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ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Πρός 
τήν Lεράν $ρχιεπισκοπήν $θηνNν καί 
τάς Lεράς Μητροπόλεις τ&ς Oκκλησίας τ&ς Pλλάδος 
 
 
Θέµα: «$ποστολή τ&ς Uπ’ Vριθ. ∆1α/Γ.Π.οικ.: 66436/22-10-2021 
Κ.Υ.Α. (Β΄ 4919/24-10-2021)» 
 
 
 ∆ιά το^ παρόντος Vποστέλλοµεν Uµ_ν τό Uπ` Vριθ. 135566/Θ1/ 
25.10.2021 aγγραφον τ&ς Γενικ&ς Γραµµατείας Θρησκευµάτων το^ 
dπουργείου Παιδείας καί Θρησκευµάτων, διά το^ eποίου 
διεβιβάσθη τE Lερf Συνόδg τό Uπ` Vριθ. Φ.Ε.Κ. Β´ 4919/24.10.2021, 
εjς k lδηµοσιεύθη n Uπ` Vριθ. πρωτ. ∆1α/Γ.Π.οικ. 66436 Κ.Υ.Α., oτις 
συναποστέλλεται, aχουσα θέµα «Έκτακτα µέτρα προστασίας της 
δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορω-
νὀού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από 
τη ∆ευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα, 8 
Νοεµβρίου 2021 και ώρα 6:00», καί παρακαλο^µεν διά τά καθ` U-
µᾶς. 
 Παρακαλο^µεν jδιαιτέρως διά τήν µετά προσοχ&ς µελέτην τ&ς 
lν θέµατι Κ.Υ.Α., διά τ&ς eποίας Vνενεώθησαν Uπό τ&ς Πολιτείας, 
lπί τά βελτίω εzς τινα σηµε_α, α{ κανονιστικαί ρυθµίσεις τηρήσεως 
τNν προβλεποµένων µέτρων προφυλάξεως εjς τούς Lερούς Ναούς, 
τάς Lεράς Μονάς κ.λπ. χώρους λατρείας, διά τήν προστασίαν τ&ς 
δηµοσίας Uγιείας.  

Πρός Uµετέραν διευκόλυνσιν συνοψίζοµεν τάς κατά τά �ς 
�νω eδηγίας, Uπενθυµίζοντες τα�τοχρόνως τάς σχετικάς κατά και-
ρούς Vποφάσεις τ&ς ∆ιαρκο^ς Lερᾶς Συνόδου καί προτρέποντες 
Uµᾶς kπως συστήσητε εjς τούς Uφ` Uµᾶς Κληρικούς καί τά µέλη τNν 
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OκκλησιαστικNν Συµβουλίων καί �γουµενοσυµβουλίων τήν πι-
στήν καί µετά προσοχ&ς τήρησιν τNν �ς κάτωθι διαλαµβανοµένων: 
1) Κατά τήν εzσοδον εjς τόν Lερόν Ναόν δέον kπως lφαρµόζηται 

n τήρησις τ&ς Vποστάσεως �νός καί nµίσεος (1,5) µέτρου µεταξύ 
τNν πιστNν. Oφόσον παρέχηται n δυνατότης, προτείνεται n χρ&-
σις διαφορετικNν θυρNν το^ Lερο^ Ναο^ διά τήν Vσφαλεστέραν 
εzσοδον καί aξοδον τNν πιστNν. Oπιπροσθέτως, Vπαιτε_ται n το-
ποθέτησις: α) VντισηπτικNν/VπολυµαντικNν εjς τάς εjσόδους τNν 
LερNν ΝαNν, διά τήν Uποχρεωτικήν δι’ �παντας τούς εjσερχοµέ-
νους Vπολύµανσιν τNν χειρNν, β) το^ προβλεποµένου Vναγκαίου 
lξοπλισµο^ Uγιειν&ς (χαρτοµάνδηλα, χάρτιναι πετσέται κ.λπ.) καί 
γ) εjδικNν Vπορριµµατοδοχείων εjς τάς lξόδους τNν LερNν ΝαNν 
διά τήν �µεσον Vπόρριψιν το^ χρησιµοποιηθέντος lξοπλισµο^ 
Uγιειν&ς. 

