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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ταχ. Δ/νση:      Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11  

Ταχ.Κώδικας:    54 008  Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες:   Μ. Πορφυριάδης 

Τηλ.:                2313 309.181 

FAX:                2313 309.412 

e-mail:         mporfy@damt.gov.gr     

ανάρτηση στην εφημερίδα 

της Υπηρεσίας 

Αποστολή με e-mail 

(σε όλες τις Υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.Θ.) 

 

 

 

              

     Θεσσαλονίκη: 19 Οκτωβρίου 2018 

 

        Αρ. Πρωτ.:    62792 

        Σχετ.:           58871, 58793 

        

 

 

Προς: 

Όλες τις Υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.Θ. 

 

ΘΕΜΑ: Σημαιοστολισμός, Εορτασμός Επετείων 26ης Οκτωβρίου 1912 και  28ης 
Οκτωβρίου 1940. 
 

ΣΧΕΤ: α)Τα υπ’αριθμ.51490/25-09-2018(ΑΔΑ:7Υ84465ΧΘ7-7Δ9)  & 51489/25-09-

2018 (ΑΔΑ:9ΟΚΑ465ΧΘ7-9ΙΔ)  έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών 

            β)Το υπάριθμ.485478(599)/11-10-2018 (ΑΔΑ:ΩΝΘΕ7ΛΛ-95Κ) έγγραφο της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

 Σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα αναφορικά με τον Σημαιοστολισμό, 

Εορτασμό των Επετείων 26ης Οκτωβρίου 1912 και  28ης Οκτωβρίου 1940, για ενημέρωσή 

σας.   

 

 Το παρόν έγγραφο καθώς και τα παραπάνω έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών και της 

Π.Κ.Μ., έχουν αναρτηθεί στην εφημερίδα της υπηρεσίας 

http://docman.damt.gov.gr/docman.php στην κατηγορία εγγράφων “Εγκύκλιοι”  και  στην 

υποκατηγορία “ Γενικά”.   

Συνημμένα: 

-Τα ανωτέρω σχετικά. 

 

 

 

 

 

Μ.Ε.Σ. 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

Διοίκησης 

 

 

Αθανάσιος Μπογιαννίδης 

mailto:mporfy@damt.gov.gr
http://docman.damt.gov.gr/docman.php


Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - Να σταλεί μόνο με e-mail ή με fax

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα,  25 Σεπτεμβρίου 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 51490
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Σταδίου 27                        Προς: 1. Προεδρία της Δημοκρατίας
Ταχ. Κώδικας : 101 83 Αθήνα 2. Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού
Πληροφορίες : Ι. Ντούμα 3. Βουλή των Ελλήνων
e-mail : i.ntouma@ypes.gr 4. Όλα τα Υπουργεία
Τηλέφωνο : 213 136 4607 Διευθύνσεις Διοικητικού
Fax : 213 136 4616 5. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

ΓΔΟΣΥ Στρατόπεδο Παπάγου
15501 Χολαργός 

6. ΓΕΕΘΑ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
Στρατ. Παπάγου-15501 Χολαργός

7. ΓΔΟΣΥ / ΔΕΠΑΘΑ
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων-Ρουφ

8. Γ.Ε.Σ., 7ο Ε.Γ, Γ.Ε.Α./ Α5
Γ.Ε.Ν./Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

9. Αρχηγεία ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ.
10. Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές
11. ΑΣΔΥΣ/ 7ο Ε.Γ./ 902/ΒΣΤ
12. Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
13. Περιφερειάρχες

ΘΕΜΑ: Εορτασμός της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940
Σε συνέχεια της με αρίθμ. 51489/25.09.2018 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά 

