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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: 17 Οκτωβρίου 2019 

 

        Αρ. Πρωτ.:    58481 

        Σχετ.:           57702, 57700 

        

 

 

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.69220/0710-2019(ΑΔΑ:ΩΕΔ7465ΧΘ7-Τ0Θ)  & 69212/07-10-

2019 (ΑΔΑ:6Φ3Χ465ΧΘ7-ΡΡΘ)  έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών 

            β)Το υπάριθμ.63157(899)/11-10-2019 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”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

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,   7  Οκτωβρίου 2019 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 69220 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ  
Ταχ. Διεύθυνση : Σταδίου 27   
Ταχ. Κώδικας : 101 83 Αθήνα  
Πληροφορίες : Ι. Ντούμα                                                  ΠΡΟΣ: Τους κ. κ. Περιφερειάρχες 
Τηλέφωνο : 213 136 4607 Αττικής & Κεντρικής Μακεδονίας 
Fax : 213 136 4616  
e-mail : i.ntouma@ypes.gr  

    
ΘΕΜΑ: Εορτασμός των επετείων της 28ης και της 26ης Οκτωβρίου στις πόλεις της Αθήνας και 

της Θεσσαλονίκης 

Στη συνέχεια της με αριθμό 69212/07.10.2019 εγκυκλίου του Υπουργείου μας, με την οποία σας 

παρασχέθηκαν γενικές οδηγίες για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940, σας στέλνουμε 

συμπληρωματικά τις ακόλουθες ειδικότερες οδηγίες για τον εορτασμό των ανωτέρω επετείων, στις 

πόλεις των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. 
 

1. Στην πόλη των Αθηνών, θα πραγματοποιηθούν και οι παρακάτω συγκεκριμένες εκδηλώσεις: 
 

α. Την 27η Οκτωβρίου 2019 

Κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη από την Κεντρική Επιτροπή 

Βορειοηπειρωτικού Αγώνα, την Εθνική Γενική Συνομοσπονδία Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου 

Ελλάδας, εφεδροπολεμιστικές οργανώσεις, εκπροσώπους Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και 

Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, εκπροσώπους Σώματος Αδελφών Νοσοκόμων Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού, κτλ. 

Εκ μέρους της Εθνικής Αντίστασης στεφάνι θα καταθέσουν εκπρόσωποι όλων των 

αναγνωρισμένων αντιστασιακών οργανώσεων που εδρεύουν στο νομό. 
 

β. Την 28η Οκτωβρίου 2019 

Τέλεση επίσημης δοξολογίας. 

Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, την 

Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, από εκπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων, των πολιτικών 

κομμάτων και των Ενόπλων Δυνάμεων, τον Περιφερειάρχη Αττικής, το Δήμαρχο Αθηναίων και το 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Παρέλαση αντιπροσωπευτικών τμημάτων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης καθώς και σπουδαστών ΑΕΙ και ΤΕΙ, προσκόπων και οδηγών ενώπιον της Υπουργού 

Παιδείας & Θρησκευμάτων, παρισταμένων εκπροσώπων της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας 

Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδας, ΑΠΟΕΑ και ΑΠΟΤΠ. 

Σημειώνεται ότι δεν θα πραγματοποιηθεί παρέλαση των Ενόπλων Δυνάμεων. 
 

2. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθούν και οι ακόλουθες εκδηλώσεις: 
 

α. Την 25η Οκτωβρίου 2019 

Γενικός σημαιοστολισμός και φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., 

καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών, όπως ορίζεται στη με αριθμό  

69207/07.10.2019 απόφασή μας. 

Λιτάνευση της Ιερής Εικόνας του πολιούχου της πόλης Αγίου Δημητρίου. 
 

 

ΑΔΑ: ΩΕΔ7465ΧΘ7-Τ0Θ



β. Την 26η Οκτωβρίου 2019 

Τέλεση επίσημης δοξολογίας στον Ιερό Ναό του πολιούχου της πόλης, Αγίου Δημητρίου. 
 

γ. Την 27η Οκτωβρίου 2019 

Παρέλαση μαθητών παρουσία μελών της Κυβέρνησης και λοιπών Αρχών. 
 

δ. Την 28η Οκτωβρίου 2019 

Κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού από την Αυτού Εξοχότητα τον Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας. 

