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ΘLµα: «$ποστολή τ&ς OπP Qριθ. ∆1α/ΓΠ.οικ.: 23983/29-04-2022 Κοι-
ν&ς Sπουργικ&ς $ποφάσεως (Β΄ 2137)» 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! 
 

 ∆ιά το[ παρόντος Qποστέλλοµεν Oµ^ν τό OπP Qριθ. 49064/ 
Θ1/3.5.2022 `γγραφον τ&ς Γενικ&ς Γραµµατείας Θρησκευµάτων το[ 
Sπουργείου Παιδείας καί Θρησκευµάτων, διά το[ aποίου διεβιβά-
σθη τE cερd Συνόδe τό OπP Qριθ. Φ.Ε.Κ. Β´ 2137/ 30.4.2022, εhς τό a-
πο^ον iδηµοσιεύθη k OπP Qριθ. πρωτ. ∆1α/ Γ.Π.οικ. 23983/29-04-2022 
Κοινή Sπουργική $πόφασις, `χουσα θέµα: «Έκτακτα µέτρα προ-
στασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνὀού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυ-
ριακή, 1 ΜαGου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη ∆ευτέρα, 16 ΜαGου 
2022 και ώρα 06:00», k aποία περιλαµβάνει, µεταξύ vλλων, προσω-
ρινά µέτρα προστασίας εhς τούς χώρους λατρείας καί κατά τάς θρη-
σκευτικάς τελετάς διά τόν περιορισµόν τ&ς διασπορᾶς το[ κορωνο-
̓ο[ COVID-19 καί συναποστέλλεται διά τά καθP Oµᾶς. 
 Παρακαλο[µεν hδιαιτέρως διά τήν µετά προσοχ&ς µελέτην τ&ς 
iν θέµατι Κ.Υ.Α., διά τ&ς aποίας Qνεθεωρήθησαν Oπό τ&ς Πολιτείας, 
iπί τά βελτίω εxς τινα σηµε^α, αy κανονιστικαί ρυθµίσεις τηρήσεως 
τzν προβλεποµένων µέτρων προφυλάξεως εhς τούς cερούς Ναούς, 
τάς cεράς Μονάς, τά {κκλησιαστικά cδρύµατα κ.λπ., διά τήν προ-
στασίαν τ&ς δηµοσίας Oγιείας.  
 Εhδικώτερον iπισηµαίνοµεν τά κάτωθι:  
1. ∆έν Oφίσταται πλέον περιορισµός εhς τόν Qριθµόν τzν παρόν-
των πιστzν Qνά τ.µ. iπιφανείας το[ cερο[ Ναο[. 
2. | χρ&σις τ&ς προστατευτικ&ς µάσκας παραµένει Oποχρεωτική 
εhς }λους τούς iσωτερικούς χώρους, συµπεριλαµβανοµένων καί τzν 
χώρων iργασίας, iξαιρουµένων }σων iργάζονται εhς Qτοµικόν χz-
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ρον vνευ τ&ς παρουσίας �τέρου προσώπου. {κ τ&ς Oποχρεωτικ&ς 
χρήσεως τ&ς προστατευτικ&ς µάσκας iξαιρο[νται iπίσης: α) τά 
vτοµα διά τά aπο^α k χρ&σις µάσκας δέν iνδείκνυται δι’ hατρικούς 
λόγους (Qποδεικνυοµένου τούτου διά καταλλήλων iγγράφων) καί 
β) τά παιδιά kλικίας κάτω τzν τεσσάρων (4) iτzν. {πιπροσθέτως, 
iντός τzν cερzν Ναzν iκ τ&ς �ς vνω Oποχρεώσεως iξαιρο[νται οy 
λειτουργο[ντες Κληρικοί καί οy cεροψάλται. 
3. Παραµένει Oποχρεωτική k τοποθέτησις εhς iµφαν& σηµε^α τzν 
cερzν Ναzν Qλκοολούχου διαλύµατος περιεκτικότητος vνω το[ 
�βδοµήκοντα το^ς �κατόν (70%), διά τήν Qντισηψίαν τzν χειρzν. 
4. ∆ιά τ&ς �ς vνω Κ.Υ.Α. τόσον οy θρησκευτικοί λειτουργοί, 
}σον καί οy iκκλησιαστικοί Oπάλληλοι, iργαζόµενοι µεθ’ οyασδή-
ποτε σχέσεως iργασίας εhς τούς cερούς Ναούς, τάς cεράς Μονάς καί 
τά Μητροπολιτικά Γραφε^α, Oποχρεο[νται µόνον �παξ τ&ς �βδοµά-
δος, πλέον, εhς διενέργειαν διαγνωστικzν iλέγχων διά τήν Qσθέ-
νειαν το[ κορωνὀο[ COVID-19, διP hδίων δαπανzν, �ς καί εhς Oπο-
βολήν τzν σχετικzν Qποτελεσµάτων τE οhκεί� {κκλησιαστικE 
$ρχE, iν τ� πλαισίe τ&ς τηρήσεως τzν προβλεποµένων Oγειονοµι-
κzν µέτρων. 
 {ξαιρο[νται το[ �ς vνω Oποχρεωτικο[ διαγνωστικο[ iλέγ-
χου νοσήσεως }σοι: α) `χουν aλοκληρώσει πρό το�λάχιστον δεκα-
τεσσάρων (14) kµερzν τόν iµβολιασµόν διά τήν νόσον το[ κορωνο-
̓ο[ COVID-19 καί διαθέτουν πιστοποιητικόν iµβολιασµο[ � β) `-
χουν aλοκληρώσει πρό το�λάχιστον δεκατεσσάρων (14) kµερzν τόν 
iµβολιασµόν διά τήν νόσον το[ κορωνὀο[ COVID-19 µέ µίαν (1) 
δόσιν iµβολίου λόγe νοσήσεώς των iκ κορωνὀο[ COVID-19 καί 
διαθέτουν βεβαίωσιν νοσήσεως καί iµβολιασµο[ � γ) `χουν νοσήσει 
iκ κορωνὀο[ COVID-19 iντός το[ τελευταίου �ξαµήνου καί διαθέ-
τουν πιστοποιητικόν νοσήσεως.  
5. Τέλος, εhς τήν Κ.Υ.Α. Oφίσταται πρόβλεψις iπιβολ&ς διοικητι-
κο[ προστίµου �ψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ε�ρώ, τό aπο^ον 
iπιβάλλεται εhς τόν κατά νόµον Oπεύθυνον το[ χώρου λατρείας �, 
Qπουσί� α�το[, εhς τόν παριστάµενον θρησκευτικόν λειτουργόν, iφP 
}σον δέν τηρzνται οy θεσπισθέντες διP α�τ&ς εhδικοί κανόνες λει-
τουργίας των χώρων λατρείας. 

Τα[τα πάντα γνωρίζοντες Oµ^ν, παρακαλο[µεν διά τά καθP 
Oµᾶς. 
 
  

{ντολE καί {ξουσιοδοτήσει τ&ς cερᾶς Συνόδου 
� $ρχιγραµµατε�ς 

 
 

† � �ρεzν Φιλόθεος  
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Κοινοποίησις: 
Γενικήν Γραµµατείαν Θρησκευµάτων 