2) Ο{ πιστοί lντός τNν LερNν ΝαNν θά τηρο^ν τήν Vναλογίαν �ν 
πρόσωπον Vνά δύο (2) τ.µ. lπιφανείας καί µέ lλαχίστην Vπόστα-
σιν �νός καί nµίσεος (1,5) µέτρου µεταξύ των. 

3) Τυγχάνει Uποχρεωτική n χρ&σις προστατευτικ&ς προσωπίδος 
(µάσκας) Uπό πάντων τNν εUρισκοµένων lντός τNν LερNν ΝαNν 
καί τNν LερNν ΜονNν, πλήν τNν θρησκευτικNν λειτουργNν καί 
τNν {εροψαλτNν, καί τούτων µόνον κατά τήν διάρκειαν lπιτελέ-
σεως τ&ς θείας Λατρείας. 

4) Εjς περίπτωσιν καθ’ oν e Vριθµός τNν προσελθόντων Uπερ-
βαίνF τόν lπιτρεπόµενον διά τούς εjσερχοµένους εjς τούς Lερούς 
Ναούς, ο�τοι δύνανται kπως παραµένωσιν lν τ� προαυλίg 
χώρg, φέροντες προστατευτικήν προσωπίδα (µάσκα) καί τηρο^ν-
τες τήν lνδεδειγµένην Vπόστασιν το^ �νός καί nµίσεος (1,5) µέ-
τρου µεταξύ των. Εjς α�τήν τήν περίπτωσιν τεθήσονται εjς λει-
τουργίαν τά lξωτερικά µεγάφωνα τNν LερNν ΝαNν κατά τάς lκ 
τ&ς κειµένης νοµοθεσίας lπιτρεποµένας �ρας καί εjς τό προβλεπό-
µενον lπίπεδον lκποµπ&ς �χου. 

5) Oπί τ� σκοπ� τ&ς lξυπηρετήσεως τNν πιστNν κρίνεται Vναγ-
κα_ον kπως Vναρτηθο^ν εjς τούς πίνακας Vνακοινώσεων τNν Lε-
ρNν ΝαNν � καί εjς τάς Uφισταµένας {στοσελίδας των: α) τό �ρά-
ριον τελέσεως τNν LερNν $κολουθιNν, β) τό �ράριον κατά τό e-
πο_ον e Lερός Ναός θά παραµένF Vνοικτός διά τήν προσέλευσιν 
τNν πιστNν καί γ) e συνολικός Vριθµός τNν πιστNν, ο�τινες δύ-
νανται νά παρευρίσκωνται τα�τοχρόνως lντός το^ Lερο^ Ναο^, 
συµφώνως πρός τάς Vνωτέρω Uγειονοµικάς Uποδείξεις. 

6) �σάκις παρέχηται n δυνατότης διευθετήσεως το^ χώρου �κά-
στου Lερο^ Ναο^ lπί τ� σκοπ� τ&ς παρουσίας τNν πιστNν συµ-
φώνως πρός τήν �ς �νω Vναλογίαν �ν πρόσωπον Vνά δύο (2) τ.µ. 
lπιφανείας καί µέ lλαχίστην Vπόστασιν �νός καί nµίσεος (1,5) µέ-
τρου µεταξύ των, δέον kπως διατηρNνται lντός τNν LερNν ΝαNν 
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µόνον τά Vντιστοιχο^ντα εjς τούς προσερχοµένους καθίσµατα, τι-
θέµενα κατά τάς προσηκούσας µεταξύ των Vποστάσεις. 

7) � φυσικός lξαερισµός τNν LερNν ΝαNν ε�ναι Uποχρεωτικός. 
Εjς περίπτωσιν χρήσεως τεχνητο^ κλιµατισµο^, lνδείκνυται n 
�µεσος µέριµνα διά τόν καθαρισµόν τNν φίλτρων α�το^, καθώς 
καί n κατά τό δυνατόν lξασφάλισις τα�τοχρόνου φυσικο^ lξαε-
ρισµο^ το^ {ερο^ χώρου lκ τNν θυρNν καί τNν παραθύρων α�-
το^. 

