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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Ματαίωση παρελάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020 δημοσιεύτηκε Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID–19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του».

Στο άρθρο 20 προβλέπεται η ματαίωση των στρατιωτικών παρελάσεων και 
των παρελάσεων της σπουδάζουσας και μαθητιώσας νεολαίας για την Εθνική Εορτή 
της 25ης Μαρτίου 1821, καθώς και των παρελάσεων στο πλαίσιο εορτασμού τοπικών 
επετείων απελευθέρωσης πόλεων, μέχρι τις 12.04.2020.

Επιπρόσθετα σας υπενθυμίζουμε ότι, δυνάμει της από 2867/Υ1/16.03.2020 
Κοινής Απόφασης Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας (Β΄872), δεν 
θα τελεστούν Δοξολογίες στους Ιερούς Ναούς, για προληπτικούς λόγους δημόσιας 
υγείας. Για τους ίδιους λόγους, δεν θα πραγματοποιηθούν καταθέσεις στεφάνων και 
λοιπές εορταστικές εκδηλώσεις.

Κατ’ εξαίρεση, θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνου από τον 
Πρωθυπουργό και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο μνημείο του άγνωστου 
στρατιώτη, με μέριμνα της Περιφέρειας Αττικής.

Επισημαίνεται ότι η ματαίωση παρελάσεων, δοξολογίας και καταθέσεως 
στεφάνων για επιτακτικούς λόγους δημόσιας υγείας, ουδόλως απαξιώνει ή μειώνει τις 
οφειλόμενες τιμές προς τους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Ως 
ένδειξη ελάχιστου φόρου τιμής, καλούμε όλες τις κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες, 
τους δήμους και τους πολίτες να αναρτήσουν την ελληνική σημαία στα καταστήματα 
των Υπηρεσιών τους και τις οικίες τους, αντίστοιχα.

Εφιστούμε την προσοχή σας για την απαρέγκλιτη τήρηση της παρούσας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ
Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Σπ. Μπάκας
                           Ι. Ντούμα
Τηλ: 213 136 4637, 4607
Email: s.mpakas@ypes.gr
            i.ntouma@ypes.gr

Αθήνα, 19  Μαρτίου 2020
Αρ. πρωτ.: 19016

Προς:
1. Περιφέρειες της Χώρας 
2. Δήμους της Χώρας
Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
2. Υπουργείο Εξωτερικών

(Να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου)
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