
ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: 581/68  
 
Περί χορηγήσεως αδειών επιβλέψεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων 
κινηµατογράφων, χειριστών µηχανηµάτων προβολής κινηµατογραφικών ταινιών και 
των βοηθών χειριστών κινηµατογράφου. 
(ΦΕΚ 193/Α/5-9-68) 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 
Έχοντες υπ' όψιν: 
 

1. Τα άρθρ. 3 και 5 του Νοµ. 6422/1934 «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του 
Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου κλπ.» ως ούτος ετροποποιήθη υπό του Ν.∆. 1150/1949. 

2. Την υπ' αριθ. 268/68 σύµφωνον γνωµοδότησιν του παρά τω Υπουργείω Βιοµηχανίας 
Τεχνικού Συµβουλίου. 

3. Την υπ' αριθ. 434/68 γνωµοδότησιν του Συµβουλίου Επικρατείας, προτάσει του επί της 
Βιοµηχανίας Υπουργού, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: 
 

Άρθρον 1 
Χορηγούµεναι άδειαι 

 
∆ια την λειτουργίαν των εγκαταστάσεων κινηµατογράφων χορηγούνται: 

α) άδειαι επιβλέψεως (συντηρήσεως) κινηµατογράφων, 
β) άδειαι χειριστών µηχανηµάτων  προβολής κινηµατογραφικών ταινιών, 
γ) άδειαι βοηθών χειριστού µηχανηµάτων προβολής κινηµατογραφικών ταινιών. 

Η άσκησις του επαγγέλµατος επιβλέψεως (συντηρήσεως) κινηµατογράφων, χειριστών 
µηχανηµάτων προβολής ως και των βοηθών αυτών, επιτρέπεται µόνον εις τους κατόχους των 
ως άνω αδειών. 
 

Άρθρον 2 
Άδειαι επιβλέψεως (συντηρήσεως) εγκαταστάσεων κινηµατογράφων. 
 
Προσόντα διά την απόκτησιν αυτών 

1. Οι κάτοχοι των αδειών τούτων δικαιούνται ν' αναλαµβάνουν υπευθύνως την 
παρακολούθησιν της οµαλής λειτουργίας της εγκαταστάσεως των κινηµατογράφων είτε αύτη 
ενεργείται συνεχώς είτε κατά περιόδους. Ούτοι τυγχάνουν υπεύθυνοι διά την συντήρησιν 
τόσον των, εντός του θαλάµου προβολής, µηχανηµάτων προβολής, των συσκευών 
ενισχύσεως της φωνής, των συσκευών του οµιλούντος κινηµατογράφου, όσον και των εκτός 
του θαλάµου προβολής µηχανηµάτων και εν γένει εγκαταστάσεων φωτισµού, µετατροπής 
του ρεύµατος και λοιπών εγκαταστάσεων προβολής. Οι ασκούντες την επίβλεψιν ταύτην 
έχουσι το δικαίωµα της αντικαταστάσεως φθειροµένων τµηµάτων της εγκαταστάσεως, ουχί 
όµως και το δικαίωµα της µεταβολής και επεκτάσεως αυτής, πλήν εφ' όσον κέκτηται 
αντίστοιχον άδειαν εγκαταστάσεως κινηµατογράφων. 
Ουχ ήττον όµως δικαιούνται να µεταφέρωσιν άπαξ εκτελεσθείσαν εγατάστασιν προβολής και 
να συναρµολογήσωσι τας διαφόρους συσκευάς ταύτης εκ νέου εις έτερον χώρον, άνευ όµως 
οιασδήποτε µεταβολής της αρχικής συνδεσµολογίας ή του συστήµατος. 

2. Προσόντα δια την απόκτησιν της αδείας επιβλέψεως (συντηρήσεως) εγκαταστάσεων 
κινηµατογράφων: 
Η άδεια επιβλέψεως (συντηρήσεως) εγκαταστάσεως κινηµατογράφων χορηγείται κατόπιν 
εξετάσων. 

