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Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και Πρόεδρε του ΔΣ της ΕΝΠΕ,

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε Τρικκαίων και Πρόεδρε του ΔΣ της ΚΕΔΕ,

Στις 28 Μαΐου 2021 επανεκκίνησε κατόπιν σχετικής εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 η δραστηριότητα του 
ζωντανού θεάματος και ακροάματος σε όλη την χώρα. 

Η επανεκκίνηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον χώρο και τους ανθρώπους του 
πολιτισμού, αλλά περαιτέρω είναι σημαντική για την οικονομία της χώρας, αλλά και 
για τον κάθε πολίτη, ο οποίος επί μήνες είχε αποστερηθεί την πρόσβαση στα ζωντανά 
θεάματα και ακροάματα.

Η οργάνωση ενός ζωντανού θεάματος και ακροάματος είναι μία πολυδάπανη και 
κοπιώδης διαδικασία και η ακύρωση μίας τέτοιας εκδήλωσης πολλές φορές μπορεί να 
επιφέρει μη αναστρέψιμα οικονομικά αποτελέσματα στον παραγωγό της και άρα σε 
ένα τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας και να ανατρέψει τους 
οικονομικούς προγραμματισμούς των συντελεστών της, οι οποίοι εν μέσω πανδημίας 
μπορεί να μην έχουν την τύχη να εργαστούν σε πολλές παραγωγές.

Η εμπειρία του περσινού καλοκαιριού απέδειξε ότι παρά την συντονισμένη προσπάθεια 
όλων μας να επαναλειτουργήσουν οι επιμέρους δραστηριότητες που επιτράπηκαν, 
μεμονωμένες ενέργειες που προκλήθηκαν από εσφαλμένες ερμηνείες των 
επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων και των εφαρμοζόμενων μέτρων, είχαν ως 
αποτέλεσμα  να ακυρωθούν αναιτιολόγητα και εντελώς αιφνιδίως ορισμένα ζωντανά 
θεάματα και ακροάματα, παρόλο που η Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 είχε επιτρέψει την διεξαγωγή τους.
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Κύρια αιτία των εσφαλμένων αυτών ερμηνειών ως προς τα εφαρμοζόμενα μέτρα είναι 
μεταξύ άλλων η σύγχυση των δραστηριοτήτων ζωντανού θεάματος και ακροάματος, 
για τις οποίες αρμοδιότητα έχει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με άλλες 
δραστηριότητες, όπως beach party, λειτουργία νυχτερινών κέντρων, πανηγύρια κ.λπ., 
τα οποία δεν εντάσσονται στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και δεν θεωρούνται δραστηριότητες ζωντανού θεάματος και ακροάματος, 
όπως αυτές επανεκκίνησαν στις 28 Μαΐου. 

Επισημαίνουμε ότι οι δραστηριότητες ζωντανού θεάματος και ακροάματος που 
επιτρέπονται, διεξάγονται με την εφαρμογή συγκεκριμένου υγειονομικού 
πρωτοκόλλου, εξαιρετικά αυστηρού, το οποίο έχει αναρτηθεί στον ακόλουθο 
σύνδεσμο https://www.culture.gov.gr/DocLib/Gr_GGSP_odigiesTheamata-
Akroamata2021.pdf, και σύμφωνα με το οποίο, οι εκδηλώσεις αυτές αφορούν 
αποκλειστικά καθήμενους θεατές, υποχρεωτική ταξιθεσία κ.λπ..

Ως εκ τούτου, εκδηλώσεις που παρουσιάζουν τα σχετικά χαρακτηριστικά, είναι πλήρως 
επιτρεπόμενες και νόμιμες και δεν θα πρέπει να παρεμποδίζεται η διεξαγωγή τους.

Σας καλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τις Περιφέρεις και τους Δήμους της χώρας 
και παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε προκειμένου τα όργανα εφαρμογής και ελέγχου 
των μέτρων για την αναστολή της πανδημίας να προβαίνουν στην δέουσα ερμηνεία και 
εφαρμογή των μέτρων και να μην παρεμποδίζεται η διεξαγωγή καθόλα νόμιμων και 
επιτρεπόμενων εκδηλώσεων.

Με εκτίμηση,

Νικόλας Γιατρομανωλάκης

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
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