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ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ 
ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Σχετ: [α] Το απόσπασμα του πρακτικού της 221ης συνεδρίασης (17.06.2021) της Εθνικής 
Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
[β] Η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48487 (ΦΕΚ 3481/Β΄/30.07.2021)

Το παρόν έγγραφο βασίζεται στις οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας και παρέχει οδηγίες για την ασφαλή 
λειτουργία των κινηματογράφων δωδεκάμηνης δραστηριότητας. 

Το παρόν έγγραφο αντικαθιστά κάθε σχετικό προηγούμενο έγγραφο.

(Α) Είσοδος
Οι θεατές εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού ή

[β] πιστοποιητικού νόσησης που  εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο 
θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από 
αυτόν.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό [α] και [β], επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε 
ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του θεατή, τα οποία ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης (ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) σαρώνει ηλεκτρονικά 
μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free 
GR. Εναλλακτικά, εφόσον αλλοδαπός προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα ανωτέρω πιστοποιητικά ελέγχονται σε έγχαρτη μορφή.

Ειδικώς άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών (ανήλικοι) μπορούν να εισέρχονται με 
δήλωση self-test, στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την 
επιμέλεια, είτε κηδεμόνας. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα.
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(Β) Χώρος

• Η πληρότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%).
• Ο χώρος θα πρέπει να είναι διαμορφωμένος έτσι ώστε να υποδέχεται μόνο 

καθήμενους και όχι όρθιους θεατές και θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, σε όλη 
την διάρκεια της προβολής, ώστε οι θεατές να παραμένουν στις θέσεις τους.

• Υποχρεωτική ταξιθεσία για την τοποθέτηση των θεατών στις θέσεις τους. 
• Τοποθέτηση ατόμων που προσέρχονται μαζί σε θέσεις καθήμενων μεταξύ των 

οποίων δεν μεσολαβεί κενός χώρος/κενή θέση. Άτομα τα οποία δεν έχουν 
προσέλθει μαζί δεν θα πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις χωρίς κενό μεταξύ τους. 

• Οι υπεύθυνοι των κινηματογράφων θα πρέπει να αξιολογήσουν τις δυνατότητες 
διαχείρισης κοινού και να ορίσουν τον μέγιστο αριθμό θεατών που μπορούν να 
διαχειριστούν με ασφάλεια. 

• Είναι υποχρεωτική η ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού 
ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου προβολής.

• Οι υπεύθυνοι των κινηματογράφων οφείλουν να προετοιμάσουν τους υπό 
διαμόρφωση χώρους καταλλήλως και να εκπαιδεύουν διαρκώς το εργαζόμενο 
προσωπικό με τρόπο που θα διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και θα προστατεύει 
τους εργαζόμενους και τους θεατές κατά τη παραμονή τους στους 
κινηματογράφους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν έγγραφο.

• Στους χώρους των κινηματογράφων θα πρέπει 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.

• Οι θέσεις, οι καρέκλες και τα τραπέζια θα πρέπει να απολυμαίνονται πριν από κάθε 
χρήση.

• Στους κινηματογράφους θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο αντισηπτικό αλκοολούχου 
διαλύματος 70% σε όλες τις εισόδους και εξόδους.

• Ως προς τον κλιματισμό επιτρέπονται μόνο τα κλιματιστικά ανοικτού κυκλώματος. 
Όπου είναι εφικτό, συστήνεται ο φυσικός αερισμός του χώρου.

• Συστήνεται η εγκατάσταση φίλτρων HEPA.
• Θα πρέπει να καταρτιστεί ένα πλάνο θέσεων, σήμανσης και ροής επισκεπτών, το 

οποίο να είναι διαθέσιμο. 
• Προτείνεται η μονοδρόμηση των διαδρόμων που διατρέχουν τον χώρο.
• Προτείνεται η σταδιακή αποχώρηση μετά τη λήξη της προβολής (π.χ. ανά σειρά).
• 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 των προβολών.

• Στην περίπτωση κινηματογράφων με περισσότερες από μία αίθουσες προτείνεται ο 
χρονικός προγραμματισμός των προβολών ανά μισή ώρα, ώστε να αποφεύγεται η 
ταυτόχρονη παρουσία των θεατών στους κοινόχρηστους χώρους.

• Το διάλειμμα απαγορεύεται κατά την διάρκεια της προβολής. 
• Η λειτουργία κυλικείου/bar επιτρέπεται πριν και κατά τη διάρκεια της προβολής 

προκειμένου να μην δημιουργείται συνωστισμός και οι θεατές να μπορούν να 
κατευθύνονται προς αυτό σε διαφορετικούς χρόνους κατά τη διάρκεια της ταινίας. 



