
                            
 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

«Έγκριση προγράμματος εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της 

Βέροιας από τους Τούρκους».   

  

 Ο Δήμος μας διοργανώνει κάθε χρόνο σειρά εκδηλώσεων για τον 

εορτασμό της 16ης Οκτωβρίου επετείου απελευθέρωσης της Βέροιας. 

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση ή μη 

του συνημμένου Αναλυτικού Προγράμματος Εκδηλώσεων.  

Σημειώνεται ότι λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την 

αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το φετινό 

πρόγραμμα εορτασμού είναι αρκετά διαφοροποιημένο σε σύγκριση με τα 

προηγούμενα έτη και, ως εκ τούτου, δεν περιλαμβάνονται πολλές 

καθιερωμένες εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένου και της μαθητικής και 

στρατιωτικής παρέλασης η οποία κάθε χρόνο πραγματοποιείται ανήμερα της 

Επετείου των Ελευθερίων.     

 
  

 Ο  Δήμαρχος 

 

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης 
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                                          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

 

Πέμπτη 15-10-2020: 

                                  Γενικός σημαιοστολισμός όλων των Δημοσίων και Δημοτικών καταστημάτων, 

Ν.Π.Δ.Δ. και Τραπεζών ως και των οικιών από την ανατολή του ηλίου της 15ης 

Οκτωβρίου μέχρι τη δύση της 16ης Οκτωβρίου 

Φωταγώγηση των Δημοσίων και Δημοτικών καταστημάτων καθώς και των 

καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών τις βραδινές ώρες της 15ης 

και 16ης Οκτωβρίου. 

Παρασκευή 16-10-2020: 

Ώρα  07.30:  Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκκλησιών 

Ώρα  08.00:  Επίσημη έπαρση της Σημαίας  

Ώρα 09.45:  Παράταξη μπάντας Φιλαρμονικής Δήμου Βέροιας 

Ώρα 10.05:  Πέρας προσέλευσης στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου 

Ώρα 10.10: Πέρας προσέλευσης επισήμων στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου  

Ώρα 10.15: Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου  

Ώρα 10.45: Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου 

από εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Β/μιας Εκπαίδευσης Ημαθίας 

Ώρα 11.15: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων στην 

Πλατεία Ρακτιβάν (Ωρολογίου) από τους κ.κ.: 

 Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης  

 Εκπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων  

 Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας 

 Στρατηγό – Διοικητή 1ης Μεραρχίας Πεζικού   

 Δήμαρχο Βέροιας  

 Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας  

 Διοικητή Σχολής Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Ελλ. Αστυνομίας Β. 
Ελλάδος  

 Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ν. Ημαθίας 

 Διευθυντή Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας  

 Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας  

 Προέδρους Παραρτημάτων Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών  

 Προέδρους Αναπηρικών & Εφεδροπολεμικών Οργανώσεων  

 Εκπροσώπους Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης  

 Οργανώσεις, Συλλόγους, Σωματεία & λοιπούς φορείς 



 
 Σιγή ενός λεπτού - Εθνικός Ύμνος 
 Πέρας Τελετής  

 
Σημειώνεται ότι βάσει του ισχύοντος υγειονομικού πρωτοκόλλου, η κατάθεση στεφάνου θα 

πραγματοποιείται από έναν και μόνο εκπρόσωπο κάθε Νομικού Προσώπου ο οποίος θα 

παραβρίσκεται στο μνημείο και τηρώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις ώστε να αποφευχθεί 

ο συγχρωτισμός στο χώρο πέριξ του μνημείου.  

Επιπλέον, παρακαλούνται οι αντιπροσωπείες των φορέων, των οργανώσεων και των συλλόγων 

που θα τιμήσουν την εκδήλωση, να είναι αυστηρά μονομελείς, απαρτιζόμενες μόνο από τον 

εκπρόσωπο που θα συμμετέχει στην κατάθεση στεφάνων.  

Τέλος, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σας γνωρίζουμε ότι η καθιερωμένη μαθητική 

και στρατιωτική παρέλαση καθώς επίσης και οι υπόλοιπες εορταστικές εκδηλώσεις 

δε θα πραγματοποιηθούν τη φετινή χρονιά.     

 

Τα όσα αφορούν:  

      α) την ιεροτελεστία, θα ρυθμισθούν από την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης 

και Καμπανίας,   

      β)  τη μικροφωνική εγκατάσταση στο χώρο κατάθεσης στεφάνων, από την 1η 

Μεραρχία Πεζικού και  

      γ) τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την τήρηση της τάξης σ' όλες τις εκδηλώσεις, 

από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας  

 

 Τελετάρχες στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου και στο χώρο κατάθεσης στεφάνων 

στις 16 Οκτωβρίου 2020, ορίζονται οι υπάλληλοι του Δήμου Βέροιας, Ασημίνα 

Λέκκα και Στράτος Τάκης.  

 

Οι Δηλώσεις κατάθεσης στεφάνων θα πραγματοποιούνται έως την Πέμπτη 15-10-

2020 και ώρα 14:00 στο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Βέροιας, τηλ. 

2331350617.  

 

 

 


