
                              
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΤΥΠΟΥ –∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

_____________ 

Θεσσαλονίκη, 19 Απριλίου 2012 
   Αρ. Πρωτ.: 133751 + (133737) 

Ταχ. ∆ιεύθυνση : Βασ. Όλγας 198  
Ταχ. Κώδικας : 546 55 

Τηλέφωνο 
: 2313 319869 

2313 313698 
Fax : 2310 413722 
E-mail : dimsx@pkm.gov.gr 
Πληροφορίες : Νικόλαος Β. Παππάς 

          ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα ∆ιανοµής 
 

 

 

ΘΕΜΑ: «Εκδηλώσεις εορτασµού των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντί-

στασης κατά του ναζισµού και του φασισµού». 

ΣΧΕΤ: Α.Π. 14442+14441/11-04-2012 έγγραφα Υπουργείου Εσωτερικών.  

 

1. Με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/08-04-1999) η 9η Μαΐ-

ου, ηµέρα λήξης του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, καθιερώθηκε ως ηµέρα πανελλα-

δικού εορτασµού των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισµού 

και του φασισµού. Για την έµπρακτη απόδοση της οφειλόµενης από το Έθνος τιµής 

προς τους πολεµιστές, τους αγωνιστές, τους νεκρούς και τα θύµατα του ιερού αγώνα 

και της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944 του Ελληνικού λαού εναντίον των εχθρικών 

στρατευµάτων κατοχής, θα πραγµατοποιηθούν, σύµφωνα µε το σχετικό πρόγραµµά 

µας, την Τετάρτη 9 Μαΐου 2012 σε ολόκληρη τη ∆ιοικητική Περιφέρεια Κε-

ντρικής Μακεδονίας: 

α. Γ ε ν ι κ ό ς  Σ η µ α ι ο σ τ ο λ ι σ µ ό ς από ώρα 08.00΄ µέχρι και τη δύση του 

ηλίου της 9ης Μαΐου. 

β. Φ ω τ α γ ώ γ η σ η όλων των δηµόσιων καταστηµάτων, των καταστηµάτων 

Ν.Π.∆.∆., O.T.A., Τραπεζών και καταστηµάτων κοινής ωφέλειας από τη δύση του ηλίου 

της 9ης Μαΐου µέχρι τις πρωινές ώρες της εποµένης. 

2. Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, θα πραγµατοποιηθούν την ίδια ηµέρα και οι παρακάτω εκδηλώσεις: 
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α) Ώρα 11.00΄: Επίσηµη ∆οξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης 

(Γ΄Σ.Σ.), χοροστατούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. ΑΝ-

ΘΙΜΟΥ.  

β) Ώρα 11.30΄: Ο µ ι λ ί α του Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσα-

λονίκης, κ. Απόστολου Τζιτζικώστα, στον χώρο του Ηρώου του Γ΄ Σώµατος Στρατού 

και στη συνέχεια κ α τ ά θ ε σ η  σ τ ε φ ά ν ω ν από τους κ.κ.: Εκπρόσωπο της Κυ-

βέρνησης, ∆ιοικητή του Γ΄ Σώµατος Στρατού, Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενό-

τητας Θεσσαλονίκης, ∆ήµαρχο Θεσσαλονίκης, εκπροσώπους Πολιτικών Κοµµάτων, εκ-

προσώπους Αντιστασιακών και λοιπών Οργανώσεων που έλαβαν µέρος ενεργά στον 

αγώνα και την αντίσταση κατά των δυνάµεων κατοχής και από όποιον εκπρόσωπο Νο-

µικού προσώπου ή άλλου φορέα θελήσει να τιµήσει την εκδήλωση αυτή και εφ’ όσον 

ενηµερώσει έγκαιρα την Υπηρεσία µας. 

