
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στο Ειδικό Μητρώο ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 
Σύμφωνα με το Ν 2328/1995 όπως ισχύει σήμερα. 

 
 ΑΙΤΗΣΗ (χορηγείται από το Επιμελητήριο κατά την εγγραφή). 
 Αντίγραφο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ για τους Έλληνες ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ για τους αλλοδαπούς. 
 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου ή ισοδύναμου 

σχολείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Για τίτλους σπουδών αλλοδαπής απαιτείται μετάφραση 
τους από το Υπ. Εξωτερικών καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το Υπουργείο Παιδείας). 

 ΕΓΓΡΑΦΑ που να πιστοποιούν ότι ο ενδιαφερόμενος κατέχει γενικές επαγγελματικές γνώσεις.  
  Συγκεκριμένα: 
  α) Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού σε έναν από τους συναφείς τομείς  

(όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η οικονομία, τα νομικά, η διοίκηση επιχειρήσεων) ή 
αναγνωρισμένης μέσης τουλάχιστον σχολής επαγγελματικής εκπαίδευσης παραγωγών 
οπτικοακουστικών έργων ή βεβαίωση παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 
παραγωγών οπτικοακουστικών έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διάρκειας 
τουλάχιστον ενός εξαμήνου ή 

  β) Βεβαιώσεις εργασίας τουλάχιστον για δύο συνεχή ή τρία συνολικά χρόνια, υπό την ιδιότητα του 
ανεξάρτητου επαγγελματία παραγωγού ή του νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας παραγωγής. Οι 
βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται σε περίπτωση εξαρτημένης εργασίας από τον εργοδότη, σε 
περίπτωση δε που ο εργοδότης είναι ο ίδιος ο παραγωγός ως φυσικό πρόσωπο  ή ως νόμιμος 
εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρείας από τον οργανισμό, οι βεβαιώσεις χορηγούνται από τους 
οργανισμούς που παρήγγειλαν τα οπτικοακουστικά έργα. Ως εργασία νοείται η οικονομική ευθύνη 
του ιδίου του ενδιαφερομένου ή του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί για την  παραγωγή 
τουλάχιστο μίας κινηματογραφικής ταινίας μεγάλου μήκους ή οκτώ τουλάχιστον ωριαίων 
τηλεοπτικών εκπομπών ή η εκτέλεση ισοδύναμων εργασιών κατά την κρίση τριμελούς επιτροπής που 
ορίζει ο Υπουργός τύπου και Μ.Μ.Ε.  

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/86 όπου πρέπει να συμπληρωθεί το εξής κείμενο: 

"δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για κλοπή, υπεξαίρεση, αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, 
δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, τοκογλυφία, καταδολίευση δανειστών, λαθρεμπορία, εμπορία 
ναρκωτικών και εγκλήματα περί το νόμισμα" 

 ή σε αντίθετη περίπτωση 
"έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις ………" 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/86 όπου πρέπει να συμπληρωθεί το εξής κείμενο: 
"δεν είμαι απασχολούμενος με οποιαδήποτε νομική σχέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως 
αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 3021/2002, ιδιοκτήτης ή εταίρος ή 
μέτοχος ή μέλος οργάνου διοίκησης ή εργαζόμενος διαφημιστικής επιχείρησης". 

 ΈΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 
 
Η εγγραφή γίνεται από τον ίδιο ή από άλλο πρόσωπο με εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια υπηρεσία. 

 
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ :  Όσοι δεν προέρχονται από χώρες-μέλη της Ε.Ε. χρειάζονται ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ & 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ σε ισχύ. 
 
 
 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
Ν.Π.Δ.Δ 

 
Ταχ.Δ/νση: ΟΘΩΝΟΣ 3 - ΛΑΜΙΑ 35100  
Τηλ.2231022112, 2231021395   
Φαξ 2231030985 
http://www.fthiotidoscc.gr  e-mail: info@fthiotidoscc.gr 

 

 

 



Η ισοτιμία ή αντιστοιχία για τίτλους σπουδών δίνεται: 
α) Από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για απόφοιτους Λυκείου κ.τ.λ. 
β) Από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, για τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης. 
γ) Από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΑΘΗΝΑΣ  για τίτλους ανώτατης εκπαίδευσης (Αγ. Κωνσταντίνου 54 Τ.Κ. 10437  τηλ 
210-5281000, information@doatap.gr). 
 
Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα : πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και 

πιστοποιητικό ότι δεν έχετε τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση 
 