α) Εις τους πτυχιούχους µέσων τεχνικών σχολών ειδικότητος ηλεκτρολόγου ή χειριστών 
κινηµατογράφων τους συµπληρώσαντας ηλικίαν 24 ετών και πιστοποιούντας πρακτικήν 
εξάσκησιν 1 έτους, εις ηλεκτρικάς εγκαταστάσεις πάσης φύσεως και ενός έτους εις την 
κατασκευήν και την λειτουργίαν των ηλεκτροµηχανικών εγκατάστασεων κινηµατογράφων. 



β) Εις τους πτυχιούχους κατωτέρων τεχνικών σχολών ειδικότητος ηλεκτρολόγου εις ας 
περιλαµβάνονται αι σχολαί µαθητείας  τετραετούς φοιτήσεως, αρµοδιότητος του Υπουργείου 
Εργασίας, τους κεκτηµένους άδειαν χειριστού κινηµατογράφων, τους συµπληρώσαντας 
ηλικίαν 24 ετών και κεκτηµένους πρακτικήν εξάσκησιν 2 ετών εις πάσης φύσεως ηλεκτρικάς 
εγκαταστάσεις και 2 ετών τουλάχιστον εις την κατασκευήν και την λειτουργίαν των 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κινηµατογράφων. 

γ) Εις τους τεχνίτας πείρας τούς έχοντας συµπληρώσει ηλικίαν τριάκοντα (30) ετών και 
κεκτηµένους πενταετή (5) τουλάχιστον πρακτικήν εξάσκησιν εις την συντήρησιν των 
κινηµατογραφικών µηχανηµάτων, εφ' όσον κέκτηται αδείας χειριστού κινηµατογράφων. 
 

Άρθρον 3 
Άδειαι χειριστών µηχανηµάτων προβολής κινηµατογραφικών ταινιών. 

 
1. Η άδεια αυτή χορηγείται κατόπιν εξετάσεων: 
α) Εις τους πτυχιούχους µέσων τεχνικών σχολών χειριστών κινηµατογράφων των 

αναγνωρισµένων υπό του Κράτους, τους έχοντας συµπληρώσει το 24ον έτος της ηλικίας των 
και κεκτηµένους αδείας βοηθού χειριστού κινηµατογράφων ως και την πεντάµηνον (5) 
τουλάχιστον πρακτικήν εξάσκησιν εις τους θαλάµους προβολής κινηµατογραφικών ταινιών, 
τους προοριζοµένους δια δηµοσίας προβολάς µετά την απόκτησιν πτυχίου σχολής. 

β) Εις τους πτυχιούχους µέσων τεχνικών σχολών ειδικότητος ηλεκτρολόγου, 
κεκτηµένους αδείας βοηθού χειριστού τους συµπληρώσαντας ηλικίαν 21 έτους και πρακτικήν 
εξάσκησιν ενός (1) τουλάχιστον έτους εις τους θαλάµους προβολής κινηµατογραφικών 
ταινιών τους προοριζοµένους δια δηµοσίας προβολάς µετά την απόκτησιν πτυχίου βοηθού 
χειριστού ή εξάµηνον τοιαύτην και ενός (1) έτους πρακτικήν εξάσκησιν εις ηλεκτρικάς 
εγκαταστάσεις πάσης φύσεως µετά την απόκτησιν πτυχίου βοηθού χειριστού. 

γ) Εις τους πτυχιούχους κατωτέρων τεχνικών σχολών ειδικότητος ηλεκτρολόγου 
συµπεριλαµβανοµένων και των σχολών µαθητείας τετραετούς φοιτήσεως του Υπουργείου 
Εργασίας ως και  των σχολών του Εξωτερικού των ανεγνωρισµένων υπό το Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, τους κεκτηµένους αδείας βοηθού χειριστού και 
συµπληρώσαντας ηλικίαν 21 έτους τουλάχιστον, εφ΄ όσον κέκτηνατι πρακτικήν εξάσκησιν 
εις θαλάµους προβολής των κινηµατογραφικών ταινιών δια δηµοσίας προβολής των 
κινηµατογραφικών ταινιών δια δηµοσίας προβολάς τουλάχιστον δύο (2) ετών, µετά την 
απόκτησιν αδείας βοηθού χειριστού ή ενός µόνον έτους την τοιαύτην εξάσκησιν και ενός (1) 
έτους εξάσκησιν εις ηλεκτρικάς εγκαταστάσεις οιασδήποτε ειδικότητος. 