3. Θέµατα που αφορούν την παράταξη και απόδοση τιµών, την εγκατάσταση µεγαφω-

νικής συσκευής και την τάξη και κυκλοφορία στους χώρους των εκδηλώσεων θα ρυθ-

µισθούν αντίστοιχα από το Γ΄ Σ.Σ. και τη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Θεσσαλονίκης. 

4. Εκδηλώσεις για τον Εορτασµό των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κα-

τά του ναζισµού και του φασισµού θα πραγµατοποιηθούν την Τετάρτη 9  Μαΐου και 

στις έδρες των λοιπών Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-

ας, σε συνεργασία µε τους οικείους ∆ήµους, και θα περιλαµβάνουν επίσηµη ∆οξολο-

γία, Οµιλία του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, που θα εκφωνηθεί µετά το τέλος της ∆ο-

ξολογίας (στο χώρο κατάθεσης στεφάνων) και κατάθεση στεφάνων  από τις Αρχές, 

τα Πολιτικά Κόµµατα και όποιο νοµικό πρόσωπο θελήσει να τιµήσει την εκδήλωση, ό-

πως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 4  παράγραφος 1 του Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/08-

04-1999) και τις ισχύουσες διατάξεις περί προβαδίσµατος. 

5. Τελετάρχες για τις εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν στην πόλη της Θεσσαλο-

νίκης ορίζονται οι: Θεόδωρος Τερζής, Ελένη Αντωνιάδου, Νικόλαος Παππάς και ∆ηµή-

τριος Αποστόλου, υπάλληλοι του Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

6. H ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία κοινοποι-

είται το παρόν έγγραφο, παρακαλείται να µεριµνήσει για τη µεταφορά των τελεταρχών 

στους χώρους των εκδηλώσεων. Οι ανωτέρω θα βρίσκονται στους χώρους των εκδη-

λώσεων µία (1) ώρα νωρίτερα από την ώρα έναρξης αυτών. 

Για την υλοποίηση των προαναφερόµενων εκδηλώσεων παρακαλούνται όλες οι 

εµπλεκόµενες Αρχές και υπηρεσίες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες και να κατα-
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βάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι εορταστικές εκδηλώσεις να τελεστούν µε 

την πρέπουσα λαµπρότητα και να έχουν πανεθνικό και παλλαϊκό χαρακτήρα. 

   

 

                   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  
                   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                              
  

 
                                                                         
                                                             ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ Χ. ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
Αποδέκτες προς ενέργεια 
1. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Γενική Γραµµατεία 

Μακεδονίας – Θράκης. 
2. Ιερές Μητροπόλεις Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 
3. ∆ικαστικές Αρχές και Σχολή ∆ικαστών.  
4. Γ΄ Σώµα Στρατού. 
5. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας-Θράκης. 
6. Πρόεδρος Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 
7. Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
8. ∆ήµοι Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
9. Πανεπιστήµια Α.Π.Θ. και Μακεδονίας και Α.Τ.Ε.Ι.Θ.. 
10. Γενική Επιθεώρηση Αστυνοµίας Β.Ε.. 
11. Γενική Επιθεώρηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Β.Ε.. 
12. 2η Περιφερειακή ∆ιοίκηση Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. 
13. Κεντρικό Λιµεναρχείο Θεσσαλονίκης. 
14. Ναυτική ∆ιοίκηση Β.Ε.. 
15. 113  Π.Μ.. 
16. 350 Π.Κ.Β.. 
17. Επιστηµονικοί Σύλλογοι.  
18. Επιµελητήρια. 
19. Ενώσεις Αποστράτων. 
20. Εφεδροπολεµιστικές, Αντιστασιακές και Οργανώσεις Αναπήρων.  
21. Εφορείες Προσκόπων και Ελληνίδων Οδηγών. 
22. Υπηρεσίες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ∆ηµοσίου. 
23. Ν.Π.∆.∆., Τράπεζες, Ιδρύµατα. 
 
Αποδέκτες προς κοινοποίηση 
1. Οριζόµενοι τελετάρχες. 
2. ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
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