8) Καθίσταται Vδήριτος καί Vπόλυτος n Vνάγκη διά τήν συχνήν 
καί σχολαστικήν καθαριότητα, �ς καί διά τήν τακτικήν Vπολύ-
µανσιν δι’ Vντισηπτικο^ διαλύµατος τNν σηµείων καί τNν lπιφα-
νειNν το^ Lερο^ Ναο^ kπου παρατηρε_ται συχνή πρόσβασις τNν 
πιστNν. 

9) Oάν πιστός τις, lνόσg παραµένει lν τ� Lερ� Να�, παρουσι-
άσF συµπτώµατα Vσθενείας, lπιβάλλεται νά ληφθE µέριµνα διά 
τήν �µεσον καί Vσφαλ& Vποµάκρυνσίν του �, lφόσον το^το δέν 
ε�ναι δυνατόν, διά τήν Vσφαλ& µετακίνησιν α�το^ εjς εjδικόν χN-
ρον, πρός Vποφυγήν lπαφ&ς µεθ’ �τέρων προσώπων. Πρός Vντιµε-
τώπισιν τοιούτων φαινοµένων, κρίνεται Uποχρεωτική n πρόβλε-
ψις διά τήν �παρξιν καταλλήλου χώρου (π.χ. γραφε_ον, χNρος εjς 
τό πνευµατικόν κέντρον κ.λπ.) µέ lπαρκ& lξαερισµόν, kπου θά 
Uπάρχουν προσωπίδαι (µάσκαι), χαρτοµάνδηλα, πλαστική σα-
κούλα διά τήν Vπόρριψιν α�τNν καί Vντισηπτικόν διάλυµα χει-
ρNν. 

10) Α{ τοπικαί πανηγύρεις θά πρέπF νά διακρίνωνται διά τήν 
µετά σεµνότητος τέλεσίν των, n δέ συµµετοχή $ρχιερέων εjς τυ-
χόν Συλλείτουργα δέον kπως µή UπερβαίνF τόν Vριθµόν τNν 
τριNν (3).  

11) � τέλεσις ΛιτανειNν θά πραγµατοποι&ται µετά µεγάλης 
προσοχ&ς, �νευ συνωστισµο^ το^ συµµετέχοντος πιστο^ λαο^ 
καί, εj δυνατόν, lν συντοµί�, συµφώνως τE ποιµαντικE κρίσει το^ 
οjκείου Ποιµενάρχου, τηρουµένης τ&ς Vναλογίας �ν πρόσωπον 
Vνά δύο (2) τ.µ. lπιφανείας καί µέ lλαχίστην Vπόστασιν �νός καί 
nµίσεος (1,5) µέτρου µεταξύ των καί µέ Uποχρεωτικήν τήν χρ&σιν 
προστατευτικ&ς προσωπίδος (µάσκας) Uπό πάντων τNν συµµετε-
χόντων εjς Α�τάς. 

12) �σον Vφορf εjς τήν τέλεσιν τNν LερNν Μυστηρίων το^ Γά-
µου καί τ&ς Βαπτίσεως καί τNν Oξοδίων $κολουθιNν δέον kπως 
συστηθE εjς τούς Uφ` Uµᾶς Κληρικούς καί τά µέλη τNν παντός 
εzδους OκκλησιαστικNν Συµβουλίων, n πιστή τήρησις �πάντων 
τNν κατά τά �ς �νω διαλαµβανοµένων µέτρων Uπό τNν συγγενNν 
καί λοιπNν προσκεκληµένων. 