δ) Εις τους κατόχους αδείας βοηθού χειριστού µηχανηµάτων προβολής τους 
συµπληρώσαντας ηλικίαν 21 έτους και κεκτηµένους πρακτικήν άσκησιν δύο (2) ετών 
τουλάχιστον εις τους θαλάµους προβολής των κινηµατογραφικών ταινιών δια δηµοσίας 
προβολάς µετά τη απόκτησιν της αδείας των ως βοηθού χειριστού. 

ε) Εις τους αδιεούχους εγκαταστάτας ηλεκτρολόγους οιασδήποτε ειδικότητος τους 
κεκτηµένους άδειαν βοηθού χειριστού τους πιστοποιούντας ενός (1) έτους πρακτικήν 
εξάσκησιν αδείας βοηθού χειριστού. 

στ) Εις τους φοιτητάς των δύο τελευταίων τάξεων του κλάδου Μηχανολόγων – 
Ηλεκτρολόγων των ανωτέρων Πολυτεχνικών σχολών, δύνανται ελλείψει χειριστών κατόπιν 
επιτυχών εξετάσεων να χορηγηθή άδεια χειριστού µηχανηµάτων προβολής 
κινηµατογραφικών ταινιών δια δηµοσίας προβολάς διαρκείας µιας θερινής περιόδου. 

Η άδεια αύτη δεν παρέχει δικαίωµα εργασίας εις κινηµατογραφικάς επιχειρήσεις 
λειτουργούσας εις τε τας Πρωτευούσας των Νοµών του Κράτους και εις τας λοιπάς πόλεις µε 
πληθυσµόν άνω των 10.000 κατοίκων. 

ζ) Εις τους οµογενείς τους εκ του εξωτερικού παλινοστούντας δύναται να χορηγηθή 
άδεια χειριστού µηχανηµάτων προβολής κινηµατογραφικών ταινιών δια δηµοσίας προβολής 
µετά προηγουµένην στάθµισιν των σχετικών των προσόντων υπό της αρµοδίας εξεταστικής 
επιτροπής και πάντοτε κατόπιν εξετάσεων. 

η) Εις κινηµατογραφικάς επιχειρήσεις κλειστάς και υπαιθρίους χωρητικότητος µέχει 500 
θέσεων τας εδρευούσας εις πόλεις ή κωµοπόλεις εχούσας πληθυσµόν κάτων των 4.000 
κατοίκων, εις ας δεν υφίσταται έτερος κινηµατογράφος χρησιµοποιών επαγγελµατίαν 



αδειούχον χειριστήν µηχανηµάτων προβολής, ούτε υφίσταται εις την περιοχήν της πόλεως ή 
κωµοπόλεως ταύτης άεργος χειριστής κινηµατογράφων, δύναται δι΄ αποφάσεως του επί της 
Βιοµηχανίας Υπουργού ν΄ ανατεθή ο χειρισµός των µηχανηµάτων προβολής των 
κινηµατογράφων τούτων και µόνον εις βοηθούς χειριστών και εν ελλείψει τοιούτων εις τους 
επιχειρηµατίας εφ΄ όσον ούτοι έχουσιν ικανάς προς τούτο γνώσεις και πάντοτε κατόπιν 
εξετάσεων. 

2. Χειρισµός µηχανηµάτων προβολής των 16 χιλιοστών. 
∆ια τον χειρισµόν των µηχανηµάτων προβολής κινηµατογραφικών ταινιών των 16 χιλιοστών 
δεν απαιτείται ο χειριστής αυτών να κέκτηται αδείας τινός. 
 

Άρθρον 4. 
 