Θα πρέπει να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα, αποστάσεις 1,5 μέτρου στην 
ουρά (εφόσον η δημιουργία ουράς δεν μπορεί να αποφευχθεί παρά την λήψη 
οργανωτικών μέτρων), να υπάρχουν διαθέσιμα αντισηπτικά και να υπάρχει 
μονοδρόμηση της ροής προς και από το κυλικείο/bar. Προτείνεται η περισχοίνιση, 
όπου είναι εφικτό, προκειμένου να διασφαλίζει την ομαλή ροή του κοινού. Το 
προσωπικό θα πρέπει να φορά γάντια και προστατευτική μη ιατρική μάσκα, ενώ 
ενθαρρύνονται οι ανέπαφες συναλλαγές.

(Γ) Προβολή 

• Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους θεατές καθ’ όλη την 
διάρκεια παραμονής τους στον χώρο, από την είσοδό τους και μέχρι την έξοδό 
τους και καθ’ όλη την διάρκεια της προβολής.

• Η ταξιθεσία είναι υποχρεωτική για την τοποθέτηση των θεατών στις θέσεις τους.
• Συστήνεται αυστηρά θεατές και εργαζόμενοι να χρησιμοποιούν συχνά αντισηπτικό 

αλκοολούχο διάλυμα (70%).
• Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί ως προς τη ροή του κοινού κατά την είσοδο και 

έξοδό του από τον κινηματογράφο.
• Κατά την είσοδο και έξοδο θα πρέπει να τηρούνται ουρές με αποστάσεις 1,5 

μέτρου (εφόσον η δημιουργία ουράς δεν μπορεί να αποφευχθεί παρά την λήψη 
οργανωτικών μέτρων). Προτείνεται η σταδιακή είσοδος και έξοδος ανά σειρά, με 
τον υποχρεωτικό συντονισμό της ροής από ταξιθέτες/ταξιθέτριες. Οι θύρες 
εισόδου και εξόδου των θεατών στην αίθουσα προβολής θα πρέπει να είναι 
διαφορετικές, όπου αυτό είναι εφικτό.

• Δεν επιτρέπεται να υπάρχει διάλειμμα κατά την προβολή, τόσο προκειμένου να 
μην δημιουργείται συνωστισμός, όσο και για να εξοικονομείται χρόνος μεταξύ των 
προβολών για την απολύμανση και τον καθαρισμό του χώρου.

• Ως προς τα εισιτήρια ισχύουν τα εξής:
o Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου 
o Ανέπαφος έλεγχος εισιτηρίων (με scanner)
o Τοποθέτηση χωρισμάτων σε ταμεία και γκισέ 
o Στα ταμεία θα πρέπει να αποφεύγεται η πρόκληση ουράς μέσω της λήψης 

και εφαρμογής κατάλληλων οργανωτικών μέτρων (π.χ. ενημέρωση του 
κοινού για προσέλευση τουλάχιστον 1 ώρα προ της έναρξης του θεάματος), 
αλλά στις όλως εξαιρετικές περιπτώσεις που τυχόν καταστεί αναπόφευκτη η 
δημιουργία ουράς θα πρέπει να τηρούνται αποστάσεις 1,5 μέτρου.

o Ανέπαφες συναλλαγές όπου απαιτούνται (χρήση POS)
• Μετά το τέλος κάθε προβολής όλα τα προστατευτικά είδη μιας χρήσεως, τα 

ατομικά μπουκάλια κ.ο.κ θα πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικές στεγανές 
συσκευασίες και να πετιούνται. 

(Δ) Ασφάλεια εργαζομένων  

• Όλοι οι εργαζόμενοι/ες θα πρέπει να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά μάσκα.
• Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται θα πρέπει να έχει απολυμανθεί με τον 

ενδεικνυόμενο από τον κατασκευαστή τρόπο.

• Οι χρησιμοποιημένες από τους/τις εργαζόμενους/ες υφασμάτινες μη ιατρικές 
μάσκες θα πρέπει να τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες, να πλένονται στους 



60ο βαθμούς και να σιδερώνονται.

Σημειώνεται ότι παράλληλα με τα ως άνω και τους εκάστοτε κανόνες που ορίζονται 
δυνάμει κοινών υπουργικών αποφάσεων για τα ζητήματα αρμοδιότητας 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 
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 υπεύθυνοι των 
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.

H Γενική Γραμματέας
                                                                         Σύγχρονου Πολιτισμού

               

Ελένη Δουνδουλάκη  
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