με  το  σημαιοστολισμό  για  τον  εορτασμό  της  εθνικής  επετείου  της  28ης Οκτωβρίου  1940,  σας 
γνωρίζουμε τα εξής:
1. Η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 έχει ιδιαίτερη αξία για τη Χώρα μας, υπενθυμίζοντας 
την αντίσταση της πατρίδας μας ενάντια στο φασισμό και το ναζισμό και τους αγώνες των λαών για 
τη δημοκρατία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Ο  εορτασμός  της  εθνικής  επετείου  θα  πραγματοποιηθεί  και  φέτος,  όπως  κάθε  χρόνο,  με  τη 
μεγαλύτερη δυνατή λαμπρότητα, ιδιαίτερα μάλιστα στα σχολεία και λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
τις δημόσιες υπηρεσίες, τα ν.π.δ.δ. και τους Οργανισμούς. 
Είναι, όμως, σημαντικό να επισημανθεί ότι, ιδιαίτερα στην παρούσα χρονική συγκυρία, πρέπει να 
δοθεί στον εν λόγω εορτασμό ουσιαστικό περιεχόμενο, ούτως ώστε να συμβάλει στην ενίσχυση 
της ιστορικής μνήμης για τα εγκλήματα του ναζισμού και του φασισμού, από τα οποία δεινοπάθησε 
η χώρα μας την περίοδο της κατοχής. Η αξιοποίηση της πρόσφατης ιστορικής γνώσης και της 
-ιδιαίτερα  ηρωικής  αλλά  και  επίπονης  για  την  πατρίδα  μας  -  ιστορικής  εμπειρίας,  μέσω  των 
εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα ανά την Ελλάδα, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει μια γιορτή 
για τη δημοκρατία, μια ευκαιρία υπενθύμισης και προβολής αξιών θεμελιώδους σημασίας, όπως η 
προστασία  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων,  η  καταπολέμηση  εκδηλώσεων  ρατσισμού  και 
ξενοφοβίας, ο σεβασμός της διαφορετικότητας και προάσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
2. Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως φέτος οι καθιερωμένες εκδηλώσεις προσλάβουν σε 
ολόκληρη  τη  Χώρα  την  ιδιαίτερη  αξία  και  επισημότητα  που  αρμόζουν  στις  θυσίες  και  στην 
αντίσταση του ελληνικού λαού ενάντια στο φασισμό και το ναζισμό.
Το πρόγραμμα του εορτασμού πρέπει να περιλαμβάνει:

α. Την 26η Οκτωβρίου 2018
- Ομιλίες σε ειδικές συγκεντρώσεις στα σχολεία, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. κτλ.
- Απότιση φόρου τιμής από τους μαθητές, σπουδαστές, προσκόπους και οδηγούς στα μνημεία των 
Ηρώων, προσερχομένων, μετά το πέρας των προηγούμενων εκδηλώσεων.

ΑΔΑ: 7Υ84465ΧΘ7-7Δ9



β. Την 28η Οκτωβρίου 2018
-  Επιμνημόσυνη  δέηση και  κατάθεση  στεφάνων στα  μνημεία  των  Ηρώων μετά  το  πέρας  της 
δοξολογίας.

Σημειώνεται  ότι  στις  πόλεις  –  έδρες  των  Περιφερειών  και  Περιφερειακών  Ενοτήτων  θα 
καταθέσουν  στεφάνι,  επίσης,  οι  εφεδροπολεμιστικές  οργανώσεις  και  εκ  μέρους  της  Εθνικής 
Αντίστασης,  εκπρόσωποι  όλων  των  παραρτημάτων  των  αναγνωρισμένων  αντιστασιακών 
οργανώσεων που εδρεύουν στην Περιφέρεια ή στην Περιφερειακή Ενότητα.

Στις λοιπές πόλεις, έδρες δήμων το πρόγραμμα κατάθεσης στεφάνων θα καταρτισθεί από την 
οικεία  δημοτική  αρχή,  τηρούμενης  της  με  αριθμ.52749/28.9.2006  (ΦΕΚ  1488/Β΄/6.10.2006) 
υπουργικής απόφασης καθορισμού της σειράς προβαδίσματος.
- Κοινή παρέλαση των αναπήρων πολέμου, μαθητών, σπουδαστών, προσκόπων, οδηγών μετά 
τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, διάρκειας 40-60 λεπτών. 
3. Ο σημαιοστολισμός ορίζεται γενικός και τριήμερος από την 8η πρωινή ώρα της 26ης Οκτωβρίου 
μέχρι και τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου. Το βράδυ της 27ης και 28ης Οκτωβρίου, πόλεις και 
χωριά θα φωταγωγηθούν.
4. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων μπορεί να εμπλουτιστεί, ανάλογα με τις τοπικές συνήθειες και 
τα μέσα που υπάρχουν στη διάθεσή σας.