Άδειαι βοηθών χειριστών µηχανηµάτων προβολής κινηµατογραφικών ταινιών 
 

 Η άδεια βοηθού χειριστού µηχανηµάτων προβολής κινηµατογραφικών ταινιών δια 
δηµοσίας προβολάς χορηγείται: 

1. Άνευ εξετάσεων εις τους αποφοίτους των ανεγνωρισµένων µέσων σχολών χειριστών 
κινηµατογράφων τους συµπληρώσαντας το 19ον έτος της ηλικίας των και προσάγοντας: 

α) Πτυχίον σχολής χειριστών κινηµατογράφων δεόντως επικεκυρωµένον παρά του 
Υπουργού Παιδείας. 

β) Πιστοποιητικόν ∆ήµου ή Κοινότητος ότι συνεπλήρωσαν ηλικίαν 19 ετών τουλάχιστον. 
γ) Τρεις προσφάτους φωτογραφίας 
2. Κατόπιν εξετάσεων: 
α) Εις τους πτυχιούχους µέσων τεχνικών σχολών ειδικότητος ηλεκτρολόγου τους 

συµπληρώσαντας το 19ον έτος της ηλικίας των και πιστοποιούντας τριών (3) µηνών 
πρακτικήν εξάσκησιν εις θαλάµους προβολής κινηµατογραφικών ταινιών δια δηµοσίας 
προβολάς. 

β) Εις τους πτυχιούχους κατωτέρων τεχνικών σχολών ειδικότητος ηλεκτροτεχνίτου τους 
συµπληρώσαντας το 19ον έτος της ηλικίας των και πιστοποιούντας έξι (6) µηνών τουλάχιστον 
πρακτικήν εξάσκησιν εις θαλάµους προβολής κινηµατογραφικών ταινιών δια δηµοσίας 
προβολάς. 

γ) Εις τους πτυχιούχους κατωτέρων τεχνικών σχολών ειδικότητος ηλεκτρολόγον τους 
συµπληρώσαντας τον 19ον έτος της ηλικίας των και κεκτηµένους αδείας ηλεκτροτεχνίτου 
οιασδήποτε ειδικότητος και πιστοποιούντας τεσσάρων (4) µηνών πρακτικήν εξάσκησιν εις 
τους θαλάµους προβολής κινηµατογραφικών ταινιών δια δηµοσίας προβολάς. 

δ) Εις τους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτας τους έχοντας συµπληρώσει το 19ον έτος της 
ηλικίας των και πιστοποιούντας εξάµηνον (6) τουλάχιστον πρακτικήν εξάσκησιν εις 
θαλάµους προβολής κινηµατογραφικών ταινιών δια δηµοσίας προβολάς. 

ε) Εις τους τεχνίτας πείρας τους συµπληρώσαντας το 19ον έτος της ηλικίας των και 
πιστοποιούντας δύο (2) ετών πρακτικήν εξάσκησιν εις θαλάµους προβολής δια δηµοσίας 
προβολάς. 
Ούτοι δέον να υποβάλωσι πλην των ανωτέρω και ενδεικτικόν αποφοιτήσεως εξαταξίου 
δηµοτικού σχολείου ή ετέρου σχολείου ισοτίµου προς τούτο. 
 3. Ισχύς των αδειών. 
 Αι άδειαι επιβλέψεως εγκαταστάσεων κινηµατογράφων, χειριστών µηχανηµάτων 
προβολής ταινιών και των βοηθών αυτών, ισχύουν καθ΄ άπασαν την Εικράτειαν και δεν 
υπόκεινται εις θεώρησιν. 
 

Άρθρον 5 
 

Πρακτική Εξάσκησις 
 
 α) Η πρακτική εξάσκησις των υποψηφίων βοηθών χειριστών µηχανηµάτων προβολής 
κινηµατρογραφικών ταινιών λαµβάνεται υπ΄ όψιν µόνον µετά την συµπλήρωσιν του 17ον 
έτους της ηλικίας των . 



 δ) Η πρακτική εξάσκησις των εις τας ενόπλους δυνάµεις υπηρετούντων υποψηφίων 
χιεριστών και βοηθών χειριστών µηχανηµάτων προβολής κινηµατογραφικών ταινιών 
λαµβάνεται υπ΄ όψιν κατά το ήµισυ. 
 

