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1) Συνεχίζεται, σύμφωνα με όσα μέχρι τώρα ισχύουν, η τέλεση 
των Ιερών Ακολουθιών «κεκλεισμένων των θυρών», επιτρεπομένης και 
της ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής ή διαδικτυακής αναμεταδόσεώς τους. 
Οι θύρες των Ιερών Ναών θα ανοίγουν μετά το πέρας των Ιερών 
Ακολουθιών, και εφ όσον παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας 
(1) ώρας, κατά την διάρκεια της οποίας θα διενεργείται ο φυσικός 
αερισμός τού ιερού χώρου.

2) Προς τον σκοπό της εξυπηρετήσεως των πιστών πρέπει να 
αναρτηθούν στους ειδικούς Πίνακες Ανακοινώσεων των Ιερών Ναών ή 
και στις υφιστάμενες ιστοσελίδες τους στο διαδίκτυο: α) το ωράριο 
τελέσεως των Ιερών Ακολουθιών, β) το ωράριο κατά το οποίο ο Ιερός 
Ναός παραμένει ανοικτός για την προσέλευση των πιστών και γ) ο 
συνολικός αριθμός των πιστών, οι οποίοι μπορούν να παρευρίσκονται 
ταυτόχρονα εντός τού Ιερού Ναού και καθορίζεται σύμφωνα με την 
αναλογία του ενός προσώπου ανά δέκα (10) τ.μ. επιφανείας και με 
ελάχιστη απόσταση ενός και ημίσεως (1,5) μέτρου μεταξύ τους και με 
την επιφύλαξη ότι σε περίπτωση κατά την οποία η επιφάνεια τού Ιερού 
Ναού (στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται οι βοηθητικοί χώροι) 
υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τ.μ., ως μέγιστος αριθμός 
παρευρισκομένων ορίζεται από τον Νόμο ο αριθμός των πενήντα (50) 
προσώπων.

3) Στις εισόδους των Ιερών Ναών πρέπει να ληφθεί άμεση 
μ έρ ι μ να , ώστ ε να υφ ί σ τα ν τα ι σ ταθμο ί αν τ ι σ ηπ τ ι κών /                              
απολυμαντικών, προκειμένου όσοι πιστοί εισέρχονται σ’ αυτούς να 
τηρούν απαραίτητα την υποχρεωτική για όλους διαδικασία 
απολυμάνσεως των χεριών.

4) Να διευθετηθεί ο χώρος κάθε Ιερού Ναού προς τον σκοπό της 
παρουσίας πιστών, σύμφωνα με την παραπάνω αναλογία ενός 
προσώπου ανά δέκα (10) τ.μ. επιφανείας και με ελάχιστη απόσταση ενός 
και ημίσεως (1,5) μέτρου μεταξύ τους. Όπου υπάρχει τέτοια 
δυνατότητα, κρίνεται απαραίτητη η παραμονή εντός των Ιερών Ναών 
μόνο όσων καθισμάτων προβλέπονται, τοποθετημένων στις ανάλογες 
μεταξύ τους αποστάσεις και η απόσυρση των υπολοίπων εκτός των 
Ιερών Ναών.
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5) Κατά την είσοδο στον Ιερό Ναό εφαρμόζεται σύστημα 
ελεγχόμενης αναμονής των πιστών για την αποφυγή συνωστισμού και 
είναι απαραίτητη η τήρηση της αποστάσεως του ενός και ημίσεως (1,5) 
μέτρου μεταξύ όσων αναμένουν. Το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που 
εφαρμόζει τον έλεγχο αναμονής στις εισόδους των Ιερών Ναών 
συνιστάται να φέρει τα υπό τού νόμου προβλεπόμενα μέτρα προστασίας 
(μάσκα, γάντια κ.λπ.). Όπου υπάρχει δυνατότητα, προτείνεται η χρήση 
διαφορετικών θυρών τού Ιερού Ναού για την είσοδο και έξοδο των 
πιστών. Στις εξόδους των Ιερών Ναών πρέπει να τοποθετηθούν 
υποχρεωτικά ειδικοί κάδοι για την απόρριψη χρησιμοποιηθέντος 
εξοπλισμού υγιεινής.