Ειδικά για τους Δήμους Αθηναίων και Θεσσαλονίκης θα δοθούν ιδιαίτερες οδηγίες.
Πιστεύουμε ότι  η Τοπική Αυτοδιοίκηση και  οι  πολιτικοί  φορείς θα συμβάλουν αποφασιστικά, 

ώστε ο εορτασμός της εθνικής επετείου να έχει πανεθνικό και παλλαϊκό χαρακτήρα
.

Με  το  πνεύμα  αυτό  παρακαλούμε  να  δοθούν  έγκαιρα  οι  απαραίτητες  οδηγίες  κατά  λόγο 
αρμοδιότητας, για την πληρέστερη οργάνωση και τη μεγαλοπρεπέστερη τέλεση του εορτασμού.

Ιδιαίτερα παρακαλούνται:
α.  Οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για την παροχή οδηγιών για τον εορτασμό της 
εθνικής επετείου στις Υπηρεσίες γενικά που εποπτεύουν, καθώς και στους δήμους της τοπικής 
αρμοδιότητάς  τους,  και  για  την  κατάρτιση  του  προγράμματος  κατάθεσης  στεφάνων  από  τις 
αρμόδιες δημοτικές αρχές.

β. Οι Περιφερειάρχες, για την κατάρτιση του προγράμματος εορτασμού της Εθνικής Επετείου στις 
έδρες των Περιφερειών και  των Περιφερειακών Ενοτήτων,  στο οποίο θα ρυθμίζεται  εκτός των 
άλλων  και  η  σειρά  κατάθεσης  στεφάνων  από  τους  εκπροσώπους  των  δημοσίων  αρχών, 
οργανισμών, ιδρυμάτων κτλ που μετέχουν στην εορτή,  καθώς και η σειρά προβαδίσματος των 
ανωτέρω, στους χώρους των παρελάσεων και των λοιπών εκδηλώσεων, τηρουμένης πάντοτε της 
με αριθμ.52749/28.9.2006 (ΦΕΚ 1488/Β’ /6.10.2006) υπουργικής απόφασης.

Εσωτερική Διανομή: 
-Γραφείο Υπουργού
-Γραφεία Υφυπουργών
-Γραφεία Γενικών Γραμματέων 
-Γραφείο Τύπου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΑΔΑ: 7Υ84465ΧΘ7-7Δ9



Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - Να σταλεί μόνο με e-mail ή με fax

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 25  Σεπτεμβρίου 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 51489
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Σταδίου 27 
Ταχ. Κώδικας : 101 83 Αθήνα
Πληροφορίες : Ι. Ντούμα
Τηλέφωνο : 213 136 4607
Fax : 213 136 4616
e-mail : i.ntouma@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Σημαιοστολισμός για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

Τις  διατάξεις  του  ν.  851/1978  «Περί  της  Εθνικής  Σημαίας,  των  Πολεμικών Σημαιών  και  του 
Διακριτικού Σήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας» (ΦΕΚ 233/Α΄/22.12.1978).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε κατά το φετινό εορτασμό της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου:

1. Γενικό σημαιοστολισμό σε όλη την Επικράτεια, από την ογδόη πρωινή ώρα της 26ης μέχρι τη δύση 
του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου, για δε την πόλη της Θεσσαλονίκης από την 25η Οκτωβρίου.

2. Φωταγώγηση όλων των  καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των καταστημάτων 
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών, κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου, για δε την 
πόλη της Θεσσαλονίκης από το βράδυ της 25ης Οκτωβρίου.

Κοινοποίηση: ακολουθεί

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΑΔΑ: 9ΟΚΑ465ΧΘ7-9ΙΔ



Κοινοποίηση: (να σταλεί μόνο με e-mail ή με fax)
  1. Προεδρία της Δημοκρατίας
  2. Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού
  3. Βουλή των Ελλήνων
  4. Όλα τα Υπουργεία

Διευθύνσεις Διοικητικού
  5. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

ΓΔΟΣΥ Στρατόπεδο Παπάγου
15501 Χολαργός

  6. ΓΕΕΘΑ – Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
  7. ΓΔΟΣΥ / ΔΕΠΑΘΑ

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων-Ρουφ
  8. Γ.Ε.Σ., 7ο Ε.Γ., Γ.Ε.Ν./ Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, Γ.Ε.Α./ Α5
  9. Αρχηγεία ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ.
10. Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές
11. ΑΣΔΥΣ/ 7ο Ε.Γ./ 902/ΒΣΤ
12. α. Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