Άρθρον 6 
 

∆ικαιολογητικά 
 
 1. ∆ια την προσέλευσιν εις εξετάσεις δέον οι ενδιαφερόµενοι να προσκοµίσωσι τα 
ακόλουθα: 
 α) Πιστοποιητικόν ∆ήµου ή Κοινότητος ότι έχουσι συµπληρώσει την υπό των διατάξεων 
του παρόντος προβλεποµένην ηλικίαν 
 β) πιστοποιητικόν πρακτικής εξασκήσεως εις τους θαλάµους προβολής κινηµατογράφων. 
 γ) Αποδεικτικόν καταβολής των κατά το άρθρον 3 παρ. 2 του Ν. 6422/34, ως 
ετροποποιήθη δια του Ν. 654/43, εξετάστρων 
 2. Εάν ο υποψήφιος τυγχάνη απόφοιτος τεχνικής τινός σχολής ειδικότητος 
ηλεκτροτεχνίτου, δέον να προσκοµίση πλην των ανωτέρω δικαιολογητικών και το υπό του 
Υπουργείου της Παιδίας χορηγούµενον πτυχίον εδικότητος ηλεκτροτεχνίτου 
 3. Οι υποψήφιοι συντηρηταί κινηµατογράφων και οι χειρισταί µηχανηµάτων προβολής 
δέον να προσκοµίσωσι πλέον των ανωτέρω και το απόσπασµα ποινικού Μητρώου εµφαίνον 
ότι δεν τελεί εν αποστερήσει των πολιτικών του δικαιωµάτων κατά τα άρθρα 59 µέχρις 65 
του Νόµου 1492/1950 «περί κυρώσεως του Ποινικού Κώδικος» και ότι δεν έχει καταδικασθή 
επί κλοπή, υπεξαιρέσει και απάτη εις ποινήν φυλακίσεως άνω των τριών µηνών ή καθ΄ 
υποτροπήν εις οιανδήποτε ποινήν φυλακίσεως, ως  και την άδειαν χειριστού µηχανηµάτων 
προβολής ή βοηθού χειριστού αντιστοίχως 
 

Άρθρον 7 
 

Βεβαίωσις του αληθούς του περιεχοµένου των πιστοποιητικών εργασίας. 
 
 α) Η αλήθεια του περιεχοµένου των πιστοποιητικών εργασίας, αν δεν προκύπτη 
αλαθήτως εκ του βιβλιαρίου ενσήµων του ΙΚΑ βεβαιούται υπό του κατά τόπον αρµοδίου 
επόπτου εργασίας και ελλείψει τούτου υπό της κατά τόπον Αστυνοµικής Αρχής 
 δ) Εις ας περιπτώσεις δηλούται υπό των ως άνω Αρχών αδυναµία διαπιστώσεως του 
αληθούς του περιεχοµένου των πιστοποιητικών πρακτικής ασκήσεως των υποψηφίων ή 
αρµοδία εξεταστική δύναται να χωρήση εις διερεύνησιν του αληθούς του περιεχοµένου των 
πιστοποιητικών τούτων καθ΄ οιονδήποτε τρόπον ήθελε κρίνει σκόπιµον, δύναται δι ν΄ 
αποστείλη ταύτα ή τα αντίγραφα αυτών προς το οικείον επαγγελµατικόν σωµατείον. 
 γ) Τα προ της ηµεροµηνίας της δηµοσιεύσεως του παρόντος εκδοθέντα πιστοποιητικά 
πρακτικής εξασκήσεως των υποψηφίων δεν δύναται να γίνουν δεκτά ει µη µόνον ες όσον το 
αληθές του περιεχοµένου αυτών προκύπτει αλαθήτως εκ του βιβλιαρίου του Ι.Κ.Α. η 
βεβαιούται υπό του κατά τόπον αρµοδίου Επόπτου εργασίας, ή είναι θεωρηµένα δια το 
αληθές του περιεχοµένου των υπό της Πανελληνίου Ενώσεως Υπαλλήλων 
Κινηµατογραφικών Επιχειρήσεων. 
 

