
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μπουμπουλίνας 20-22
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2131322528
Email: secgenmodern@culture.gr

ΘΕΜΑ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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Σχετ:
[α] Το απόσπασμα πρακτικού της 195ης συνεδρίασης (05.03.2021) της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
[β] Το απόσπασμα πρακτικού της 202ης συνεδρίασης (26.03.2021) της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
[γ] Η από 05.03.2021 επιστολή με το  σχετικό αίτημα του Υφυπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού αρμόδιου για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού προς την Εθνική Επιτροπή 
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
[δ] Το με α.π. ΥΠΠΟΑ /ΓΓΓΣΠ/720841/4313 της 18/12/2020 έγγραφο.
[ε] Η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17709  (ΦΕΚ 1077/Β’/20.03.2021)
[στ] Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18877 (ΦΕΚ 
1194/τ.Β΄/27.03.2021).     
[ζ] Ο δημοσιευμένος στην σελίδα https://covid19.gov.gr/covid-map/ “Χάρτης υγειονομικής 
ασφάλειας και προστασίας από την λοίμωξη Covid-19”.

     Το παρόν έγγραφο βασίζεται στις οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 
COVID-19 του Υπουργείου Υγείας και τον δημοσιευμένο στην σελίδα 
https://covid19.gov.gr/covid-map/ “Χάρτης υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από την 
λοίμωξη Covid-19” και παρέχει οδηγίες για την ασφαλή παρουσία ολιγομελών συνεργείων 
για τη διεξαγωγή εργασιών προετοιμασίας οπτικοακουστικών παραγώγων.

Τα αναφερόμενα παρακάτω μέτρα αφορούν το σύνολο της επικράτειας μέχρι την 
επικαιροποίησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επισκέπτονται τακτικά τις 
ανακοινώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την περίπτωση 
επικαιροποίησης της παρούσας οδηγίας.
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α. Αδειοδότηση 

-  Επιτρέπεται η διενέργεια εργασιών εκ μέρους ολιγομελών συνεργείων για την 
προετοιμασία (repérage, συναντήσεις μεταξύ καλλιτεχνικών ή άλλων βασικών 
συντελεστών) οπτικοακουστικών παραγωγών με την λήψη της απαιτούμενης άδειας 
κατά την διαδικασία που ισχύει σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα κοινή υπουργική 
απόφαση περί κανόνων αποστασιοποίησης για πρόβες και κινηματογραφικά 
γυρίσματα.

 
-  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το αίτημα αδειοδότησης στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση press@civilprotection.gr. Για το αίτημα απαιτείται η 
συμπλήρωση και αποστολή φόρμας, πρότυπο της οποίας επισυνάπτεται ως 
παράρτημα στο παρόν. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία αδειοδότησης 
δύναται να ληφθούν από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στα 
τηλέφωνα 213 1510978, -969, -176, -190.

- Στην περίπτωση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών στην Ελλάδα, με τη 
συμμετοχή αλλοδαπών συνεργατών που έρχονται στην Ελλάδα από το εξωτερικό 
για το σκοπό αυτό, ισχύουν οι κάτωθι ειδικοί κανόνες: 

      [α] Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το ως άνω αίτημα αδειοδότησης 
ΚΑΙ στην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info3@moh.gov.gr. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία αδειοδότησης 
δύναται να ληφθούν από την Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας στο τηλέφωνο 213 
216 1236.
[β] Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά συνεργείο για τη διεξαγωγή εργασιών 

προετοιμασίας ορίζεται στα 15 άτομα στο σύνολο (Έλληνες και αλλοδαποί) και 
υπεύθυνη για τη λήψη της σχετικής αδειοδότησης είναι η συνεργαζόμενη 
ελληνική εταιρεία παραγωγής.

[γ] Την ξένη αποστολή θα πρέπει να συνοδεύει πάντα ένας ειδικά εκπαιδευμένος 
COVID – 19 Supervisor (Επόπτης COVID) με ιατρική κατάρτιση (νοσοκόμος, 
ιατρός, παραϊατρικός) από την ελληνική εταιρεία παραγωγής.

[δ] Για το αίτημα απαιτείται η συμπλήρωση των ειδικών στοιχείων της συνημμένης 
στο παρόν φόρμας που αφορούν σε συνεργάτες προερχόμενους από το 
εξωτερικό.