Παρέλαση αντιπροσωπευτικών τμημάτων των μαθητών και σπουδαστών, προσκόπων, οδηγών, 

αναπήρων πολέμου, τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού 

Σώματος κτλ. 
 

Το όλο πρόγραμμα μπορεί να εμπλουτισθεί και με άλλες εκδηλώσεις ή να προσαρμοστεί με το 

πρόγραμμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. 
 

Για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στους λοιπούς δήμους της 

Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα εφαρμοστούν όσα αναγράφονται 

στην με αριθμό  69212/07.10.2019  εγκύκλιό μας. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 

Κοινοποίηση: (να σταλεί μόνο μεe-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 – 7
ο
 Ε.Γ. 

  7. ΓΔΟΣΥ / ΔΕΠΑΘΑ 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων-Ρουφ 

  8. Γ.Ε.Σ., 7
ο
 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/ 7

ο
 Ε.Γ./ 902/ΒΣΤ 

12. Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Αττικής & Μακεδονίας-
Θράκης 

 (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 
 

ΑΔΑ: ΩΕΔ7465ΧΘ7-Τ0Θ



       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,  7  Οκτωβρίου 2019 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 69212 
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., 7

ο
 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/ 7

ο
 Ε.Γ./ 902/ΒΣΤ 

   12. Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

   13. Περιφερειάρχες 

ΘΕΜΑ: Εορτασμός της εθνικής επετείου της 28
ης

 Οκτωβρίου 1940 
 

Σε συνέχεια της με αριθμ. 69207/07.10.2019 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 25
η
 Οκτωβρίου 2019 

- 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: 6Φ3Χ465ΧΘ7-ΡΡΘ



β. Την 28
η
 Οκτωβρίου 2019 

- 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 τετραήμερος από την 8η πρωινή ώρα της 25ης 

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 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 

ΑΔΑ: 6Φ3Χ465ΧΘ7-ΡΡΘ



                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ - ΔΙΕΘΝΩΝ

 ΣΧΕΣΕΩΝ
_____________

    Θεσσαλονίκη 11 Οκτωβρίου 2019
    Αριθμ. Πρωτ. 631571(899) + 
[631437(896) + 631503(897) + 
637113(925) + 637466(926)]
    

Ταχ. Διεύθυνση : Βασ. Όλγας 198          ΠΡΟΣ:  Πίνακα Αποδεκτών

Ταχ. Κώδικας : 546 55

Πληροφορίες : Αικατερίνη Σεραφείμ 

Τηλέφωνο : 2313 319676
Αριθμό Τηλ/τυπίας : 2310 413722

Ηλεκτρονική Δ/νση :
 

dimsx  @  pkm  .  gov  .  gr   

ΘΕΜΑ: Εορτασμός Επετείων 26ης Οκτωβρίου 1912 και 28ης Οκτωβρίου 1940 στη Μ.Ε.
Θεσσαλονίκης, για το έτος 2019
ΣΧΕΤ.: α) Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 69207/07-10-2019 (ΑΔΑ: 6Φ0Κ465ΧΘ7-3ΟΡ), 69212/07-
10-2019 (ΑΔΑ: 6Φ3Χ465ΧΘ7-ΡΡΘ) και 69220/07-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΕΔ7465ΧΘ7-Τ0Θ) έγ-
γραφα του Υπουργείου Εσωτερικών (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοι-
κητικής Υποστήριξης- Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης- Τμήμα Ποιότητας & Εθιμοτυ-
πίας)
β) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 800/30-09-2019  έγγραφο της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης
γ) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4633/11-10-2019 έγγραφο του γραφείου Πρύτανη του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

           Οι εορταστικές εκδηλώσεις των Επετείων της 26ης Οκτωβρίου 1912, ημέρας απε-
λευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τον τουρκικό ζυγό και εορτής του Πολιούχου της Αγίου
Δημητρίου, και της 28ης Οκτωβρίου 1940, ημέρας ιδιαίτερης αξίας για τη χώρα μας, καθώς
αποτελεί υπενθύμιση της αντίστασης της πατρίδας μας ενάντια στο φασισμό και το ναζισμό
και των αγώνων των λαών για τη δημοκρατία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θα πραγματο-
ποιηθούν και φέτος με την κάθε δυνατή λαμπρότητα και επισημότητα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στις εκδηλώσεις εορτασμού που θα πραγμα-
τοποιηθούν σε όλα τα σχολεία και λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα
Ν.Π.Δ.Δ. και τους Οργανισμούς της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 