Άρθρον 8 
 

Εξετασικαί Επιτροπαί – Εξετάσεις 
 
 Οι υποψήφιοι ων τα τυπικά προσόντα επί τη βάσει των προσαχθέντων εγγράφων 
στοιχείων ήθελον ευρεθή επαρκή προσέρχονται ενώπιον των κατά το άρθρον 14 του από 
13/19.2.1936 Β.∆. αρµοδίων Εξεταστικών Επιτροπών των διατηρηθεισών δια της υπ΄ αριθ. 
91533/5427/1.9.67 κοινής αποφάσεως των επί των Οικονοµικών και Βιοµηχανίας Υπουργών 
ως κατωτέρω: 



 1. Οι εκ Μακεδονίας και Θράκης προερχόµενοι ενώπιον της εν Θεσσαλονίκη εδρευούσης 
περιφερειακής Επιτροπής Ηλεκτρισµού και Μηχανολογίας 
 2. Οι εκ Θεσσαλίας και ∆υτικής Ελλάδος προερχόµενοι ενώπιον των Περιφερειακών 
Επιτροπών Βόλου και Πατρών αντιστοίχως. Πάντες δε οι λοιποί ενώπιον της Επιτροπής 
Ηλεκτρισµού Αθηνών. Κατ΄ ξεαίρεσιν επιτρέπεται εις τους εν επιστρατεύσει τελούντας 
υποψηφίους να προσέρχονται προς εξέτασιν ενώπιον της πλησιεστέρας προς την µονάδα, 
παρ΄ ή υπηρετούσιν, Εξεταστικής Επιτροπής. 
 3. Πας απορριπτόµενος κατά τας εξετάσει δύναται να προσέλθη εκ νέου εις ταύτας µόνον 
µετά τρίµηνον, καταβάλλων το ήµισυ των εξετάστρων. 
 α) Ο κατά τας δευτέρας ταύτας εξετάσεις απορριπτόµενος δεν δύναται να υποβληθή εις 
νέαν εξέτασιν ει µη µόνον µετά παρέλευσιν εξαµήνου καταβάλων εξ ολοκλήρου νέα 
εξέταστρα 
 β) Οι τυχόν απορριπτόµενοι κατά τας εξετάσεις ταύται δύνανται να επανέλθουν µόνον 
µετά ένα έτος της προγενεστέρας εξετάσεως, καταβάλλοντες εξ ολοκλήρου νέα εξέταστρα. 
Εν συνεχεία δε εις οιονδήποτε αριθµόν εξετάσεων, αλλά µετά παρέλευσιν τουλάχιστον 
τριετίας µεθ΄ εκάστην εξέτασιν, καταβάλλοντες εξ ολοκλήρου νέα εξέταστρα 
 4. ∆ι΄ εκάστην εξέτασιν θα συντάσσηται πρακτικόν φέρον αύξοντα αριθµόν, 
χρονολογίαν, φωτογραφίαν του εξετασθέντος και τας υπογραφάς των µελών της Επιτροπής. 
 

Άρθρον 9 
 

Έγκρισις τύπου αδειών 
 
 Ο τύπος των αδιεών συντηρητών, χειριστών, βοηθού χειριστού κινηµατογράφων ορίζεται 
δι΄ αποφάσεως του επί της Βιοµηχανίας Υπουργού. 
 

Άρθρον 10 
 

Τελικαί ∆ιατάξεις 
 
 Πάσα προγενεστέρα διάταξις αντικειµένη εις τας διατάξεις του παρόντος Β.∆/τος η 
πραγµατευοµένη θέµατα ρυθµιζόµενα υπό τούτου καταργείται. 
 Εις τον Ηµέτερον επί της Βιοµηχανίας Υπουργόν ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και 
εκτέλεσιν του παρόντος ∆ιατάγµατος. 
 

Εν Αθήναις τη 26 Αυγούστου 1968 
 

Εν Ονόµατι του Βασιλέως 
 
  Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ 
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΪΤΑΚΗΣ 
 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡΑΙΩΣ 