β. Περιφερειάρχες
(για  τις  δικές  τους  ενέργειες,  κατά  λόγο  αρμοδιότητας,  για  την 
ενημέρωση των φορέων που εποπτεύουν)

Εσωτερική Διανομή:
-Γραφείο Υπουργού
-Γραφεία Υφυπουργών
-Γραφεία Γενικών Γραμματέων 
-Γραφείο Τύπου
-Διεύθυνση Προμηθειών & Υποδοµών 

ΑΔΑ: 9ΟΚΑ465ΧΘ7-9ΙΔ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ - ∆ΙΕΘΝΩΝ 

 ΣΧΕΣΕΩΝ 
_____________ 

    Θεσσαλονίκη 11 Οκτωβρίου 2018 
    Α.Π.: 485478(599)+ [485510(600)+   
    482547(593) + 485952(601) +   
    495687(616)+ 495703(617) 
     

Ταχ. ∆ιεύθυνση : Βασ. Όλγας 198  

Ταχ. Κώδικας : 546 55 

Πληροφορίες : Αικατερίνη Σεραφείµ  

         ΠΡΟΣ:  Ως Πίνακα Αποδεκτών 
 

Τηλέφωνο : 2313 319676 
Αριθµό Τηλ/τυπίας : 2310 413722 

Ηλεκτρονική ∆/νση :
  

dimsx@pkm.gov.gr 

 

 
ΘΕΜΑ: Εορτασµός Επετείων 26ης Οκτωβρίου 1912 και 28ης Οκτωβρίου 1940 στη Μ.Ε. 
Θεσσαλονίκης 
ΣΧΕΤ.: α) Τα υπ’ αριθµ. πρωτ. 51489/25-09-2018 + 51490/25-09-2018 + 51496/25-09-2018  
έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών (Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοι-
κητικής Υποστήριξης- ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης- Τµήµα Ποιότητας & Εθιµοτυπί-
ας) 
β) Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 894/01-10-2018 έγγραφο της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης 
γ) Το από 01/10/2018 έγγραφο του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Γενική 
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών- ∆ιεύθυνση Συντονισµού Ακαδηµαϊκών Μονάδων- Τµήµα 
∆ηµοσίων Σχέσεων) 
δ) Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 12591/04-10-2018 έγγραφο του Γραφείου ∆ηµάρχου Χαλκηδόνος. 

            
 

Οι εορταστικές εκδηλώσεις των Επετείων της 26ης Οκτωβρίου 1912, ηµέρας απε-
λευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τον τουρκικό ζυγό και εορτής του Πολιούχου της Αγίου 
∆ηµητρίου, και της 28ης Οκτωβρίου 1940, ηµέρας υπενθύµισης της αντίστασης της πατρίδας 
µας ενάντια στο φασισµό και το ναζισµό και των αγώνων των λαών για τη δηµοκρατία και την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θα πραγµατοποιηθούν και φέτος µε ιδιαίτερη λαµπρότητα και επιση-
µότητα, προκειµένου να τονιστεί η µεγάλη σηµασία τους για την ιστορική πορεία του Έθνους. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στις σχολικές εκδηλώσεις εορτασµού που θα 
πραγµατοποιηθούν σε όλα τα σχολεία της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.  

Ειδικότερα, για τα σχολεία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, οι εκδηλώσεις θα πραγµατοποιη-
θούν µε µέριµνα της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και των τελεταρχών που ορίζονται από τη ∆ιεύθυνση 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 

 
Αναλυτικά το πρόγραµµα εορτασµού περιλαµβάνει: 

    Α)  Για το ∆ήµο Θεσσαλονίκης 
    α. Γ ε ν ι κ ό  Σ η µ α ι ο σ τ ο λ ι σ µ ό από την όγδοη πρωινή ώρα (8:00́ ) της 25ης Οκτωβρί-
ου µέχρι και τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2018. 

       ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
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    β. Φ ω τ α γ ώ γ η σ η όλων των καταστηµάτων του δηµοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των 
καταστηµάτων των Ν.Π.∆.∆. και των Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 25ης, 26ης, 27ης και 
28ης Οκτωβρίου. 
 
