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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

 

 
ΠρAς 
τCν DερE $ρχιεπισκοπC $θηνIν καJ  
τίς Dερές ΜητροπAλεις τ&ς LκκλησJας τ&ς MλλEδος 
  

ΘOµα: «Περί τ&ς λειτουργίας τIν DερIν ΝαIν κατά τό χρονικό 
διάστηµα Tπό τήν 18η �ανουαρίου Wως καί τήν 25η �ανουαρίου 
X.Y.» 

 
 
 ∆ιά το[ παρόντος, σ\ς Tποστέλλουµε συνηµµένα τήν ]π^ Tριθ. 
∆1α/Γ.Π. Οικ.: 3060/15-1-2021 Κοινή `πουργική $πόφαση (Φ.Ε.Κ. 
Β΄ 89/16-1-2021), µέ θέµα: «Έκτακτα µέτρα προστασίας της 
δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνὀού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα 
από τη ∆ευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη 
∆ευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00». 
 Σύµφωνα µέ τίς προβλέψεις τ&ς sς tνω Κ.Υ.Α. (σελ. 824, 838, 
850 καί 851) Xπιτρέπεται ]πό αvστηρούς περιορισµούς w λειτουργία 
τIν DερIν ΝαIν παρουσίx καθορισµένου Tριθµο[ πιστIν Tπό τήν 
6η πρωινή τ&ς ∆ευτέρας 18ης Wως τήν 6η πρωινή τ&ς ∆ευτέρας 25ης 
�ανουαρίου X.Y., τηρουµένων τIν sς κάτωθι µέτρων τά yποzα w 
∆ιαρκής Dερά Σύνοδος, µέ προγενέστερη Tπόφασή Της, Yχει yρίσει: 

 1) Ο{ Dεροί Ναοί θά παραµένουν Tνοικτοί γιά τούς πιστούς 
καθηµερινά, τόσο γιά προσκύνηση καί κατ’ }δίαν προσευχή, ~σο 
καί γιά συµµετοχή στήν Θεία Λειτουργία καί τίς λοιπές Dερές 
$κολουθίες, τίς {εροπραξίες, τά Dερά Μυστήρια (Γάµου, Βαπτίσεως 
κ.λπ.) καί τίς Lξόδιες $κολουθίες. 

2) Κατά τήν ε�σοδο στόν Dερό Ναό πρέπει νά Xφαρµόζε-
ται, µέ τήν Xπιτήρηση ε}δικά Xξουσιοδοτηθέντος Xπί τούτ� προσώ-
που, w τήρηση τ&ς Tποστάσεως τIν δύο (2) µέτρων µεταξύ τIν πι-
στIν. � παρουσία πιστIν Xντός τIν DερIν ΝαIν θά ε�ναι 
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σύµφωνη µέ τήν Tναλογία το[ �νός (1) προσώπου Tνά ε�κοσι πέντε 
(25) τ.µ. Xπιφανείας καί µέ Xλάχιστη Tπόσταση δύο (2) µέτρων µετα-
ξύ τους, µέ µέγιστο Xπιτρεπόµενο Tριθµό πιστIν τά πενήντα (50) 
πρόσωπα. Κατά τόν ]πολογισµό τIν sς tνω προσώπων, σύµφωνα 
µέ ~σα yρίζονται στήν Xν θέµατι Κ.Υ.Α. (tρθρο 1, παρ. 2), Xξαιρο[ν-
ται ο{ Λειτουργοί καί τό προσωπικό το[ Dερο[ Ναο[ ({εροψάλτες, 
νεωκόροι, Xπίτροποι κλπ.). 

