
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
Πληροφορίες 

• Η είσοδος θα πραγματοποιείται από την οδό Νεαπόλεως και, λόγω των μέτρων, θα 

είναι για περιορισμένο αριθμό θεατών, κατά σειρά προτεραιότητας, έως 150 άτομα 

ανά προβολή. Κατά την είσοδό σας, θα σας χορηγείται καρτέλα εισόδου. Οι 

καρτέλες θα διατίθενται για μεν την πρώτη προβολή (9 μ.μ. - 10.30 μ.μ.) από τις 
8.15 μ.μ., για δε τη δεύτερη (11 μ.μ .- 12.30 μ.μ.) από τις 10.15 μ.μ. 

• Συνιστάται η χρήση μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας. 

• Στις παιδικές ταινίες, τα παιδιά θα συνοδεύονται από έναν μόνο συνοδό, 

ανεξαρτήτως του αριθμού των συνοδευόμενων παιδιών. Οι συνοδοί δεν πρέπει να 

καταλαμβάνουν θέσεις παιδιών. Έχει ληφθεί μέριμνα για την εποπτεία των παιδιών 

από τους συνοδούς, από παρακείμενο χώρο, με άμεση οπτική επαφή στον χώρο 

προβολής. 

• Ο χώρος καθαρίζεται και απολυμαίνεται τακτικά, σύμφωνα με τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα. Στις τουαλέτες και στο κυλικείο θα υπάρχει αντισηπτικό υγρό. 

• Η προσέλευση στο κυλικείο επιτρέπεται πριν την έναρξη της προβολής και κατά τη 

διάρκειά της. Μέγιστος αριθμός ατόμων σε αναμονή στο κυλικείο, 8 άτομα. Δεν θα 

υπάρχει διάλειμμα. 

 
Οδηγίες 

Για την ασφάλεια όλων μας και τη βέλτιστη λειτουργία του χώρου, παρακαλούμε: 

§ Ακολουθήστε τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου για την εξυπηρέτησή σας 
προσωπικού. 

§ Μην μετακινείτε τα καθίσματα, είναι τοποθετημένα σύμφωνα με τους κανόνες για 
την ασφάλειά σας. 

§ Τηρείτε τις αποστάσεις κατά την προσέλευση για την είσοδό σας, στο κυλικείο και 

κατά την έξοδό σας μετά την λήξη της προβολής. 

§ Μην καπνίζετε στον χώρο του κινηματογράφου και στον περιβάλλοντα χώρο. 



§ Ρίχνετε τα απορρίμματα στους κάδους, διατηρείτε τον χώρο και τις τουαλέτες 
καθαρά. 

§ Πριν εξέλθετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει τα προσωπικά σας αντικείμενα. 

§ Εξέλθετε από τον χώρο σύμφωνα με τις υποδείξεις του εξουσιοδοτημένου 

προσωπικού. 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ! 

 

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΜΕ! 

 

Σπύρος Παπασπύρος 
Πρόεδρος ΔΣ ΠΑΟΔΑΠ 
 

	


