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ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Πρός 
τήν Nεράν $ρχιεπισκοπήν $θηνPν καί 
τάς Nεράς Μητροπόλεις τ&ς Qκκλησίας τ&ς Rλλάδος 
 
 
Θέµα: «$ποστολή τ&ς Vπ’ Wριθ. ∆1α/Γ.Π.οικ.: 55732/13-9-2021 
Κ.Υ.Α. (Β΄ 4214/13-9-2021)» 
 
 
 ∆ιά το] παρόντος Wποστέλλοµεν Vµ^ν συνηµµένως τήν Vπ_ 
Wριθ. ∆1α/Γ.Π.οικ.: 55732/13-9-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄ 4214/13-9-2021), µέ 
θέµα: “Αντικατάσταση της υπό στοιχεία ∆1α/ΓΠ.οικ. 55400/ 
10.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα µέτρα προστα-
σίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνὀού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διά-
στηµα από τη ∆ευτέρα, 13 Σεπτεµβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και 
τη ∆ευτέρα, 20 Σεπτεµβρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 4206)'', καί πα-
ρακαλο]µεν διά τά καθ_ Vµnς. 
 Παρακαλο]µεν oδιαιτέρως διά τήν µετά προσοχ&ς µελέτην τ&ς 
pν θέµατι Κ.Υ.Α., διά τ&ς qποίας Wνανεώθησαν Vπό τ&ς Πολιτείας αr 
κανονιστικαί ρυθµίσεις, αr qπο^αι Wφορο]ν εoς τήν διενέργειαν 
pλέγχων νοσήσεως τPν θρησκευτικPν λειτουργPν καί τPν λοιπPν 
pργαζοµένων Wπό τήν Wσθένειαν το] κορωνὀο] COVID-19 καί τυγ-
χάνουν qµόλογοι καί συναφε^ς πρός τό πνε]µα τ&ς Wπό 20&ς $πρι-
λίου p.t. $ποφάσεως τ&ς ∆ιαρκο]ς Nερnς Συνόδου, uτις pγνώσθη 
Vµ^ν διά τ&ς Vπ_ Wριθ. 3041/21.4.2021 Qγκυκλίου Αvτ&ς (παρ. 6). 
          Εoδικώτερον, προβλέπεται wτι Wπό 13ης Σεπτεµβρίου p.t. θά 
πραγµατοποιε^ται «διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου µία (1) φορά 
την εβδοµάδα για όλους τους θρησκευτικούς λειτουργούς, βοηθη-
τικό προσωπικό και εργαζοµένους που δεν είναι πλήρως εµβολια-
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σµένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 
10 αντιστοίχως, οι οποίοι λειτουργούν/ιερουργούν ή παρέχουν ερ-
γασία µε φυσική παρουσία εντός ή εκτός των χώρων λατρείας µε τη 
µέθοδο του µοριακού ελέγχου (PCR) ή µε τη χρήση ταχείας ανίχνευ-
σης αντιγόνου κορωνὀού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά δια-
γνωστικά 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» (βλ. σελ. 56478, 56556, 56557). 
 | Wνωτέρω πρόβλεψις oσχύει καί διά τούς pργαζοµένους εoς 
τά Μητροπολιτικά Γραφε^α, οr qπο^οι Wπασχολο]νται δι_ οrασδή-
ποτε σχέσεως pργασίας. 
 Qξαιρο]νται pκ το] �ς �νω Vποχρεωτικο] διαγνωστικο] 
pλέγχου νοσήσεως wσοι: α) tχουν qλοκληρώσει πρό τοvλάχιστον δε-
κατεσσάρων (14) �µερPν τόν pµβολιασµόν διά τήν νόσον το] κορω-
νὀο] COVID-19 καί pπιδεικνύουν πιστοποιητικόν pµβολιασµο], � 
β) tχουν qλοκληρώσει πρό τοvλάχιστον δεκατεσσάρων (14) �µερPν 
τόν pµβολιασµόν διά τήν νόσον το] κορωνὀο] COVID-19 µέ µίαν 
(1) δόσιν pµβολίου λόγ� νοσήσεώς των Wπό κορωνὀόν COVID-19 
καί pπιδεικνύουν βεβαίωσιν νοσήσεως καί pµβολιασµο], � γ) tχουν 
νοσήσει Wπό κορωνὀόν COVID-19 pντός το] τελευταίου �ξαµήνου 
καί pπιδεικνύουν πιστοποιητικόν νοσήσεως. 
 
 

QντολF καί Qξουσιοδοτήσει τ&ς Nερnς Συνόδου 
� $ρχιγραµµατε�ς 
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Κοινοποίησις: 
Γενικήν Γραµµατείαν Θρησκευµάτων Υ.ΠΑΙ.Θ. 


