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ΘΕΜΑ: Εορτασμός Επετείων 26ης Οκτωβρίου 1912 και 28ης Οκτωβρίου 1940 στη Μ.Ε.
Θεσσαλονίκης, για το έτος 2020
ΣΧΕΤ.: α)  Τα  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  67269/13-10-2020  (ΑΔΑ:65AO46MT6-ΘΕΩ)  και
67271/13-10-20 (ΑΔΑ: 6Ω6Α46ΜΤΛ6-Ε94) έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών (Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης- Διεύθυνση Διοικητικής
Υποστήριξης- Τμήμα Ποιότητας & Εθιμοτυπίας)
β) Το από 13/10/2020 έγγραφο της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης (αριθμ. πρωτ. εισερ-
χομένου εγγράφου στην υπηρεσία μας  570665(793)/14-10-2020)
γ) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3905/14-10-2020 έγγραφο του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων (Γενική
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνση Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων του
Αριστοτελείου 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 πραγμα-
τοποιηθούν και φέτος με την κάθε δυνατή λαμπρότητα και επισημότητα, παρά τη μα-
ταίωση όλων των στρατιωτικών και μαθητικών παρελάσεων, λόγω της έξαρσης δια-
σποράς του κορωνοϊού   COVID-19   την τρέχουσα περίοδο.  

Να σημειωθεί ότι η ματαίωση των παρελάσεων ουδόλως απαξιώνει και μειώνει
τις οφειλόμενες τιμές στους αγωνιστές και τους ήρωες της Εποποιίας του 1940.

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,  σύμφωνα πάντα με τις
ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού,
όπως αυτές ισχύουν σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας.
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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 2020.
    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 2020.

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020
- Ο μ ι λ ί ε ς  στα σχολεία, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για
τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτές ισχύουν σε όλες τις σχολικές
μονάδες της χώρας.

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020
- Λ ι τ ά ν ε υ σ η  των ιερών Εικόνων μετά της ιεράς Εικόνας της “Παναγίας  Παραμυθίας”
και των χαριτοβρύτων Λειψάνων και της ιερής Εικόνας του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυ-
ρος και Πολιούχου Θεσσαλονίκης ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ εντός του Ιερού
Ναού του Αγίου Δημητρίου.
 Να σημειωθεί ότι βάσει  του ισχύοντος υγειονομικού πρωτοκόλλου, η είσοδος  
στον  Ιερό  Ναό  επιτρέπεται  μόνο  με  τη  χρήση  μάσκας,  ενώ  είναι  επιβεβλημένη  η
τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων μεταξύ των παρευρισκομένων.

Δευτέρα  26 Οκτωβρίου 2020
-  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.
- 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 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.
 Να σημειωθεί ότι βάσει  του ισχύοντος υγειονομικού πρωτοκόλλου, η είσοδος  
στον Ιερό Ναό θα επιτραπεί μόνο σε περιορισμένο αριθμό επισήμων, σύμφωνα  με την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 52749/28-09-2006 (ΦΕΚ 1488/Β΄/06-10-2006) απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τον καθορισμό της σειράς
προβαδίσματος, και μόνο κατόπιν επίδειξης της σχετικής προσωπικής πρόσκλησης από
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αυστηρά μόνο με τη χρήση μάσκας, ενώ είναι
επιβεβλημένη η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων μεταξύ των παρευρισκομένων.
- Ε π ί σ η μ ο ς  Ε ο ρ τ α σ μ ό ς  της ημέρας του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου Δη-
μητρίου στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  σύμφω-
να πάντα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για τον περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού.

Τρίτη  27 Οκτωβρίου 2020
- 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 βάσει του προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και με ευθύνη των
οριζόμενων τελεταρχών από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσ-
σαλονίκης, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για τον περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού, τηρώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις ώστε να απο-
φευχθεί ο συγχρωτισμός στο χώρο πέριξ των μνημείων.

        2

ΑΔΑ: 63ΨΩ7ΛΛ-ΔΚ3



- 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,  σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες υγειονομικές
διατάξεις για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, τηρώντας τις προβλεπόμε-
νες αποστάσεις ώστε να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός στο χώρο πέριξ των μνημείων.

