ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

12.08.2020 12:49:02
Ακριβές Αντίγραφο
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΡΚΑΤΗ

Ηµ/νία: 12/08/2020
Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΓΓΣΠ/436219/2279
Ηµ/νία Έκδοσης 12/08/2020

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:
Μπουμπουλίνας 20-22
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2131322619
FAX:
2108201434
Email:
secgenmodern@culture.gr

ΘΕΜΑ: Ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με αναστολή δημοσίων εκδηλώσεων με όρθιους
συμμετέχοντες.
Σχετ: [α] Η υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50886/11.8.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3364) με θέμα
«Αναστολή πραγματοποίησης πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και συναφών εκδηλώσεων με την
παρουσία όρθιων θεατών ή συμμετεχόντων»
[β] Η υπ’ αρ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 50678/10.8.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3361) με θέμα
«Ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες
περιφέρειες, περιφερειακές ενότητες και δήμους της Χώρας»
Σχετικά με τα πρόσθετα μέτρα που ανακοινώθηκαν την 10.8.2020 σχετικά με τον περιορισμό της
διασποράς της νόσου COVID-19, μεταξύ των οποίων η αναστολή σε ολόκληρη τη χώρα κάθε
δημόσιας εκδήλωσης στην οποία οι συμμετέχοντες είναι όρθιοι, περιλαμβανομένων συναυλιών και
παραστάσεων, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής:
-

-

-

Σε υλοποίηση της ως άνω εξαγγελίας/ανακοίνωσης δημοσιεύθηκε σήμερα η υπ’ αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.50886/11.8.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3364) με θέμα «Αναστολή
πραγματοποίησης πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και συναφών εκδηλώσεων με την παρουσία
όρθιων θεατών ή συμμετεχόντων».
Ως προς το ζωντανό θέαμα και ακρόαμα, δηλαδή τις θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες
κ.λπ., εξακολουθούν να ισχύουν στο ακέραιο οι επικαιροποιημένες οδηγίες που
αναγράφονται στο υπ’ αρ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΓΓΣΠ/416373/2189/03.08.2020 έγγραφο του
Γενικού
Γραμματέα
Σύγχρονου
Πολιτισμού
(https://www.culture.gov.gr/DocLib/grGGSP_odigies_anoixta_theamata_030820ny.pdf)
Η εν λόγω εγκύκλιος ρητά αναφέρει πως οι ανοιχτοί χώροι διεξαγωγής των παραπάνω
εκδηλώσεων «θα πρέπει να είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε να υποδέχονται μόνο καθήμενους
και όχι όρθιους θεατές και θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα σε όλη την διάρκεια του
θεάματος ώστε οι θεατές να παραμένουν στις θέσεις τους».

-

-

-

Επομένως, τα επιπλέον μέτρα που ανακοινώθηκαν την 10.8.2020 και εντάχθηκαν στην υπ’
αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50886/11.8.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3364) αφορούν επέκταση
του ήδη υφιστάμενου μέτρου που ισχύει για το ζωντανό θέαμα/ακρόαμα περί απαγόρευσης
όρθιων σε άλλου τύπου εκδηλώσεις, οι οποίες διεξάγονταν (και) με όρθιους θεατές, κυρίως
δε σε μη οργανωμένα θεάματα, εκδηλώσεις κ.λπ.
Διευκρινίζεται επίσης ότι η απαγόρευση για όρθιους αφορά προφανώς μόνο το κοινό
(θεατές/ακροατές) και όχι τους συντελεστές και εργαζόμενους για την πραγματοποίηση του
ζωντανού θεάματος/ακροάματος.
Επιπλέον, σχετικά με την υπ’ αρ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 50678/10.8.2020 κοινή υπουργική
απόφαση (Β’ 3361) με θέμα «Ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες περιφέρειες, περιφερειακές ενότητες και δήμους της
Χώρας» που εκδόθηκε στις 10.08.2020, επισημαίνεται ότι ως προς την λειτουργία των
κινηματογράφων επηρεάζεται το ωράριο μόνο του κυλικείου τους και μόνο για τις
γεωγραφικές περιοχές και την χρονική περίοδο που αναφέρονται στη συγκεκριμένη ΚΥΑ.

Κατά τα λοιπά εξυπακούεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την
απαραίτητη ατομική ευθύνη, προστατεύοντας τον εαυτό τους και τα άλλα άτομα. Ειδικά οι
Υπεύθυνοι/Υπεύθυνες των χώρων όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις ζωντανού θεάματος
και ακροάματος θα πρέπει να μεριμνούν για την προστασία των εργαζομένων και των
θεατών/ακροατών και να προβούν κατά την κρίση τους στην λήψη επιπλέον μέτρων που
συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες ενός χώρου ενδεχομένως απαιτούν.
Ο Γενικός Γραμματέας Σύγχρονου
Πολιτισμού
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