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ΠΡΟΣ: 1. Δ.Π.Ε. και Δ.Δ.Ε. Κεντρικής  
Μακεδονίας 

2. Σ  2. Σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε.  
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ΘΕΜΑ: «Εορτασμός Επετείων 26ης Οκτωβρίου 1912 και 28ης Οκτωβρίου 1940, για το έτος 
2020» 
ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. πρωτ. 567945 (778)+ [567960 (779)+569294 (782)+ 570665 (793)] έγγραφο 
του Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και Δημοσίων-Διεθνών Σχέσεων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας 

 
Αναφορικά με τις εορταστικές εκδηλώσεις για τις Επετείους 26ης Οκτωβρίου 1912 και 

28ης Οκτωβρίου 1940, για το έτος 2020, παρακαλούμε για την τήρηση όσων ορίζονται με τις 

διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 2 και 6 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109 τ. Α΄) και του άρθρο 2, παρ. 6 

της υπ’ αριθμ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 2005 τ. Β΄) με την επισήμανση ότι η κάθε 

είδους εορταστική εκδήλωση πραγματοποιείται με προϋπόθεση την απαρέγκλιτη και 

αυστηρότατη τήρηση των οδηγιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Υπουργείου Υγείας για την 

αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  και τη διασφάλιση της υγείας 

εκπαιδευτικών και μαθητών. 

Επιπρόσθετα, και ύστερα από το ανωτέρω σχετικό, σας ενημερώνουμε ότι οι σχολικές 

μονάδες του Δήμου Θεσσαλονίκης θα αφιερώσουν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020, έως 

δύο ώρες από το ωρολόγιο πρόγραμμα για την πραγματοποίηση των εορταστικών εκδηλώσεων, 

ενώ κατά τα λοιπά, θα εφαρμοστεί πλήρως το ωρολόγιο πρόγραμμα και θα λειτουργήσει 

κανονικά το ολοήμερο. Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων 

από τη μαθητιώσα νεολαία στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού και στα μνημεία των Ηρώων, στις 

Προτομές και στους Ανδριάντες σύμφωνα με το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας και με ευθύνη των οριζόμενων τελεταρχών από τη ΔΔΕ Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης,σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για τη διασπορά του 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 
Τ.Κ. – Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες: Κώνστα Ρεβέκκα 
Τηλέφωνο: 2310 474832 
Φαξ: 2310474328 
Ιστοσελίδα: http://kmaked.gr 
e-mail: kmakedpde@sch.gr 
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κορωνοϊού COVID-19 και τηρώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις ώστε να αποφευχθεί ο 

συγχρωτισμός στον χώρο πέριξ των μνημείων. 

Οι σχολικές μονάδες των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και 

των λοιπών Δήμων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης πλην του Δήμου Θεσσαλονίκης, 

θα πραγματοποιήσουν εορταστικές εκδηλώσεις την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020. 

 

 Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπ/σης  
Κεντρικής Μακεδονίας 
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