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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

               

                           Κατερίνη,   23/10/2020

                         Αρ. Πρωτ. : 586774(2719)

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α     Ε Ο Ρ Τ Α Σ Μ Ο Υ
ΤΗΣ 80  ΗΣ   ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940  

Για τον εορτασμό της 80ης ιστορικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου του 1940, σύμφωνα και με τα
υπ΄αριθμ.πρωτ.: 67269/13-10-2020 (ΑΔΑ: 65ΑΟ46ΜΤΛ6-ΘΕΩ) και 67271/13-10-2020 (ΑΔΑ: 6Ω6Α-
46ΜΤΛ6-Ε94) έγγραφα του Τμήματος Ποιότητας & Εθιμοτυπίας της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστή-
ριξης (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης) του Υπουργείου Εσω-
τερικών,  ορίζονται, οι παρακάτω εκδηλώσεις,  για την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 και την Τετάρτη 28
Οκτωβρίου 2020.

       Λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19,  η  τέλεση των δοξολογιών θα πραγματοποιηθούν  σύμφωνα με τις  ισχύουσες
υγειονομικές διατάξεις και αντιστοίχως οι καταθέσεις στεφάνων με περιορισμένο αριθμό ατόμων
για λόγους δημόσιας υγείας και υπό την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών διατάξεων.

A.  ΤΡΙΤΗ  27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Εορταστικές εκδηλώσεις, των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης όλου του
νομού και ανάπτυξη σ' αυτούς, της σημασίας της ιστορικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, σύμ-
φωνα πάντα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, για τον περιορισμό της διασποράς του κορω-
νοϊού, όπως αυτές ισχύουν στις σχολικές μονάδες της χώρας.

       Ώρα 12.00΄     

Προσκύνημα και κατάθεση στεφάνων, στο Μνημείο της πλατείας Ελευθερίας, από αντιπρο-
σωπείες  Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,     προσκόπων, συλλόγων  
και σωματείων. Σχολεία για την κατάθεση ορίζονται, το 4ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης, για την
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και το 4ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευ-
ση, που θα εκπροσωπηθούν από ένα άτομο με στολή παρέλασης. Τα ορισθέντα πιο πάνω σχολεία να
φροντίσουν για τα προς κατάθεση στεφάνια.

Παρακαλούνται οι αντιπροσωπείες των σχολείων, προσκόπων, συλλόγων και σωματείων που
θα τιμήσουν την εκδήλωση με την κατάθεση στεφάνων, να είναι μονομελείς και να τηρήσουν τις
προβλεπόμενες αποστάσεις, ώστε να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός στο χώρο πέριξ του μνημείου.

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι θα πρέπει να το δηλώσουν μέχρι τη Δευτέρα  26-10-
2020, ώρα 14.00΄   στο Γραφείο Τύπου της Π.Ε.Πιερίας στο τηλέφωνο: 2351 351208  και να    φροντί  -  
σουν για τα προς κατάθεση στεφάνια.

Β.  ΤΕΤΑΡΤΗ  28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

1. Ώρα 08.00΄

Χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες σ' όλες τις εκκλησίες.

2. Ώρα 10.20΄ (Ώρα προσέλευσης 10:15')
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Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Θείας Αναλήψεως, θα τελεστεί επίσημη Δοξολογία, στην οποία
θα χοροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος, κ.κ. Γε-
ώργιος, με το Ιερατείο της πόλης.

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 απο-
στάσεων μεταξύ των παρευρισκομένων.

       Τον Πανηγυρικό, θα εκφωνήσει μέσα στον Ιερό Ναό, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία
Μαυρίδου.

3. Ώρα 11.00΄

Κατάθεση στεφάνων, στο Μνημείο της πλατείας Ελευθερίας, από τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης,
τον  εκπρόσωπο της  Βουλής  των Ελλήνων,  την  Αντιπεριφερειάρχη  Πιερίας,  τον  Ανώτερο  Διοικητή
Φρουράς Π.Ε.Πιερίας και Διοικητή της XXIV Τ.Θ. Ταξιαρχίας, τον Αστυνομικό Διευθυντή Πιερίας, το
Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Π.Ε.Πιερίας, το Λιμενάρχη Σκάλας Κατερίνης, την Ένωση Στρα-
τιωτικών ΠΕ Πιερίας, τον Πρόεδρο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού,  τον  Πρόεδρο του
Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Πιερίας, τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων
Ασφαλείας Ν.Πιερίας, τον Πρόεδρο της Ένωσης Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ν.Πιερίας και από
εκπροσώπους κομμάτων.

Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πεσόντων και η τελετή θα λήξει με την ανάκρουση
του Εθνικού Ύμνου. 

Γ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ

Γενικό σημαιοστολισμό σε όλη την Επικράτεια, από την ογδόη πρωινή ώρα της 26ης Οκτωβρίου  μέχρι
τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου.

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.

ΓΕΝΙΚΑ

Σε ό,τι αφορά τις ιεροτελεστίες, παρακαλείται να επιληφθεί η Ιερά Μητρόπολη.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας παρακαλείται για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων αποστάσε-

ων, τάξης και κυκλοφορίας των οχημάτων στους χώρους των εκδηλώσεων με γνώμονα την αυ-

στηρή τήρηση των υγειονομικών διατάξεων στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που έχουν

ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Οι  Δ/νσεις  Α/θμιας  και  Β/θμιας  Εκπαίδευσης,  παρακαλούνται  να  μεριμνήσουν  για  την  ενημέρωση
των σχολείων εκτός πόλης Κατερίνης, σχετικά με τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου.

Ο Δήμος Κατερίνης, παρακαλείται, να μεριμνήσει, για τη μικροφωνική εγκατάσταση, την ημέρα της
Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, το σημαιοστολισμό και τη διευθέτηση του χώρου των καταθέσεων.

Από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, τελετάρχης ορίζεται, ο κ. Αλέξιος Πουλικίδης.

Από το Δήμο Κατερίνης, τελετάρχης ορίζεται, o κ. Γιώργος Μίχος.

Το πρόγραμμα αυτό έχει τη θέση επίσημης πρόσκλησης.

                                                                                       Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
                                                                                        

                                                                                            
                                                                    ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
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