- Όσοι από τους ενδιαφερόμενους αδειοδοτηθούν, οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως 
ότι έλαβαν γνώση της σχετικής οδηγίας. 

β. Διαδικασία άφιξης αλλοδαπών συνεργατών

- Για τους συνεργάτες από το εξωτερικό είναι υποχρεωτικό το PCR test 48 ώρες πριν από την 
πτήση προς την Ελλάδα. 

- Η ξένη αποστολή οδηγείται κατευθείαν στο ξενοδοχείο, το οποίο έχει δηλωθεί στη Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως τόπος διαμονής τους κατά την παραμονή στη χώρα.

- Μετά την άφιξη των συνεργατών από το εξωτερικό, πραγματοποιείται σε αυτούς εκ νέου PCR 
τεστ στο ξενοδοχείο τους, δαπάναις της παραγωγής.  Τα αποτελέσματα των τεστ θα πρέπει 
να διατηρούνται και σε περίπτωση που ζητηθούν να μπορούν να επιδειχθούν.
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- Υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα είναι αρνητικά την επόμενη μέρα μπορούν να 
ξεκινήσουν οι εργασίες προετοιμασίας, σε συνεργασία με την ελληνική ομάδα. Σε περίπτωση 
που το αποτέλεσμα είναι θετικό για κάποιον εκ των συνεργατών, ακολουθείται το 
προβλεπόμενο από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας πρωτόκολλο, αφού 
ενημερωθεί άμεσα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

       γ. Διαμονή, μετακίνηση και πρόγραμμα εργασιών συνεργείων 

- Η ελληνική εταιρεία παραγωγής ενημερώνει την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας  
στέλνοντας λίστα με τα ονοματεπώνυμα όλων των μελών του συνεργείου (συντελεστών από 
την Ελλάδα και από το εξωτερικό) με αριθμό διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς, αριθμό 
τηλεφώνου επικοινωνίας, διεύθυνση τόπου διαμονής και ακριβές πρόγραμμα μετακίνησης.

- Οι συντελεστές μετακινούνται μόνο με βεβαίωση της ελληνικής εταιρείας παραγωγής που 
αναφέρει το όνομα του project, το λόγο μετακίνησης και τις ώρες / τοποθεσίες επίσκεψης.
  

- Κατά τις μετακινήσεις και τις επισκέψεις σε χώρους, πρέπει να τηρούνται όλα τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα που προβλέπονται για την εκτέλεση της εκάστοτε δραστηριότητας 
(υποχρεωτική χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων ασφαλείας, μέγιστος επιτρεπόμενος 
αριθμός ατόμων ανά είδος μεταφορικού μέσου κ.λπ.) στο https://covid19.gov.gr/covid-map/ 

- Σε περίπτωση επίσκεψης ή συνάντησης σε κλειστούς χώρους:
• Οι κλειστοί χώροι θα πρέπει να αερίζονται καλά. Ως προς τον κλιματισμό επιτρέπονται μόνο 

τα κλιματιστικά ανοικτού κυκλώματος.
• Στους κλειστούς χώρους θα πρέπει να γίνονται απολυμάνσεις με διάλυμα χλωρίνης 10:1, 

δηλαδή 9 μέρη νερό και 1 μέρος χλωρίνης, πριν και μετά από κάθε επίσκεψη. 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.

           • Θα πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος (70%).
• Στους χώρους υγιεινής θα πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες υγιεινής, οι οποίοι 

περιλαμβάνουν:
o Καλό αερισμό
o Κλειστό καπάκι λεκάνης πριν χρησιμοποιηθεί το καζανάκι
o Η χρήση χάρτινων ή πλαστικών καλυμμάτων λεκάνης μίας χρήσης είναι επιθυμητή
o Τρεχούμενο νερό και εφοδιασμός με σαπούνι, χάρτινες χειροπετσέτες, ποδοκίνητο 

δοχείο απορριμμάτων
o Όπου είναι εφικτό να χρησιμοποιείται εξοπλισμός με φωτοκύτταρο ή με διακόπτη 

ποδιού (π.χ. για τη βρύση, το σαπούνι)
o Να μην χρησιμοποιείται μηχάνημα για στέγνωμα των χεριών
o Ουρά με αποστάσεις 1.5 μέτρου
o Χρήση μη ιατρικής μάσκας
o Σε περίπτωση που νιπτήρες έχουν να χρησιμοποιηθούν πολύ καιρό συστήνεται να 