 3) Ο{ πιστοί, κατά τήν διάρκεια τ&ς παραµον&ς τους στόν Dε-
ρό Ναό, ]ποχρεο[νται νά φορο[ν προστατευτικό κάλυµµα προσώ-
που (]φασµάτινη µάσκα), τήν yποία θά Tφαιρο[ν µόνο γιά τήν Θεί-
α Μετάληψη. Lάν κάποιος πιστός, κατά τήν διάρκεια παραµον&ς 
του στόν Dερό Ναό παρουσιάσει συµπτώµατα Tσθενείας, Xπιβάλλε-
ται w tµεση καί Tσφαλής Tποµάκρυνσή του �, Xφ’ ~σον το[το δέν 
ε�ναι δυνατόν, w Tσφαλής µετακίνησή του σέ αvτοτελ& χIρο, µέ 
σκοπό νά Tποφευχθεz w Xπαφή του µέ tλλα πρόσωπα. Πρός Tντιµε-
τώπιση τέτοιου ε�δους φαινοµένων, κρίνεται ]ποχρεωτική w πρό-
βλεψη γιά τήν �παρξη κατάλληλου χώρου (π.χ. γραφεzο, χIρος στό 
πνευµατικό κέντρο κλπ.) µέ Xπαρκ& Xξαερισµό, ~που θά ]πάρχουν 
µάσκες, χαρτοµάνδηλα, πλαστική σακούλα γιά τήν Tπόρριψη ]γειο-
νοµικο[ ]λικο[ καί Tντισηπτικό διάλυµα χειρIν. 

 4) Πρός τόν σκοπό τ&ς Xνηµερώσεως καί καλ&ς Xξυπηρετήσε-
ως τIν πιστIν, Tλλά καί τ&ς πιστ&ς Xφαρµογ&ς τIν προβλεποµένων 
]γειονοµικIν µέτρων, τά Lκκλησιαστικά Συµβούλια ~λων τIν Dε-
ρIν ΝαIν ]ποχρεο[νται νά Tναρτο[ν στούς πίνακες Tνακοινώσε-
ων � καί στίς ]πάρχουσες {στοσελίδες τους τά �ξ&ς: α) τόν συνολικό 
Tριθµό τIν πιστIν, ο{ yποzοι δύνανται νά παρευρίσκονται ταυτο-
χρόνως Xντός το[ Dερο[ Ναο[, συµφώνως πρός τίς Tνωτέρω ]γειο-
νοµικές ]ποδείξεις, β) τό sράριο τελέσεως τIν DερIν $κολουθιIν 
καί γ) τό sράριο κατά τό yποzο y Dερός Ναός θά παραµένει Tνοι-
κτός γιά τήν προσέλευση τIν πιστIν. 

 5) Τά �ργανα διοικήσεως (Xπίτροποι), τό προσωπικό το[ Dε-
ρο[ Ναο[ (νεωκόροι) καί ο{ Xθελοντές ({ερόπαιδες κλπ.) ]ποχρεο[ν-
ται νά φέρουν τά ]πό το[ νόµου προβλεπόµενα µέτρα προστασίας 
(µάσκα, γάντια κλπ.). Lξαιρο[νται µόνο ο{ θρησκευτικοί λειτουρ-
γοί καί ο{ {εροψάλτες καί αvτοί µόνο κατά τήν �ρα τελέσεως τIν D-
ερIν $κολουθιIν. � Tριθµός τIν {εροψαλτIν κάθε Tναλογίου δέν 
δύναται νά ]περβαίνει τόν Tριθµό τIν τριIν (3), XνI ε�ναι Xπιβε-
βληµένο νά τηρεzται µεταξύ τους Tπόσταση τριIν (3) µέτρων. 

 6) Στίς ε}σόδους τIν DερIν ΝαIν θά τοποθετηθο[ν Tντιση-
πτικά/Tπολυµαντικά, γιά τήν ]ποχρεωτική Tπολύµανση τIν χειρIν 
~λων τIν ε}σερχοµένων, XνI σέ Xµφανές σηµεzο το[ Dερο[ Ναο[ θά 
τοποθετηθεz καί y προβλεπόµενος Tναγκαzος Xξοπλισµός ]γιειν&ς 
(χαρτοµάνδηλα, χάρτινες πετσέτες κλπ.). 
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 7) �που παρέχεται w δυνατότητα διευθετήσεως το[ χώρου 
�κάστου Dερο[ Ναο[ µέ σκοπό τήν παρουσία τIν πιστIν σύµφωνα 
µέ τήν sς tνω Tναλογία το[ �νός (1) προσώπου Tνά ε�κοσι πέντε 
(25) τ.µ. Xπιφανείας καί µέ Xλάχιστη Tπόσταση δύο (2) µέτρων µετα-
ξύ τους, πρέπει νά διατηρο[νται Xντός τIν DερIν ΝαIν µόνο τά 
Tντιστοιχο[ντα στούς προσερχοµένους καθίσµατα. Τά περισσεύον-
τα καθίσµατα, καλό ε�ναι νά µεταφέρονται Xκτός ΑvτIν. 