Πέµπτη 25 Οκτωβρίου 2018 
- Ο µ ι λ ί ε ς  σε ειδικές συγκεντρώσεις στα σχολεία, τις δηµόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.∆.∆. και 
τους λοιπούς φορείς του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 
- Λ ι τ ά ν ε υ σ η  των ιερών Εικόνων  µετά των ιερών Λειψάνων του Αγίου Ενδόξου Μεγαλο-
µάρτυρος και Πολιούχου Θεσσαλονίκης ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ µε τη συµµε-
τοχή των Αρχών και σύµφωνα µε το πρόγραµµα της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. 
 
Παρασκευή  26 Οκτωβρίου 2018 
- Έ π α ρ σ η  τ η ς  σ η µ α ί α ς  στο Λευκό Πύργο παρουσία του Προέδρου του Περιφερειακού 
Συµβουλίου  Κεντρικής Μακεδονίας και των µελών του. 
- Χ α ρ µ ό σ υ ν ε ς  κ ω δ ω ν ο κ ρ ο υ σ ί ε ς όλων των Ιερών Ναών.  
- Ε ω θ ι ν ό στους κεντρικούς δρόµους της πόλης από τις φιλαρµονικές σύµφωνα µε το πρό-
γραµµα του Γ΄ Σώµα Στρατού. 
- Ε π ί σ η µ η  ∆ ο ξ ο λ ο γ ί α στον Ιερό Ναό του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου ∆ηµη-
τρίου χοροστατούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Ανθίµου. 
- Ε π ί σ η µ ο ς  Ε ό ρ τ α σ µ ό ς  της ηµέρας του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου ∆ηµη-
τρίου στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 
1. Απολυτίκιο Αγίου ∆ηµητρίου από τη χορωδία «Γιάννης Μάντακας» Α.Π.Θ 
2. Προσφώνηση του Πρύτανη Α.Π.Θ. καθηγητή κ. Περικλή Α. Μήτκα. 
3. Οµιλία από τον Αντιπρύτανη Οικονοµικών, καθηγητή κ. Νικόλαο Βαρσακέλη µε τίτλο «Από 
τη χρεοκοπία στο έπος (1893-1912, 1932-1940)». 
4. Μουσικό µέρος από την Ορχήστρα του Α.Π.Θ.  
 
Σάββατο  27 Οκτωβρίου 2018 
- Κ α τ ά θ ε σ η  στεφάνων από τη µαθητιώσα νεολαία στο Ηρώο του Γ΄ Σώµατος Στρατού πα-
ρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης, του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και των Προϊσταµένων των οικείων ∆ιευθύνσεων σύµ-
φωνα µε το πρόγραµµα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και µε ευθύνη των οριζόµε-
νων τελεταρχών από τη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 
- Π α ρ έ λ α σ η  της µαθητιώσας νεολαίας στην οδό Τσιµισκή σύµφωνα µε το πρόγραµµα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και µε ευθύνη των οριζόµενων τελεταρχών από τη ∆ιεύ-
θυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 
- Κ α τ ά θ ε σ η  σ τ ε φ ά ν ω ν στα µνηµεία των Ηρώων, στις Προτοµές και στους Ανδριάντες 
από τη µαθητιώσα νεολαία σύµφωνα µε το πρόγραµµα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας και µε ευθύνη των οριζόµενων τελεταρχών από τη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 
 
Κυριακή  28 Οκτωβρίου 2018 
- Κ  α  τ  ά  θ  ε  σ  η  σ τ ε φ ά ν ο υ στο Ηρώο του Γ΄ Σώµατος Στρατού από την Αυτού Εξοχό-
τητα τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, µε µέριµνα του Γ΄ Σώµατος Στρατού.  
Κατά τη στιγµή της κατάθεσης θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η 
έναρξη της σιγής σηµαίνεται µε βολή από το Πυροβολείο των «Χιλίων ∆έντρων», το ίδιο και η 
λήξη που συµπίπτει µε την ανάκρουση του Εθνικού Ύµνου. 
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Π  α  ρ  έ  λ  α  σ  η  ενώπιον της Α.Ε. του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, αναπήρων πολέµου, 
συλλόγων, τµηµάτων µαθητών, προσκόπων, οδηγών και τµηµάτων των Ενόπλων ∆υνάµεων, 
Ελληνικής Αστυνοµίας, Λιµενικού και Πυροσβεστικού Σώµατος σύµφωνα µε τα αντίστοιχα 
προγράµµατα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Γ΄ Σώµατος Στρατού  και µε 
την ευθύνη των οριζόµενων τελεταρχών από τη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανα-
τολικής Θεσσαλονίκης. 
       Για την υλοποίηση των εκδηλώσεων που αναφέρονται ανωτέρω, αλλά και όσων αναλυτι-
κότερα περιλαµβάνονται στο επίσηµο πρόγραµµα που θα εκδοθεί, παρακαλούνται όλες οι ε-
µπλεκόµενες Αρχές και Υπηρεσίες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε οι εορταστικές 
εκδηλώσεις να τελεσθούν µε την απαιτούµενη λαµπρότητα, επισηµότητα και τάξη, που αρµό-
ζει στα εορταζόµενα γεγονότα. Ειδικότερα, πλην των άλλων ενεργειών που πρέπει να γίνουν 
από τις αρµόδιες Αρχές, επισηµαίνουµε: 
 

- Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης παρακαλείται να µεριµνήσει για την τοποθέτηση της εξέδρας των 
επισήµων στον χώρο της µαθητικής παρέλασης, για την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, καθώς 
και τον ευπρεπισµό των χώρων των εκδηλώσεων.  

- Η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας παρακαλείται να µεριµνήσει έγκαιρα για τον προγραµµατισµό και την πραγµατο-
ποίηση εορταστικών εκδηλώσεων στα σχολεία της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 

- Οι οριζόµενοι τελετάρχες από τη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης παρακαλούνται να µεριµνήσουν για την έγκαιρη έκδοση του προγράµµατος πα-
ρέλασης και κατάθεσης στεφάνων από τη µαθητιώσα νεολαία και να ορίσουν υπεύθυνους για 
τις εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται µε ευθύνη της ∆ιεύθυνσής τους. 
     
 
Β)  Για τους λοιπούς ∆ήµους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης  

Το πρόγραµµα εορτασµού θα πρέπει να καταρτισθεί µε µέριµνα των οικείων ∆ηµάρ-
χων, τηρούµενης της αριθ. 52749/28-09-2006 (ΦΕΚ 1488/Β΄/06-10-2006) απόφασης του Υ-
πουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης για τον καθορισµό της σειράς 
προβαδίσµατος και θα πρέπει να περιλαµβάνει σε γενικές γραµµές τα ακόλουθα: 
           α. Γ ε ν ι κ ό  Σ η µ α ι ο σ τ ο λ ι σ µ ό  σε όλη την Επικράτεια από την όγδοη πρωινή 
ώρα (8:00́ ) της 26ης Οκτωβρίου µέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2018. 
           β. Φ ω τ α γ ώ γ η σ η  όλων των καταστηµάτων του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και 
των καταστηµάτων των Ν.Π.∆.∆. και των Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης 
Οκτωβρίου 2018. 
 
Παρασκευή  26 Οκτωβρίου 2018  
- Ο µ ι λ ί ε ς  στα σχολεία, τις δηµόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.∆.∆. και τους λοιπούς φορείς µε 
µέριµνα των οικείων Αρχών.    
- Α π ό τ ι σ η  φ ό ρ ο υ  τ ι µ ή ς  από τους µαθητές, σπουδαστές, προσκόπους και οδηγούς στα 
µνηµεία των Ηρώων, προσερχοµένων, µετά το πέρας των προηγουµένων εκδηλώσεων. 
 
Σάββατο  27 Οκτωβρίου 2018  
- Σ τ ε φ α ν ι ο δ ρ ο µ ί α αθλητών µε αφετηρία το Στρατιωτικό Μουσείο Βαλκανικών Πολέ-
µων του ∆.∆. Γέφυρας του ∆ήµου Χαλκηδόνος και τερµατισµό στο Ηρώο του Γ΄ Σώµατος 
Στρατού και κατάθεση  στεφάνου από εκπρόσωπο του ∆ήµου Χαλκηδόνος. 
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Κυριακή  28 Οκτωβρίου 
α. Χ α ρ µ ό σ υ ν ε ς  κ ω δ ω ν ο κ ρ ο υ σ ί ε ς όλων των Ιερών Ναών, ενώ οι Φιλαρµονικές 
(όπου υπάρχουν) θα διέλθουν τους δρόµους παιανίζοντας θούρια και εµβατήρια. 
β. Ε π ί σ η µ η  ∆ ο ξ ο λ ο γ ί α. 
γ. Ε π ι µ ν η µ ό σ υ ν η  ∆ έ η σ η  και  Κ α τ ά θ ε σ η  Σ τ ε φ ά ν ω ν  στα µνηµεία των Ηρώων, 
µετά το πέρας της ∆οξολογίας. 
δ. Π α ρ έ λ α σ η  τ µ η µ ά τ ω ν  αναπήρων πολέµου, µαθητών, σπουδαστών, προσκόπων, ο-
δηγών και τµηµάτων των Ενόπλων ∆υνάµεων (όπου υπάρχουν), διάρκειας 40-60 λεπτών.  

