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ΘΕΡΙΝΩΝ

ΣΧΕΤ.: 1. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983(ΦΕΚ
2137/Β΄/30.04.2022)
2. Το απόσπασμα πρακτικού της 279ης συνεδρίασης 28/04/2022 της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοιού COVID-19.
Το παρόν έγγραφο βασίζεται στις οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας και παρέχει οδηγίες για την
ασφαλή λειτουργία των ανοικτών (θερινών) κινηματογράφων.
Το παρόν έγγραφο αντικαθιστά κάθε σχετικό προηγούμενο έγγραφο.
Η λειτουργία ανοικτών (θερινών) κινηματογράφων επιτρέπεται με ποσοστό
πληρότητας εκατό τοις εκατό (100%) και με τα ακόλουθα μέτρα:
α) Χώρος


Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική (οδηγίες χρήσης στην υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.17917/22.3.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, αναρτημένη
στην
ιστοσελίδα:
www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosiasygieinhs/metra-prolhpshs-enantikoronoioy-sars-cov-2/8607-systaseis-anaforikame-thn-xrhsh-ths-maskas-sto-plaisio-thspandhmias-covid-19) σε όλους τους
εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας,
εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία
οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας
εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για
ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω
αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4)
ετών.
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Ισχυρή σύσταση για χρήση της μάσκας στους εξωτερικούς χώρους με
συνωστισμό.
Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του
εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών.
Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο κατ’ εφαρμογή των υπό
στοιχεία
Δ1(δ)/ΓΠ.οικ.26335/23.4.2020
και
Δ1/ΓΠ.οικ.81816/18.12.2020
εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας που έχουν αναρτηθεί, αντίστοιχα, στις
ιστοσελίδες:
www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosiasygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7108-hpshmetrwndiasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kai-alles-loimwksei-s-katathhshklimatistikwn-monadwn και www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynshdhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/8149-systaseisgia-ton-eksaerismo-eswterikwnxwrwn-kata-th-xeimerinh-periodo-ypo-to-prismaths-pandhmias-toy-ioy-sars-cov-2.
Στους κλειστούς χώρους των κινηματογράφων συστήνεται να γίνονται
απολυμάνσεις με διάλυμα χλωρίνης 10:1, δηλαδή 9 μέρη νερό και 1 μέρος
χλωρίνης, πριν και μετά από κάθε προβολή. Αυτό ισχύει και για τους χώρους
υγιεινής. Για επιφάνειες που είναι πιθανό να καταστραφούν από τη χρήση
υποχλωριώδους νατρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιθανόλη συγκέντρωσης
70%. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά
όπως πόμολα, διακόπτες, κουπαστές κ.ο.κ.
Τα τραπέζια και οι καρέκλες συστήνεται να απολυμαίνονται πριν κάθε χρήση.
Προτείνεται κενό τουλάχιστον μισής ώρας μεταξύ της λήξης μίας προβολής και
της έναρξης της επόμενης έτσι ώστε να μην παρατηρείται συνωστισμός στους
κοινόχρηστους χώρους και επιπλέον να υπάρχει επαρκής χρόνος για απολύμανση
μεταξύ προβολών.
Η λειτουργία κυλικείου/bar διέπεται από τις οδηγίες που διέπουν τους χώρους
εστίασης γενικότερα και προτείνεται πριν και κατά τη διάρκεια της προβολής
προκειμένου να μην δημιουργείται συνωστισμός.

β) Προβολή
o
o
o

Συστήνεται η τοποθέτηση χωρισμάτων σε ταμεία και γκισέ
Ανέπαφος έλεγχος εισιτηρίων, όπου απαιτείται (χρήση scanner)
Ενθαρρύνονται οι ανέπαφες συναλλαγές (χρήση POS)

Όλοι οι εργαζόμενοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που δεν είναι πλήρως
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 του σχετ.
1, αντιστοίχως και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των
εγκαταστάσεων του κινηματογράφου, υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικού
ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη
χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά
διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές
κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη, σύμφωνα με τις
υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021(Β’ 4207) κοινή υπουργική απόφαση, όπως
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69461/5.11.2021 (Β’ 5163) όμοια
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απόφαση, και την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021 (Β’ 4766), κοινή
υπουργική απόφαση, όπως
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.69459/5.11.2021 (Β’ 5165) όμοια απόφαση, αντιστοίχως, όπως εκάστοτε
ισχύουν.
Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η λειτουργία των θεάτρων σκιών, stand-up comedy και
λοιπών παρόμοιου τύπου παραστατικών τεχνών, εφόσον λειτουργούν εντός θερινών
κινηματογράφων ή εντός θερινών μόνιμων σκηνών που προσομοιάζουν με θερινούς
κινηματογράφους.
Σημειώνεται επίσης ότι παράλληλα με τα ως άνω και τους εκάστοτε κανόνες που
ορίζονται δυνάμει κοινών υπουργικών αποφάσεων για τα ζητήματα αρμοδιότητας
του ΥΠΠΟΑ, εφαρμόζονται ταυτόχρονα κανόνες αποστασιοποίησης σε λοιπές
δραστηριότητες και δομές, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάζουν εμμέσως την
διεξαγωγή των προβολών.
Τα παραπάνω μέτρα είναι ενδεικτικά, δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές
περιπτώσεις και εφαρμόζονται παράλληλα με τα ευρύτερα μέτρα τα οποία ισχύουν.
Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει διαρκής παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων
μέσα από την ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στην διεύθυνση
στην
διεύθυνση
https://eody.gov.gr/
καθώς
και
στην
διεύθυνση
https://covid19.gov.gr/.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την απαραίτητη ατομική ευθύνη,
προστατεύοντας τον εαυτό τους και τα άλλα άτομα. Ειδικά οι ιδιοκτήτες και
διαχειριστές των θερινών κινηματογράφων θα πρέπει να μεριμνούν για την
προστασία των εργαζομένων και των θεατών και να προβούν κατά την κρίση τους
στην λήψη επιπλέον μέτρων που συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες ενός χώρου
ενδεχομένως απαιτούν.

Η Γενική Γραμματέας
Σύγχρονου Πολιτισμού

Ελένη Δουνδουλάκη
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