τρέξει ζεστό νερό για 5 λεπτά πριν από την πρώτη χρήση.
o Τα ντους δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται

- Σε περίπτωση που απαιτείται η παρουσία ενός υπεύθυνου χώρου, θα πρέπει να έχει προηγηθεί 
PCR test σε αυτόν, δαπάναις της παραγωγής .
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- Το σύνολό του συνεργείου συμπληρώνει καθημερινά ερωτηματολόγιο που υποβάλλεται στον 
προαναφερθέντα Covid-19 Supervisor που έχει οριστεί από την πλευρά της ελληνικής 
εταιρείας παραγωγής,  ο οποίος και  δίνει την έγκριση του για την διεξαγωγή του ημερήσιου 
προγράμματος. 

- Οι συντελεστές θα πρέπει να ακολουθούν  το πρόγραμμα, το οποίο θα  είναι καθορισμένο με 
κάθε λεπτομέρεια (σημεία επίσκεψης χώρων, ώρες, διάρκεια παραμονής στο χώρο, ώρα 
επιστροφής, τρόπος μετακίνησης κ.λπ.).

- Η επαφή  των συνεργατών από το εξωτερικό με το γενικό πληθυσμό δεν επιτρέπεται.

- Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών προετοιμασίας (repérage, συναντήσεις 
μεταξύ των καλλιτεχνικών τμημάτων ή άλλων βασικών συντελεστών) θα πρέπει να 
διενεργείται επιπλέον PCR τεστ δύο φορές την εβδομάδα σε όλα τα μέλη του συνεργείου.  

-   Σε περίπτωση εργασιών προετοιμασίας διάρκειας μεγαλύτερης της μιας εβδομάδας, το 
    PCR τεστ θα πρέπει να επαναλαμβάνεται από όλους τους εργαζόμενους ανά 72 ώρες και να    

          επαναλαμβάνεται επί συμπτωμάτων, ανεξαρτήτως προηγηθείσας COVID-19 λοίμωξης 
          ή     εμβολιασμού.

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/neos-koronaios-covid-19/. 

Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την απαραίτητη ατομική ευθύνη, 
προστατεύοντας τον εαυτό τους και τα άλλα άτομα. Ειδικά οι εταιρείες παραγωγής θα 
πρέπει να μεριμνούν για την προστασία των εργαζομένων και να προβούν κατά την κρίση 
τους και στην λήψη επιπλέον μέτρων που συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες ενός χώρου ή μιας 
επίσκεψης ενδεχομένως απαιτούν.

Ακολουθεί παράρτημα με το πρότυπο της φόρμας αδειοδότησης.

Η Γενική Γραμματέας 
Σύγχρονου Πολιτισμού

   Ελένη Δουνδουλάκη
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ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Κατηγορία
Επίσκεψη χώρου (repérage)  Επαγγελματική συνάντηση  
Τίτλος Project:

Υπεύθυνος
Όνομα Επώνυμο Τίτλος Φορέας

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ: Email:

COVID Supervisor (Επόπτης COVID)
Όνομα Επώνυμο Τηλ Email

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ: Email:

Συντελεστές
Όνομα Επώνυμο Ειδικότητα

(Αυτή η λίστα μπορεί να περιλαμβάνει έως 15 ονόματα)



Οχήματα
Αρ. Κυκλοφορίας Είδος : (ΙΧ, Βαν, φορτηγό κ.λπ.)

Πρόγραμμα συνεργείου

Ημερομηνία 
(από -έως)

Ώρα 
(από- 
έως)

Δήμος Οδός - 
αριθμός

Σχόλια – 
Διευκρινίσεις για τον 
προορισμό

Τρόπος 
μετακίνησης προς 
προορισμό

Τρόπος 
μετακίνησης από 
προορισμό

Επιπλέον στοιχεία για συνεργάτες από το εξωτερικό

Ονοματεπώνυμο Αριθμός 
Διαβατηρίου 
– Χώρα 
προέλευσης

Χώρα 
αναχώρησης

Τηλέφωνο Ξενοδοχείο 
Διαμονής

Ημερομηνία 
διενέργειας 
PCR test 
άφιξης

Αποτέλεσμα 
PCR test
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