Ειδικότερα, για τα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι εκδηλώσεις θα πραγματο-
ποιηθούν  με μέριμνα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και των τελεταρχών που ορίζονται από τη Διεύ-
θυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
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Αναλυτικά το πρόγραμμα εορτασμού περιλαμβάνει:
    Α)      Για το Δήμο 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 (8:00΄) της 25ης Οκτω-
βρίου μέχρι και τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2019.
    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.Δ.Δ. και των Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 25ης, 26ης, 27ης

και 28ης Οκτωβρίου 2019.

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
- Ο μ ι λ ί ε ς  σε ειδικές συγκεντρώσεις στα σχολεία, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ.
και τους λοιπούς φορείς του Δήμου Θεσσαλονίκης.
- Λ ι τ ά ν ε υ σ η  των ιερών Εικόνων μετά της ιεράς Εικόνας της Παναγίας “ΣΟΥΜΕΛΑ”
και των ιερών Λειψάνων του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πολιούχου Θεσσαλονί-
κης ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ, με τη συμμετοχή των Αρχών και σύμφωνα με
το πρόγραμμα της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.

Σάββατο  26 Οκτωβρίου 2019
-  Έ π α ρ σ η  τ η ς  σ η μ α ί α ς  στο Λευκό Πύργο παρουσία του Προέδρου του Περιφε-
ρειακού 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
πρόγραμμα του Γ΄ Σώμα Στρατού.
- Ε π ί σ η μ η  Δ ο ξ ο λ ο γ ί α στον Ιερό Ναό του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου Δη-
μητρίου 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 Δη-
μητρίου στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κυριακή  27 Οκτωβρίου 2019
- Κ α τ ά θ ε σ η  στεφάνων από τη μαθητιώσα νεολαία στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού
παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτι-
κής Ενότητας Θεσσαλονίκης, του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και των Προϊσταμένων των οικείων Διευθύν-
σεων σύμφωνα με το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και με ευθύνη
των οριζόμενων τελεταρχών από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 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
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 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 Αν-
δριάντες από τη μαθητιώσα νεολαία σύμφωνα με το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και με ευθύνη των οριζόμενων τελεταρχών από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Δευτέρα  28 Οκτωβρίου 2019
- 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 Εξο-
χότητα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 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 Δέντρων», το ίδιο
και η λήξη που συμπίπτει με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.
Π  α  ρ  έ  λ  α  σ  η  ενώπιον της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, αναπήρων πολέμου,
συλλόγων, τμημάτων μαθητών, προσκόπων, οδηγών και τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων,
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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 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
       Για την υλοποίηση των εκδηλώσεων που αναφέρονται ανωτέρω, αλλά και όσων αναλυ-
τικότερα περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα που θα εκδοθεί, παρακαλούνται όλες οι
εμπλεκόμενες Αρχές και Υπηρεσίες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε οι εορτα-
στικές εκδηλώσεις να τελεσθούν με την απαιτούμενη λαμπρότητα, επισημότητα και τάξη,
που αρμόζει στα εορταζόμενα γεγονότα. Ειδικότερα, πλην των άλλων ενεργειών που πρέπει
να γίνουν από τις αρμόδιες Αρχές, επισημαίνουμε:

- Ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρακαλείται να μεριμνήσει για την τοποθέτηση της εξέδρας των
επισήμων στο χώρο της μαθητικής παρέλασης, για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,  τον
ευπρεπισμό και την καθαριότητα των χώρων των εκδηλώσεων, καθώς και τη διαγράμμιση
του οδοστρώματος στο οποίο θα πραγματοποιηθούν η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση
(27 & 28/10/2019).

- Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρι-
κής Μακεδονίας παρακαλείται  να μεριμνήσει  έγκαιρα για τον προγραμματισμό και  την
πραγματοποίηση  εορταστικών  εκδηλώσεων  στα  σχολεία  της  Μητροπολιτικής  Ενότητας
Θεσσαλονίκης.