Τετάρτη  28 Οκτωβρίου 2020
- 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 την Πρόεδρο της Δημοκρατίας,  με μέριμνα του Γ΄ Σώματος Στρατού,  σύμφωνα
πάντα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για τον περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού, τηρώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις ώστε να αποφευχθεί ο συγχρωτι-
σμός στο χώρο πέριξ του Ηρώου.
 Ως εκ τούτου, στην τελετή κατάθεσης θα παραστούν αυστηρά μόνο οι εξής: 
1. Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης,
2. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων,
3. Οι Αρχηγοί των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή,
4. Ο Πρύτανης του Προξενικού Σώματος,
5. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α),
6. Η Ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων,
7. Ο Στρατηγός Διοικητής Γ΄ Σώματος Στρατού,
8. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας,
9. Η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης,
10. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

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.

       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:

- 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, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για τον περιο-
ρισμό της διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτές ισχύουν σε όλες τις σχολικές μονάδες
της χώρας.

- Οι  οριζόμενοι  τελετάρχες  από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Ανατολικής
Θεσσαλονίκης παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη έκδοση του προγράμματος
κατάθεσης στεφάνων από τη μαθητιώσα νεολαία και να ορίσουν υπευθύνους για τις εκδη-
λώσεις  που πραγματοποιούνται με ευθύνη της Διεύθυνσής τους,  σύμφωνα πάντα με τις
ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού,
τηρώντας  τις  προβλεπόμενες  αποστάσεις  ώστε  να  αποφευχθεί  ο  συγχρωτισμός  στο
χώρο πέριξ των μνημείων.
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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 2020.
           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 2020.

Τρίτη  27 Οκτωβρίου 2020 
- Ο μ ι λ ί ε ς   στα σχολεία με μέριμνα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας,  σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες
υγειονομικές διατάξεις για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτές
ισχύουν σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας. 
- 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,
σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για τον περιορισμό της δια-
σποράς του κορωνοϊού, τηρώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις ώστε να αποφευχθεί ο
συγχρωτισμός στο χώρο πέριξ των μνημείων.

Τετάρτη  28 Οκτωβρίου 2020
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.
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,  σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες υγειονομικές
διατάξεις για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, τηρώντας τις προβλεπόμε-
νες αποστάσεις ώστε να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός στο χώρο πέριξ των μνημείων.

- 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, σύμ-
φωνα πάντα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για τον περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού, όπως αυτές ισχύουν για την Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.

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

  
                           ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

                                                               
(Ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης) -Διοικητήριο
2. Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη
3. Υπηρεσίες Υπουργείου Εξωτερικών – Διοικητήριο
4. Υπουργείο Δικαιοσύνης – Ελεγκτικό Συνέδριο - Διοικητήριο
5. Υπηρεσίες Υπουργείου  Οικονομικών – Διοικητήριο
6. Προξενικές Αρχές
7. Ιερές Μητροπόλεις Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
8. Ιερός Ναός  Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης
9. Δικαστικές Αρχές και Εθνική Σχολή Δικαστών
10. Γ΄ Σώμα Στρατού
11. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
12. Πανεπιστήμια (Α.Π.Θ., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο)
13. Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
14. Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας
15. Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
16. Δήμος Θεσσαλονίκης
17. Γραφείο Δημάρχου Θεσσαλονίκης
18. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης
19. Δήμοι Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
20. Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής
Μακεδονίας
21. Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου
22. Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.)
23. Ναυτική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος
24. 113  Πτέρυγα Μάχης
25. 350 Πτέρυγα Κατευθυνόμενων Βλημάτων
26. Γενική Επιθεώρηση Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος
27. Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας
28. Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης
29.  Συντονιστή  Επιχειρήσεων  Κεντρικής  Μακεδονίας  και  Ανατολικής  Μακεδονίας  &
Θράκης Πυροσβεστικού Σώματος
30. Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης
31. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης
32. Επιμελητήρια Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
33. Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Σωματεία, Σύλλογοι 
34. Επιστημονικοί Σύλλογοι Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
35. Ενώσεις Αποστράτων
36. Εφεδροπολεμιστικές, Αντιστασιακές  Οργανώσεις 
37. Εφορείες Προσκόπων και Ελληνίδων Οδηγών
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 Θεσσα-
λονίκης
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Γραφείο Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:   

Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων - Διεθνών Σχέσεων.
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