6) Ο φυσικός εξαερισμός των Ιερών Ναών, ενόσω παραμένουν 
ανοικτοί για την προσέλευση πιστών, είναι υποχρεωτικός. Σε περίπτωση 
χρήσης τεχνητού κλιματισμού πρέπει να ληφθεί άμεση μέριμνα για τον 
καθαρισμό των φίλτρων αυτού, ενώ και κατά την διάρκεια της τυχόν 
λειτουργίας του, θα πρέπει να εξασφαλίζεται και ο ταυτόχρονος 
φυσικός εξαερισμός τού ιερού χώρου με ανοικτές τις θύρες και τα 
παράθυρα αυτού.

7) Είναι απαραίτητη και απολύτως αναγκαία η συχνή και 
σχολαστική καθαριότητα και τακτική απολύμανση των σημείων και των 
επιφανειών του Ιερού Ναού στα οποία παρατηρείται συχνή πρόσβαση 
των πιστών. Η καθαριότητα πρέπει να γίνεται κυρίως με την χρήση 
αντισηπτικού διαλύματος, ενώ σε εμφανές σημείο τού Ιερού Ναού 
πρέπει να τοποθετηθεί ο προβλεπόμενος αναγκαίος εξοπλισμός υγιεινής 
(χαρτομάντηλα, χάρτινες πετσέτες, πλαστική σακούλα κ.λπ.)

8) Κατά την διάρκεια της παραμονής τους στον Ιερό Ναό, οι 
πιστοί, με προσωπική τους ευθύνη και μέριμνα, συνιστάται να φέρουν 
προστατευτική υφασμάτινη μάσκα. Εάν κάποιος πιστός, κατά την 
διάρκεια της παραμονής του στον Ιερό Ναό, παρουσιάσει συμπτώματα 
ασθένειας, πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την άμεση και ασφαλή 
απομάκρυνσή του ή, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, για την ασφαλή 
μετακίνησή του σε ειδικό χώρο προς αποφυγή επαφής με άλλα 
πρόσωπα. Προς τον σκοπό αυτό πρέπει να ληφθεί η ανάλογη μέριμνα 
και να προβλεφθεί η ύπαρξη ειδικού χώρου (π.χ. γραφείο, χώρος στο 
πνευματικό κέντρο κ.λπ.) με επαρκή εξαερισμό, στον οποίο θα υπάρχουν 
μάσκες, χαρτομάντηλα, πλαστική σακούλα, για την απόρριψη αυτών, 
και αντισηπτικό χεριών.

9) Όσοι πιστοί ανήκουν στις υγειονομικά ευπαθείς ομάδες 
(ηλικιωμένοι, ασθενείς που πάσχουν από αναπνευστικά προβλήματα  ή 
σακχαρώδη διαβήτη   ή καρδιαγγειακά νοσήματα, ανοσοκατεσταλμένοι 
και γενικά πρόσωπα που παρουσιάζουν συμπτώματα ασθενείας), πρέπει 
να αποφύγουν την έξοδο από το σπίτι, χάριν της προστασίας της υγείας 
τους και των αδελφών τους.
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10) Τα παραπάνω ισχύουν για όλους τους Ενοριακούς, 
Προσκυνηματικούς, Κοιμητηριακούς, Ιδρυματικούς κ.λπ. Ιερούς 
Ναούς, τα Μητροπολιτικά και Ενοριακά Παρεκκλήσια, όχι όμως για τα 
Παρεκκλήσια, τα οποία ευρίσκονται εντός ιδιωτικών κτημάτων, κτιρίων 
και επιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιών, κέντρων 
εκδηλώσεων, ξενοδοχείων κ.λπ), στα οποία δεν επιτρέπεται η τέλεση 
Ιερών Ακολουθιών και η προσέλευση προσκυνητών.

11) Για τις Ιερές Μονές εξακολουθεί να υφίσταται η 
«κεκλεισμένων των θυρών» τέλεση των Ιερών Ακολουθιών, με την λήψη 
όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας της υγείας των μοναχών, 
ενώ προς το παρόν, δεν επιτρέπεται η προσέλευση προσκυνητών.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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