- Οι  οριζόμενοι  τελετάρχες  από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Ανατολικής
Θεσσαλονίκης παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη έκδοση του προγράμματος
παρέλασης και κατάθεσης στεφάνων από τη μαθητιώσα νεολαία και να ορίσουν υπευθύνους
για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με ευθύνη της Διεύθυνσής τους.
    
Β)  Για τους λοιπούς Δήμους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 

Το πρόγραμμα εορτασμού θα πρέπει να καταρτισθεί με μέριμνα των οικείων Δημάρ-
χων,  τηρούμενης  της αριθ.  52749/28-09-2006 (ΦΕΚ 1488/Β΄/06-10-2006) απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τον καθορισμό της σει-
ράς 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 (8:00΄) της 25ης Οκτωβρίου μέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2019.
           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.Δ.Δ. και των Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και
28ης Οκτωβρίου 2019.

Παρασκευή  25 Οκτωβρίου 2019 
- Ο μ ι λ ί ε ς  στα σχολεία, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. 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.

Δευτέρα  28 Οκτωβρίου 2019
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  Δ ο ξ ο λ ο γ ί α.
γ. Ε π ι μ ν η μ ό σ υ ν η  Δ 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 Δοξολογίας.
δ. Π α ρ έ λ α σ η  τ μ η μ ά τ ω ν   αναπήρων πολέμου, μαθητών, σπουδαστών, προσκόπων,
οδηγών και τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων (όπου υπάρχουν), διάρκειας 40-60 λεπτών. 
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- Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα των εκδηλώσεων μπορεί να εμπλουτισθεί, ανάλογα με τις
τοπικές συνθήκες και τα μέσα που υπάρχουν στη διάθεσή σας, για την πληρέστερη οργάνωση
και τη μεγαλοπρεπέστερη τέλεση του εορτασμού, 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 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

                                                                                                        Μ.Ε.Π.
                Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
             ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
             ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ – ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

                            ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

                                                               

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης) -Διοικητήριο
2. Υπηρεσίες Υπουργείου Εξωτερικών - Διοικητήριο
3. Υπουργείο Δικαιοσύνης – Ελεγκτικό Συνέδριο - Διοικητήριο
4. Υπηρεσίες Υπουργείου  Οικονομικών - Διοικητήριο
5. Ιερές Μητροπόλεις Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
6. Δικαστικές Αρχές και Εθνική Σχολή Δικαστών
7. Γ΄ Σώμα Στρατού
8. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
9. Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
10. Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
11. Πανεπιστήμια  (Α.Π.Θ.,  Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας,  Διεθνές  Πανεπιστήμιο  και

Α.Τ.Ε.Ι.Θ.)
12. Δήμοι Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
13. Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α.
14. Περιφερειακή  Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης

Κεντρικής Μακεδονίας
15. Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου
16. Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.)
17. Ναυτική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος
18. 113  Πτέρυγα Μάχης
19. 350 Πτέρυγα Κατευθυνόμενων Βλημάτων
20. Γενική Επιθεώρηση Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος
21. Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας
22. Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης
23. Συντονιστή Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος
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24. Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας
25.  Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
26.  Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης
27.  Επιστημονικοί Σύλλογοι Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
28.   Επιμελητήρια Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
29.  Ενώσεις Αποστράτων
30.  Εφεδροπολεμιστικές, Αντιστασιακές και Οργανώσεις Αναπήρων
31.  Εφορείες Προσκόπων και Ελληνίδων Οδηγών
32.   Επαγγελματικές – Συνδικαλιστικές  Αρχές
33.  Πολιτιστικοί Σύλλογοι και Σωματεία
34.  Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού
35.  Υπηρεσίες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Δημοσίου
36. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαχείρισης Ποιότητας (Π.Κ.Μ.)
37. Ν.Π.Δ.Δ., Τράπεζες, ΙδρύματαΙερό Ναό του Αγίου Δημητρίου
38. Υπηρεσίες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Δημοσίου
39. Ν.Π.Δ.Δ., Τράπεζες, Ιδρύματα.
40. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαχείρισης Ποιότητας (ΠΚΜ)
41. Οριζόμενοι τελετάρχες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσ-

σαλονίκης

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γραφείο Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:   

Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων - Διεθνών Σχέσεων.
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