
                      
     

 

Ο Γήκαξρνο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην θαη νη Πξόεδξνη ηωλ Γεκνηηθώλ 

Κνηλνηήηωλ ηνπ Γήκνπ Γέιηα ζαο πξνζθαινύλ ζηηο εθδειώζεηο γηα ηνλ 

ενξηαζκό ηεο επεηείνπ ηεο 

 28
εο

 Οθηωβξίνπ 1940 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε όιεο ηηο Κνηλόηεηεο 

ηνπ Γήκνπ ηελ  Πέκπηε  28 Οθηωβξίνπ 2021  

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ ΑΝΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

 

 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ: 

09.45 πκ Δπίζημη Γοξολογία ζηον Ιεπό Αγίος Νικολάος Αναηολικού 

 

10.15 πκ Δπιμνημόζςνη Γέηζη, εκθώνηζη Πανηγςπικού ηηρ ημέπαρ  

και καηάθεζη ζηεθανιών ζηο Μνημείο ηων Ηπώων, ενόρ λεπηού ζιγή, Δθνικόρ 

Ύμνορ 

 

ΒΡΑΥΗΑ: 

10.00 π.κ Δπίζημη Γοξολογία ζηον Ιεπό Αγ. Γημηηπίος ηηρ Τοπικήρ Κοινόηηηαρ 

Βπασιάρ. 

10.45 π.κ Δπιμνημόζςνη Γέηζη εκθώνηζη Πανηγςπικού ηηρ ημέπαρ  

και καηάθεζη ζηεθανιών ζηο Μνημείο ηων Ηπώων, ενόρ λεπηού ζιγή, Δθνικόρ 

Ύμνορ. 

 

ΚΑΛΟΥΧΡΗ: 

10.00  π.κ Δπίζημη Γοξολογία ζηον Ιεπό Αγίος Γεωπγίος Καλοσωπίος 

 

10.15 π.κ   Δπιμνημόζςνη Γέηζη εκθώνηζη Πανηγςπικού ηηρ ημέπαρ  

και καηάθεζη ζηεθανιών ζηο Μνημείο ηων Ηπώων, ενόρ λεπηού ζιγή, Δθνικόρ 

Ύμνορ 

 

ΚΤΜΗΝΑ: 

10.00 πκ Δπίζημη Γοξολογία ζηον Ιεπό Ναό Κοιμήζεωρ Αγίων Αποζηόλων 



Πέηπος και Παύλος ηηρ Γ.Κ. Κςμίνων. 

10.15 πκ Δπιμνημόζςνη Γέηζη εκθώνηζη Πανηγςπικού ηηρ ημέπαρ και 

καηάθεζη ζηεθανιών ζηο Μνημείο ηων Ηπώων, ενόρ λεπηού ζιγή, Δθνικόρ Ύμνορ 

 

 

ΓΗΑΒΑΣΑ: 

 

10.00 πκ Δπίζημη Γοξολογία ζηον Ιεπό Ναό Αγ.Γημηηπίος & Αγίων Αναπγύπων 

Γιαβαηών 

10.15 πκ Δπιμνημόζςνη Γέηζη εκθώνηζη Πανηγςπικού ηηρ ημέπαρ και καηάθεζη 

ζηεθανιών ζηο Μνημείο ηων Ηπώων, ενόρ λεπηού ζιγή, Δθνικόρ Ύμνορ 

 

 

ΝΔΑ ΜΑΛΓΑΡΑ: 

09.30 πκ Δπίζημη Γοξολογία ζηον Ιεπό Ναό Γεννέζιος ηηρ Θεοηόκος ηηρ Γ.Κ. Νέων 

Μαλγάπων 

09.45 πκ Δπιμνημόζςνη Γέηζη εκθώνηζη Πανηγςπικού ηηρ ημέπαρ και καηάθεζη 

ζηεθανιών  ζηο Μνημείο ηων Ηπώων, ενόρ λεπηού ζιγή, Δθνικόρ Ύμνορ 

 

 

ΗΝΓΟ: 

10.00 πκ Δπίζημη Γοξολογία ζηον Ιεπό Ναό Κοιμήζεωρ Θεοηόκος Σίνδος 

10.15 πκ Δπιμνημόζςνη Γέηζη εκθώνηζη Πανηγςπικού ηηρ Ημέπαρ,  καηάθεζη 

ζηεθανιών ζηο Μνημείο ηων Ηπώων, ενόρ λεπηού ζιγή, Δθνικόρ Ύμνορ 

 

 

 

ΥΑΛΑΣΡΑ: 

10.15 πκ Δπίζημη Γοξολογία ζηον Ιεπό Ναό Κοιμήζεωρ Θεοηόκος Χαλάζηπαρ 

10.30 πκ Δπιμνημόζςνη Γέηζη εκθώνηζη Πανηγςπικού ηηρ ημέπαρ και καηάθεζη 

ζηεθανιών ζηο Μνημείο ηων Ηπώων ενόρ λεπηού ζιγή, Δθνικόρ Ύμνορ 

 

 

 

Με βάζε  ηελ απόθαζε  ηνπ Τπνπξγνύ Δζωηεξηθώλ αλαθνξηθά κε ηνλ 

ζεκαηνζηνιηζκό θαη ηνλ ενξηαζκό ηεο Δζληθήο Δπεηείνπ ηεο 28εο Οθηωβξίνπ 

1940, πνπ  θαζνξίδεηαη κε ην έγγξαθν (Αξ. Πξωη.: 74901/13.10.2021) - (ΑΓΑ: 

9Κ1Φ46ΜΣΛ6-Δ8Φ) ν ηξόπνο ενξηαζκνύ ζηα ζρνιεία, ζηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξύκαηα, ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη ινηπνύο νξγαληζκνύο θαη ηνπ ζρεηηθνύ 

εγγξάθνπ Π.Κ.Μ ( απηνηειέο γξαθείν ηύπνπ θαη δεκνζηώλ ζρέζεωλ), νη 

ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο  ηεο 28
εο

 Οθηωβξίνπ 1940, ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ 

ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο γηα ιόγνπο δεκόζηαο πγείαο 

θαη κε ηελ απζηεξή ηήξεζε ηωλ κέηξωλ πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ηνπ θηλδύλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξωλνϊνύ COVID - 19, (ρξήζε κάζθαο, ηήξεζε 

απνζηάζεωλ θιπ) ηόζν από ηνπο καζεηέο όζν θαη από ηνπο παξεπξηζθόκελνπο 



πνπ ζα ηηο παξαθνινπζήζνπλ. Οη εθθιεζηαδόκελνη ζα πξέπεη λα θνξνύλ κάζθα 

θαη λα ηεξνύλ ηηο πξνβιεπόκελεο από ην λόκν απνζηάζεηο. 

 

Δπηπιένλ ζύκθωλα κε ην έγγξαθν ηεο Τθππνπξγνύ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάηωλ θ Εωήο Μαθξή κε αξηζκό Πξωηνθόιινπ Φ10/134752/Γ1 είλαη 

απνιύηωο απαξαίηεην νη  δηεπζπληέο ηωλ ζρνιείωλ ηνπ Γήκνπ Γέιηα λα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ απζηεξή ηήξεζε  ηωλ κέηξωλ, πνπ βξίζθνληαη ζε ηζρύ, γηα 

ηελ πξνζηαζία από ηε δηαζπνξά ηνπ θνξωλνϊνύ COVID – 19 γηα ηνπο καζεηέο  

πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο (παξειάζεηο, παξνπζία ζηνπο 

Ηεξνύο Νανύο θαη θαηάζεζε ζηεθάλωλ).  


