελµατικού σωµατείου ή της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων Κινηµατογράφου 
Τηλεοράσεως (ΠΟΕΚΤ). 
 

Στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονοµίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του 
παρόντος. 
 

Αθήνα, 26 Ιουλίου 1983 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΪΤΣΟΣ 


