
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23093 
   Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευ-

σης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιε-

ροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους λατρεί-

ας για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως 

και 20.4.2020. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 
(Α΄ 42) και ιδίως της περ. στ΄ της παρ. 2 και της περ. δ΄ 
της παρ. 4 αυτού,

β. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),

γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148),

δ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

2. Την από 6.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

3. Την αριθμ. Β1α/οικ. 23092/6.4.2020 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
1. Την προσωρινή απαγόρευση της τέλεσης, με την 

παρουσία φυσικών προσώπων και με την επιφύλαξη της 
παρ. 2, κάθε είδους λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, 
ιεροπραξιών και πάσης φύσεως θρησκευτικών τελετών 

σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λα-
τρείας (κάθε είδους και κάθε νομικού, κανονικού και εν 
γένει θρησκευτικού καθεστώτος ναών και παρεκκλησί-
ων, ευκτηρίων οίκων, τεμενών, συναγωγών κ.λπ.) κάθε 
δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και 
χωρητικότητας τους, στο σύνολο της Επικράτειας, για 
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας.

2. Σε περίπτωση τέλεσης λειτουργιών, λατρευτικών 
συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικής τε-
λετής, αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο 
από θρησκευτικό/θρησκευτικούς λειτουργό/λειτουρ-
γούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό (όπως ιε-
ροψάλτης, νεωκόρος), ο συνολικός αριθμός των οποίων 
δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) για όλους τους χώρους 
λατρείας, εκτός των Μητροπολιτικών Ναών, στους οποί-
ους ο ανώτατος αριθμός ορίζεται σε έξι (6), και υπό την 
προϋπόθεση τήρησης: α) της αναλογίας ενός ατόμου 
ανά 15 τ.μ. επιφανείας με ελάχιστη απόσταση τα δύο (2) 
μέτρα μεταξύ τους, καθώς και β) των θεσπισθέντων προ-
ληπτικών μέτρων υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19. Οι θύρες εισόδου και εξόδου 
του χώρου λατρείας παραμένουν κλειστές και ο κατά 
νόμο θρησκευτικός λειτουργός είναι υπεύθυνος να λαμ-
βάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι κανένα πρόσωπο δεν εισέρχεται στον χώρο λατρείας 
κατά τη διάρκεια της τέλεσης λειτουργίας, λατρευτικής 
σύναξης, ιεροπραξίας και κάθε είδους θρησκευτικής 
τελετής. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση μεγαφώνων ή 
οποιουδήποτε άλλου μέσου για την εξωτερική μετάδοση 
της. Σε περίπτωση που η ως άνω λειτουργία, λατρευτική 
σύναξη, ιεροπραξία ή κάθε είδους θρησκευτική τελετή 
μεταδίδεται από εθνικής ή τοπικής εμβέλειας τηλεοπτικό 
ή ραδιοφωνικό μέσο ή μέσω διαδικτύου, επιτρέπεται η 
παρουσία του απολύτως αναγκαίου τεχνικού προσωπι-
κού του μέσου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
τέσσερα (4) άτομα.

3. Οι ως άνω απαγορεύσεις και υποχρεώσεις καταλαμ-
βάνουν και τους χώρους λατρείας που βρίσκονται εντός 
δημοσίων, δημοτικών, φιλανθρωπικών, κοινωφελών ή 
άλλων υπηρεσιών, καταστημάτων και εγκαταστάσε-
ων (π.χ. νοσοκομείων και ψυχιατρείων, γηροκομείων, 
οικοτροφείων, κοιμητηρίων, κατασκηνώσεων). Η κατ΄ 
εξαίρεση τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, 
ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικών τελετών που 
προβλέπεται στην παρ. 2 δεν επιτρέπεται σε χώρους 
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λατρείας που βρίσκονται εντός ιδιωτικών κτημάτων, κτι-
ρίων και επιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιών, 
κέντρων εκδηλώσεων, ξενοδοχείων).

4. Οι Ιερές Μονές, τα Μοναστήρια, τα Ησυχαστήρια 
και οι λοιποί χώροι εγκαταβίωσης εντός της Επικράτειας 
κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν δέχονται κοινό και 
πιστούς σε οργανωμένες ή ατομικές προσκυνηματικές 
επισκέψεις. Η λατρευτική ζωή των Ιερών Μονών, των 
Μοναστηριών και των Ησυχαστηρίων μπορεί να συνε-
χίζεται, κατά την κρίση του Ηγουμένου ή της Ηγουμένης 
και κατόπιν έγκρισης του επιχώριου Μητροπολίτη, υπό 
την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν συμμετέχει κανένας 
άλλος πλην της μοναστικής αδελφότητας και με ανώτατο 
όριο τα δέκα (10) μέλη της μοναστικής αδελφότητας, 
τηρώντας τον κανόνα ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. επιφανεί-
ας με ελάχιστη απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους 
και εφόσον τηρούνται όλα τα μέτρα υγιεινής που έχουν 
θεσπίσει οι δημόσιες αρχές για την αποφυγή μετάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19. Οι απαγορεύσεις επισκέψεων 
και όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα που αφορούν 
στις Ιερές Μονές της Αθωνικής Πολιτείας, αποφασίζονται 
από τον Διοικητή του Αγίου Όρους, κατόπιν προηγούμε-
νης ενημέρωσης της Ιεράς Κοινότητας. Με την ως άνω 
απόφαση απαγορεύεται η είσοδος όλων των επισκεπτών 
στη Χερσόνησο του Άθω ή παρατείνεται ισχύουσα απα-
γόρευση κατά το αναγκαίο χρονικό διάστημα. Ο Διοι-
κητής εποπτεύει την ορθή τήρηση όλων των μέτρων 
προστασίας, είτε αυτά λαμβάνονται από τον ίδιο τοπικά 
είτε λαμβάνονται σε επίπεδο επικράτειας.

5. Όσον αφορά στις κηδείες και τις σχετικές με αυτές 
θρησκευτικές λειτουργίες και λοιπές ιεροπραξίες και 
ταφικές εκδηλώσεις, στις οποίες, σύμφωνα με τα οικεία 
θρησκευτικά ήθη και πρακτικές, είθισται η συμμετοχή 
και η προσέλευση συγγενών, φιλικών προσώπων και 
κοινού, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευ-
τικού λειτουργού, του απολύτως στενού συγγενικού 
περιβάλλοντος του αποβιώσαντος και των προσώπων 
που επιμελούνται της ταφής, τηρουμένων αυστηρώς των 
λοιπών προληπτικών μέτρων προστασίας και οδηγιών 
των υγειονομικών αρχών. Οι αρχές που είναι υπεύθυνες 
για τη λειτουργία και διαχείριση των κοιμητηρίων επιβλέ-
πουν την ορθή εφαρμογή του παρόντος και οφείλουν 
να αποτρέπουν την προσέλευση προσώπων, στα οποία 
δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην τελετή, σύμφωνα με 
το πρώτο εδάφιο.

6. Επιτρέπεται η συνέχιση των διοικητικών λειτουργιών 
των χώρων θρησκευτικής λατρείας.

7. Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα από 
12.4.2020 έως και 20.4.2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί

Παιδείας 
και Θρησκευμάτων Υγείας

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   
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