13) Ο{ θρησκευτικοί λειτουργοί καί ο{ lκκλησιαστικοί Uπάλλη-
λοι, lργαζόµενοι δι` ο{ασδήποτε σχέσεως lργασίας εjς τούς Lερούς 
Ναούς, τάς Lεράς Μονάς καί τά Μητροπολιτικά Γραφε_α Uποχρε-
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ο^νται, συµφώνως πρός τό πνε^µα τ&ς Vπό 20&ς $πριλίου l.a. 
$ποφάσεως τ&ς ∆ιαρκο^ς Lερᾶς Συνόδου, oτις lγνώσθη Uµ_ν διά 
τ&ς Uπ` Vριθ. 3041/21.4.2021 Oγκυκλίου Α�τ&ς (παρ. 6), εjς τήν δι-
ενέργειαν �βδοµαδιαίων lλέγχων διά τήν Vσθένειαν το^ κορωνο-
̓ο^ COVID-19, δι` jδίων α�τNν δαπανNν. Εjδικώτερον, διά τ&ς 
lπισυναπτοµένης τ� παρόντι Κ.Υ.Α. προβλέπεται: «∆ιενέργεια δι-
αγνωστικού ελέγχου µία (1) φορά την εβδοµάδα για όλους τους 
θρησκευτικούς λειτουργούς, βοηθητικό προσωπικό και εργαζόµε-
νους που δεν είναι πλήρως εµβολιασµένοι ή νοσήσαντες υπό την 
έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 αντιστοίχως, οι οποίοι λει-
τουργούν/ιερουργούν ή παρέχουν εργασία µε φυσική παρουσία 
εντός ή εκτός των χώρων λατρείας, µε τη µέθοδο µοριακού ελέγ-
χου (PCR) ή µε τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνο-
̓ού 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 την υπό στοιχεία ∆1α/ΓΠ.οικ. 55570/12.9.2021 (Β΄ 4207) κοινή 
υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει». Oξαιρο^νται το^ 
�ς �νω Uποχρεωτικο^ διαγνωστικο^ lλέγχου νοσήσεως kσοι: α) 
aχουν eλοκληρώσει πρό το�λάχιστον δεκατεσσάρων (14) nµερNν 
τόν lµβολιασµόν διά τήν νόσον το^ κορωνὀο^ COVID-19 καί l-
πιδεικνύουν πιστοποιητικόν lµβολιασµο^ � β) aχουν eλοκληρώ-
σει πρό το�λάχιστον δεκατεσσάρων (14) nµερNν τόν lµβολια-
σµόν διά τήν νόσον το^ κορωνὀο^ COVID-19 µέ µίαν (1) δόσιν 
lµβολίου λόγg νοσήσεώς των lκ κορωνὀο^ COVID-19 καί lπι-
δεικνύουν βεβαίωσιν νοσήσεως καί lµβολιασµο^ � γ) aχουν νοσή-
σει lκ κορωνὀο^ COVID-19 lντός το^ τελευταίου �ξαµήνου καί 
lπιδεικνύουν πιστοποιητικόν νοσήσεως. Μετά τήν διενέργειαν 
το^ �βδοµαδιαίου lλέγχου, �καστος θρησκευτικός λειτουργός καί 
lργαζόµενος lνηµερώνει UποχρεωτικNς διά τό Vποτέλεσµα το^ l-
λέγχου τήν Lεράν Μητρόπολιν εjς oν Vνήκει. Pκάστη Lερά Μη-
τρόπολις τηρε_ σχετικόν Vρχε_ον τόσον τNν lλέγχων νοσήσεως, k-
σον καί τNν πιστοποιητικNν lµβολιασµο^/νοσήσεως τNν θρη-
σκευτικNν λειτουργNν καί lκκλησιαστικNν Uπαλλήλων Α�τ&ς. 

 �σαύτως, εjς τήν Κ.Υ.Α. Uφίσταται πρόβλεψις lπιβολ&ς διοι-
κητικο^ προστίµου lφ` kσον δέν τηρNνται ο{ θεσπισθέντες δι` α�τ&ς 
εjδικοί κανόνες λειτουργίας των χώρων λατρείας, �ψους χιλίων πεν-
τακοσίων (1.500) ε�ρώ, τό eπο_ον lπιβάλλεται εjς τόν κατά νόµον 
Uπεύθυνον το^ χώρου λατρείας �, Vπουσί� α�το^, εjς τόν παριστά-
µενον θρησκευτικόν λειτουργόν. 

Τα^τα πάντα γνωρίζοντες Uµ_ν, παρακαλο^µεν διά τά καθ` 
Uµᾶς. 

 
 

OντολE καί Oξουσιοδοτήσει τ&ς Lερᾶς Συνόδου 
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� $ρχιγραµµατε�ς 
 
 
 

† � �ρεNν Φιλόθεος  
 
 
Κοινοποίησις: 
Γενικήν Γραµµατείαν Θρησκευµάτων Υ.ΠΑΙ.Θ. 


