
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 – 115 21, Ἀθῆναι
Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact  @  ecclesia  .  gr  

Πρωτ. 664
Ἀριθ.                  Ἀθήνησι τῇ 11ῃ Φεβρουαρίου 2021

Διεκπ. 299

Ε  ΓΚΥ  ΚΛΙ  ΟΝ     ΣΗ  ΜΕΙ  Ω  ΜΑ  

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί 
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Θέμα  :  «Διαβίβασις τῆς ὑπ᾿ ἀριθ.  9147/10.2.2021 Κ.Υ.Α.
περί προσωρινῶν μέτρων εἰς τούς θρησκευτικούς χώ-
ρους λατρείας διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας
ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»

Διά  τοῦ  παρόντος,  γνωρίζομεν  ὑμῖν  ὅτι  ἐδημοσιεύθη
(Φ.Ε.Κ.  Β’  534/10.2.2021)  ἡ  ὑπ᾿  ἀριθ.  πρωτ.  Δ1α/Γ.Π.οικ.
9147/10.2.2021 Κ.Υ.Α., ἔχουσα θέμα «Έκτακτα μέτρα προστα-
σίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και
ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00»,
ἡ  ὁποία καί διαβιβάζεται ὑμῖν  συνημμένως,  πρός  ὑμετέραν
ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Συμφώνως  πρός  τά  διαλαμβανόμενα  ἐν  τῇ  ὡς  ἄνω
Κ.Υ.Α., ἡ παρουσία πιστῶν ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν θά πραγμα-
τοποιῆται  ἀναλόγως  τοῦ  ἐπιπέδου  ἐπιδημιολογικῆς
ἐπιβαρύνσεως εἰς τό ὁποῖον εὑρίσκεται ὁ Δῆμος ἤ ἡ Περιφε-
ρειακή Ἑνότης ἑκάστου Ἱεροῦ Ναοῦ, ὡς ἑξῆς:

α)  Ἐπίπεδον  ἐπιτηρήσεως:  Εἷς  (1)  πιστός  ἀνά  εἴκοσι
πέντε (25) τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλαχίστην ἀπόστασιν δύο
(2) μέτρων μεταξύ των, μέ μέγιστον ἀριθμόν παρευρισκομέ-
νων πιστῶν τούς πεντήκοντα (50).

β)  Ἐπίπεδον  ηὐξημένου  κινδύνου:  Εἷς  (1)  πιστός  ἀνά
εἴκοσι πέντε (25) τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλαχίστην ἀπόστα-
σιν δύο (2) μέτρων μεταξύ των, μέ μέγιστον ἀριθμόν παρευρι-
σκομένων πιστῶν τούς ἐννέα (9).

γ)  Ἐπίπεδον  πολύ  ηὐξημένου  κινδύνου:  Τέλεσις  τῶν
Ἱερῶν  Ἀκολουθιῶν  «κεκλεισμένων  τῶν  θυρῶν»,  ἄνευ  τῆς
παρουσίας  πιστῶν.  Ὅσον  ἀφορᾷ  εἰς  «τούς  γάμους,  τις
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βαπτίσεις,  τις  κηδείες,  τα  μνημόσυνα  και  τις  σχετικές
θρησκευτικές  λειτουργίες  και  λοιπές  ιεροπραξίες  και
ταφικές εκδηλώσεις» (Παράρτημα Κ.Υ.Α.  σελ.  5174 τοῦ ὡς
ἄνω  Φ.Ε.Κ.),  ἐπιτρέπεται  ἡ  παρουσία  ἑνός (1)  πιστοῦ  ἀνά
εἴκοσι πέντε (25) τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλαχίστην ἀπόστα-
σιν δύο (2) μέτρων μεταξύ των, μέ μέγιστον ἀριθμόν παρευρι-
σκομένων  πιστῶν  τούς  ἐννέα  (9).  Ἐπί  πλέον,  ἐπιτρέπεται
«στο  πλαίσιο  των  επιτρεπόμενων  λόγων  μετακίνησης»
(Παράρτημα  Κ.Υ.Α.  σελ.  5174  τοῦ  ὡς  ἄνω  Φ.Ε.Κ.) ἡ
προσέλευσις  τῶν  πιστῶν  διά  προσκύνημα  καί  κατ᾿  ἰδίαν
προσευχήν,  μετά  τό  πέρας  τῶν  Ἱερῶν  Ἀκολουθιῶν,
τηρουμένων  τῶν  ὡς  ἄνω  ἀναλογιῶν  καί  μέ  ταυτόχρονον
παρουσίαν ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἕως ἐννέα (9) πιστῶν.

δ)  Ἐπίπεδον μητροπολιτικῶν περιοχῶν: Εἷς (1) πιστός
ἀνά εἴκοσι πέντε (25) τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλαχίστην ἀπό-
στασιν δύο (2) μέτρων μεταξύ των, μέ μέγιστον ἀριθμόν πα-
ρευρισκομένων πιστῶν τούς ἐννέα (9).

Κατά  τόν  ὑπολογισμόν  τῶν  ὡς  ἄνω  προσώπων,
συμφώνως πρός ὅσα ὁρίζονται εἰς τήν Κ.Υ.Α. (ἄρθρον 1, παρ.
2), ἐξαιροῦνται οἱ Λειτουργοί καί τό προσωπικόν τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ (ἱεροψάλται, νεωκόροι, ἐπίτροποι κ.λπ.).

Ἐπαναλαμβάνομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, διά
σχετικῆς  Ἀποφάσεως  Αὐτῆς,  ἐπεσήμανε  τήν  ἀνάγκην
ἀκριβοῦς  τηρήσεως  ἐν  τοῖς  Ἱεροῖς  Ναοῖς  ἁπάντων  τῶν
θεσπισθέντων  ὑγειονομικῶν  διατάξεων  κατά  τῆς
ἐξαπλώσεως τῆς πανδημίας, ἰδίᾳ κατά τά τελεσθησόμενα Μυ-
στήρια  Βαπτίσεων  καί  Γάμων,  ὡς  καί  κατά  τάς  Ἐξοδίους
Ἀκολουθίας.

Ἐν κατακλεῖδι, τονίζομεν τήν ἀνάγκην διά τήν μελέτην
τῆς ὡς ἄνω Κ.Υ.Α., εἰς τήν ὁποίαν περιλαμβάνονται μέτρα, τά
ὁποῖα  ἀφορουν  εἰς  τήν  λειτουργίαν  τῶν  Ἱδρυμάτων,  τάς
μετακινήσεις ἐργαζομένων κ.ἄ.

Ἐντολῇ και Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

†  Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Κοι  νο  ποίησις:  
Ὑπουργεῖον Παιδείας καί Θρησκευμάτων
Γενικήν Γραμματείαν Θρησκευμάτων


