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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 
  

ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 3016/4-1-2021 της Βουλής των Ελλήνων  
 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. 

Κυριάκος Βελόπουλος με θέμα «Ανεξήγητη με όρους κοινής λογικής η απουσία της 

μπάντας της ΑΣΔΥΣ στη Μητρόπολη Αθηνών κατά τη Δοξολογία της πρωτοχρονιάς 

και η αντ’ αυτού παρουσία της στο ‘Κέντρο Πολιτισμού – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος’», 

σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα έκτακτα μέτρα προστασίας έναντι 

της νόσου Covid-19 καθορίστηκε, μεταξύ άλλων, «η αναστολή συναθροίσε-

ων/δημόσιων ή κοινωνικών εκδηλώσεων, ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή δημοσίου, 

εσωτερικού ή εξωτερικού». 

Κατ’ εξαίρεση με το ΑΠ:989947/22 Δεκ 20/Περιφέρεια Αττικής, ορίστηκε ο 

εορτασμός στην πόλη της Αθήνας, για την 1η του Νέου έτους 2021, ο οποίος 

περιελάβανε Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών (ΙΜΝΑ), με 

προσκεκλημένους την Α.Ε  Προέδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, καθώς και 

εκπροσώπων έτερων Αρχών του τόπου μας, εντός πλαισίου των θεσπισμένων 

διατάξεων για τα μέτρα προστασίας έναντι της νόσου Covid-19. 

Κατά τις διατάξεις του ΠΔ 84/2009 (Α΄108), «ο Εθνικός Ύμνος παιανίζεται 

κατά την άφιξη και αναχώρηση αυτών που δικαιούνται τιμών στις διάφορες τελετές, 

εκτός εάν τούτο ορισθεί διαφορετικά αρμοδίως».  
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Για την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου είθισται η συμμετοχή της 

στρατιωτικής μουσικής με δώδεκα έως δεκαπέντε άτομα το λιγότερο, προκειμένου να 

αποδοθεί αυτός όπως προβλέπεται και με την δέουσα τιμή και κύρος. 

Στο πλαίσιο εφαρμογής των προεκτεθέντων διατάξεων αποφασίσθηκε για 

την απόδοση τιμών στην Α.Ε. Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η κατ’ εξαίρεση παρουσία 

του μικρότερου δυνατού αριθμού ατόμων, ήτοι τμήμα απόδοσης τιμών 6 ατόμων, 

άγημα Σημαίας 3 ατόμων και ενός σαλπιγκτή. 

Τέλος, εγκρίθηκε η συμμετοχή της Μουσικής της ΑΣΔΥΣ στην εορταστική 

εκδήλωση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στον εξωτερικό χώρο του Κέντρου Πολιτισμού 

Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου, η οποία πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία κοινού 

και με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας έναντι της νόσου 

Covid-19. 
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