
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: 1087/81 
 
Περί συµπληρώσεως του Β. ∆/τος 581/1968 «περί χορηγήσεως αδειών επιβλέψεως και 
συντηρήσεως εγκαταστάσεων κινηµατογράφων, χειριστών µηχανηµάτων προβολής 
κινηµατογραφικών ταινιών, και των βοηθών χειριστών κινηµατογράφου». 
(ΦΕΚ 264/Α/16-9-81) 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του Ν. 6422/34, «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του 
Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως 
και του Ναυπηγού», ως ο νόµος ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη υπό των διατάξεων 
του Ν.∆. 1150/1949 (ΦΕΚ 249/Α/1949). 
2. Τις διατάξεις του Ν. 400/1976 «περί Υπουργικού Συµβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 
203/Α/3.8.1976) εν συνδυασµώ µε την υπ' αριθ. Γ.Υ. 4934/1.8.1980 Κοινήν Απόφασιν του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας (ΦΕΚ 741/Β/5.8.1980) «περί 
καθορισµού αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας» και 
3. Την υπ’ αριθ. 598/81 γνωµοδότησιν του Συµβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του 
Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενέργειας, αποφασίζονεν: 
 

Άρθρον µόνον. 
 
Εις το τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Β. ∆/τος 581 της 26ης Αυγούστου/5ης 
Σεπτεµβρίου 1968 (ΦΕΚ 193/Α/6.9.1968) «περί χορηγήσεως αδειών επιβλέψεως και 
συντηρήσεως εγκαταστάσεων κινηµατογράφων, χειριστών µηχανηµάτων προβολής 
κινηµατογραφικών ταινιών και των βοηθών χειριστών κινηµατογράφου» προστίθεται 
περίπτωσις θ', έχουσα ούτω:  
«θ) Εις τους συµπληρώσαντας το 18ον έτος της ηλικίας των, τους κεκτηµένους πρακτικήν 
εξάσκησιν δύο (2) τουλάχιστον µηνών εις θαλάµους προβολής κινηµατογραφικών ταινιών 
και πτυχίου ανεγνωρισµένης τεχνικής σχολής κινηµατογράφου ή µέσης ή κατωτέρας τεχνικής 
σχολής ειδικότητος ηλεκτρολόγου, συµπεριλαµβανοµένων και των σχολών µαθητείας, ή τους 
κεκτηµένους άδειαν βοηθού χειριστού µηχανηµάτων προβολής κινηµατογραφικών ταινιών ή 
πρακτικήν εξάσκησιν εξ (6) τουλάχιστον µηνών εις θαλάµους κινηµατογραφικών ταινιών, ως 
και εις τους αδειούχους εγκαταστάτας ηλεκτρολόγους οιασδήποτε ειδικότητος. 
Η άδεια αύτη παρέχει δικαίωµα εργασίας εις κινηµατογραφικάς επιχειρήσεις λειτουργούσας 
εις πόλεις µε πληθυσµόν µέχρι 50.000 κατοίκων. 
Εις τον κάτοχον της ως άνω αδείας χορηγείται, µετά πάροδον τριετούς πραγµατικής εργασίας 
εις τας ανωτέρω επιχειρήσεις, άδεια χειριστού µηχανηµάτων προβολής κινηµατογραφικών 
ταινιών ισχύουσα καθ' άπασαν την επικράτειαν». 
Εις τον Υπουργόν Βιοµηχανίας και Ενέργειας, ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του 
παρόντος ∆ιατάγµατος. 
 

Εν Αθήναις τη 14 Σεπτεµβρίου 1981 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
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