
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 

∆/νσις : �ωάννου Γενναδίου 14 – 115 21, $θ&ναι 
Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr 

 
 

 Πρωτ. 597 

Ἀριθ.                                               Ἀθήνησι τῇ 9ῃ Φεβρουαρίου 2021 

 Διεκπ. 273 
  

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Πρός 

τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί  

τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 

 

Θέμα: «Διαβίβασις τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 8378/5.2.2021 Κ.Υ.Α. περί προσωρι-

νῶν μέτρων εἰς τούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας διά τήν 

προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19» 

 

 Διά τοῦ παρόντος, καί κατόπιν τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 14658/Θ1/5.2.2021 

ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, δι᾿ οὗ ἡ 

Ἱερά Σύνοδος ἐνημερώθη περί τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

8378/2.5.2021 Κ.Υ.Α., ἐχούσης θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το 

Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 15 Φε-

βρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» διαβιβάζεται ὑμῖν συνημμένως ὧδε τό 

ὑπ᾿ ἀριθ. 454/5.2.2021 Φ.Ε.Κ. Β΄, εἰς τό ὁποῖον ἐδημοσιεύθη ἡ ὡς ἄνω 

Κ.Υ.Α., 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 πραγματοποιῆται ἀνα-

λόγως τοῦ ἐπιπέδου ἐπιδημιολογικῆς ἐπιβαρύνσεως εἰς τό ὁποῖον 

εὑρίσκεται ὁ Δῆμος ἤ ἡ Περιφερειακή 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 παρευρισκομένων πιστῶν τούς πεντή-

κοντα (50). 

β) Ἐπίπεδον ηὐξημένου κινδύνου: Εἷς (1) πιστός ἀνά εἴκοσι 

πέντε (25) τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλαχίστην ἀπόστασιν δύο (2) μέ-

τρων μεταξύ των, μέ μέγιστον ἀριθμόν παρευρισκομένων πιστῶν 

τούς ἐννέα (9). 
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γ) Ἐπίπεδον πολύ ηὐξημένου κινδύνου: Τέλεσις τῶν Ἱερῶν 

Ἀκολουθιῶν «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν», ἄνευ τῆς παρουσίας 

πιστῶν, ἐξαιρουμένων τῶν Ἐξοδίων Ἀκολουθιῶν, εἰς τάς ὁποίας 

ἐπιτρέπεται ἡ παρουσία ἑνός (1) πιστοῦ ἀνά εἴκοσι πέντε (25) τ.μ. ἐ-

πιφανείας καί μέ ἐλαχίστην ἀπόστασιν δύο (2) μέτρων μεταξύ των, 

μέ μέγιστον ἀριθμόν παρευρισκομένων πιστῶν τούς ἐννέα (9). Ἐπί 

πλέον, ἐπιτρέπεται 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 ἀπόστασιν δύο 

(2) μέτρων μεταξύ των, μέ μέγιστον ἀριθμόν παρευρισκομένων 

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, νεωκό-

ροι, ἐπίτροποι κ.λπ.). 

 Ὡσαύτως, ὑπενθυμίζομεν 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 Μυστήρια Βαπτίσεων καί Γάμων, ὡς καί 

κατά τάς Ἐξοδίους Ἀκολουθίας. 

 

 

Ἐντολῇ και Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς 
 
 

†  Ὁ  Ὠρεῶν Φιλόθ εος  

 

 

 

Κοινοποίησις: 

Ὑπουργεῖον Παιδείας καί Θρησκευμάτων 

Γενικήν Γραμματείαν Θρησκευμάτων 