 8) � φυσικός Xξαερισµός τIν DερIν ΝαIν ε�ναι ]ποχρεωτι-
κός γιά ~σο τό δυνατόν µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα Xπιτρέπουν 
ο{ καιρικές συνθ&κες το[ χειµIνος, Tκόµη καί κατά τήν διάρκεια 
χρήσεως κλιµατισµο[. 

 9) Ε�ναι Tπολύτως Tπαραίτητη w συχνή καί σχολαστική κα-
θαριότητα τIν DερIν ΝαIν, καθώς καί w τακτική Tπολύµανση τIν 
σηµείων καί τIν XπιφανειIν το[ Dερο[ Ναο[ ~που παρατηρεzται 
συχνή πρόσβαση τIν πιστIν. 

 10) Κατά τήν προσέλευση στήν Θεία Μετάληψη, τήν διανοµή 
το[ Tντιδώρου καί tλλων εvλογιIν (tρτου, κολλύβων κλπ.) Tπαι-
τεzται, µέ εvθύνη το[ Lκκλησιαστικο[ Συµβουλίου, νά τηρεzται µέ 
Tκρίβεια w προβλεπόµενη Tπόσταση τIν δύο (2) µέτρων µεταξύ τIν 
πιστIν. 

 11) Ο{ κατά τόπους Σεβασµιώτατοι Μητροπολίτες δύνανται, 
κατά τήν Yµφρονα ποιµαντική τους κρίση, νά Xπιτρέψουν: α) σέ 
~σους Dερούς Ναούς ]φίστανται περισσότεροι το[ �νός Lφηµέριοι, 
τήν τέλεση περισσοτέρων Θείων ΛειτουργιIν τήν �δια wµέρα, πρός 
Tποφυγή συνωστισµο[ τIν πιστIν, Tφο[ γιά µισή �ρα µεταξύ τIν 
ΛειτουργιIν Xξαερίζεται XπαρκIς y Dερός Ναός, β) τήν τέλεση τ&ς 
$κολουθίας το[ �ρθρου Tφ’ �σπέρας, µετά τήν $κολουθία το[ 
Mσπερινο[ καί γ) τήν χρονική µετάθεση τIν µικρIν $γρυπνιIν 
κατά τίς Tπογευµατινές �ρες, λόγ� τ&ς }σχύουσας Tπαγορεύσεως 
κυκλοφορίας µετά τίς 21.00.      

 12) �σοι Tπό τούς πιστούς Tνήκουν σέ ]γειονοµικIς εvπα-
θεzς yµάδες (wλικιωµένοι, Tσθενεzς πάσχοντες Tπό Tναπνευστικά 
προβλήµατα � σακχαρώδη διαβήτη � καρδιαγγειακά νοσήµατα, T-
νοσοκατεσταλµένοι) παρακαλο[νται νά Tποφεύγουν τήν Yξοδο Xκ 
τ&ς ο}κίας αvτIν, χάριν τ&ς προστασίας τ&ς ]γείας τους. Ο{ ]πεύθυ-
νοι Dερεzς τIν LνοριIν τους Yχουν εvθύνη καί καθ&κον νά ρυθµί-
σουν τήν κατ^ ο�κον διακονία τους. 