 
- Επισηµαίνεται ότι το πρόγραµµα των εκδηλώσεων µπορεί να εµπλουτισθεί, ανάλογα µε τις το-
πικές συνθήκες και τα µέσα που υπάρχουν στη διάθεσή σας, για την πληρέστερη οργάνωση και τη 
µεγαλοπρεπέστερη τέλεση του εορτασµού, µέσα στο πλαίσιο του πανεθνικού και παλλαϊκού χαρα-
κτήρα, τηρουµένης της ισχύουσας περί εθιµοτυπίας και προβαδίσµατος υπουργικής απόφασης 
(αριθµ. 52749/28-09-2006, ΦΕΚ 1488/Β΄/06-10-2006) και βάσει των οδηγιών της Αποκε-
ντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 
 
 
 
 
                                                                                                     Μ.Ε.Π. 

                                                                
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

1. Υπουργείο Εσωτερικών (Τοµέας Μακεδονίας-Θράκης)  
2. Υπηρεσίες Υπουργείου Εξωτερικών - ∆ιοικητήριο 
3. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης – Ελεγκτικό Συνέδριο - ∆ιοικητήριο 
4. Υπηρεσίες Υπουργείου  Οικονοµικών - ∆ιοικητήριο 
5. Ιερές Μητροπόλεις Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 
6. ∆ικαστικές Αρχές και Εθνική Σχολή ∆ικαστών  
7. Γ΄ Σώµα Στρατού 
8. Υπηρεσίες Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
9. Πρόεδρο Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 
10. Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
11. Πανεπιστήµια Α.Π.Θ., Μακεδονίας, ∆ιεθνές και Α.Τ.Ε.Ι.Θ. 
12. ∆ήµοι Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 
13. Σύνδεσµοι Ο.Τ.Α. 

 

                       Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
                     ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 
                     ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ – ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 

 
 
  

 
 
 
 

                                    ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
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14. Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης K.M. 
15. Ανώτατη ∆ιακλαδική Σχολή Πολέµου 
16. Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ) 
17. Ναυτική ∆ιοίκηση Βορείου Ελλάδος 
18. 113  Πτέρυγα Μάχης  
19. 350 Πτέρυγα Κατευθυνόµενων Βληµάτων 
20. Γενική Επιθεώρηση Αστυνοµίας Βορείου Ελλάδος 
21. Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας 
22. Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Θεσσαλονίκης 
23. Συντονιστή Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώµατος 
24. Περιφερειακή Πυροσβεστική ∆ιοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας 
25. ∆ιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 
26. 2η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 
27. Κεντρικό Λιµεναρχείο Θεσσαλονίκης 
28. Επιµελητήρια Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 
29. Επιστηµονικοί Σύλλογοι Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 
30. Ενώσεις Αποστράτων 
31. Εφεδροπολεµιστικές, Αντιστασιακές και Οργανώσεις Αναπήρων  
32. Εφορείες Προσκόπων και Ελληνίδων Οδηγών 
33. Επαγγελµατικές και Συνδικαλιστικές Αρχές 
34. Οµοσπονδίες Μικρασιατικών, Προσφυγικών και Ποντιακών Σωµατείων 
35. Πολιτιστικοί Σύλλογοι και Σωµατεία 
36. Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού  
37. Υπηρεσίες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ∆ηµοσίου 
38. Ν.Π.∆.∆., Τράπεζες, Ιδρύµατα. 
39. ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιαχείρισης Ποιότητας (ΠΚΜ) 
40. Οριζόµενοι τελετάρχες ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολ. Θεσσαλονίκης 

 
 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Γραφείο Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:    

Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων - ∆ιεθνών Σχέσεων. 
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