 13) Σύµφωνα καί µέ παλαιότερες $ποφάσεις τ&ς ∆ιαρκο[ς Dε-
ρ\ς Συνόδου, συνιστ\ται w µετά λιτότητος καί �πλότητος τέλεση 
τIν DερIν $κολουθιIν, συµφώνως πρός τό �θος καί τήν παράδοση 
τ&ς �ρθοδόξου Καθολικ&ς Lκκλησίας καί µέ τήν µέγιστη κατά τό 
δυνατόν συντοµία, γιά τόν προφαν& λόγο τ&ς Tποφυγ&ς πολύωρου 
συγχρωτισµο[ τIν πιστIν. 



4 

 

 14) � Xφαρµογή τIν µέτρων αvτIν περιλαµβάνει: α) ~λους 
τούς Καθεδρικούς, Μητροπολιτικούς, Lνοριακούς, Προσκυνηµατι-
κούς, Κοιµητηριακούς, Dδρυµατικούς κλπ. Dερούς Ναούς, τά Μη-
τροπολιτικά καί Lνοριακά Παρεκκλήσια καί β) τίς Dερές Μονές καί 
τά �συχαστήρια. � Tριθµός πιστIν, τόν yποzον Xπιτρέπεται νά δέ-
χονται ο{ Dεροί Ναοί τIν ΜονIν (Tποκλειστικά καί µόνο κατά τήν 
�ρα τIν $κολουθιIν, χωρίς νά παρέχεται δυνατότητα φιλοξενίας 
� διανυκτερεύσεως) δέν ε�ναι δυνατόν νά ]περβαίνει τήν Tναλογία 
το[ �νός (1) προσώπου Tνά ε�κοσι πέντε (25) τ.µ. καί µέ Tπόσταση 
δύο (2) µέτρων µεταξύ τους µέ Tνώτατο ~ριο τά πενήντα (50) 
πρόσωπα. 

 15) ∆έν Xπιτρέπεται w προσέλευση πιστIν στά Παρεκκλήσια 
τά yποzα ε]ρίσκονται Xντός }διωτικIν κτηµάτων, κτιρίων καί Xπι-
χειρήσεων (π.χ. συγκροτηµάτων κατοικιIν, κέντρων Xκδηλώσεων, 
ξενοδοχείων κλπ.) διότι, sς }διωτικοί Ναοί, ε�ναι προορισµένοι γιά 
τήν Xξυπηρέτηση τIν θρησκευτικIν TναγκIν τIν }διοκτητIν καί 
τIν ο}κείων τους. 

 16) Τά Γραφεzα Τύπου τIν DερIν Μητροπόλεων καλο[νται, 
]πό τίς yδηγίες καί κατευθύνσεις τIν κατά τόπους Σεβασµιωτάτων 
ΜητροπολιτIν, νά Xπιδείξουν }διαίτερη προσοχή στίς Tνακοινώσεις 
ο{ yποzες Xκδίδονται ]πό τIν DερIν Μητροπόλεων, τIν DερIν Να-
Iν καί ΜονIν περί το[ προγράµµατος τIν DερIν $κολουθιIν, �-
στε νά ε�ναι κατά πάντα σύµφωνες µέ ~σα προβλέπονται στήν sς 
tνω Κ.Υ.Α., XνI }διαίτερη προσοχή πρέπει νά Xπιδειχθεz καί στίς 
δηµοσιευόµενες φωτογραφίες. 

 Τέλος, σ\ς ]πενθυµίζουµε τήν Xπισήµανση τ&ς ∆ιαρκο[ς Dερ\ς 
Συνόδου, sς πρός τήν Tνάγκη Tκριβο[ς τηρήσεως ~λων τIν  
θεσπισθέντων ]γειονοµικIν διατάξεων κατά τ&ς διαδόσεως τ&ς 
πανδηµίας το[ νέου κορωνὀο[ καί παρακαλο[µε διά τά καθ^ ]µ\ς.  
 

Lντολ� καί Xξουσιοδοτήσει τ&ς Dερ\ς Συνόδου 
� $ρχιγραµµατε�ς 

 

† � �ρεIν Φιλόθεος 
 

 
 
Κοινοποίηση: 
Γενική Γραµµατεία Θρησκευµάτων 


