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ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 001/2018 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

ΠΕΡΙ: Λήψη απόφασης περί καθιέρωσης τοπικών
θρησκευτικών  εορτών  των  Δημοτικών
Κοινοτήτων Δήμου Παλλήνης.
  

   
    

Σήμερα στις 23 του μηνός  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  του έτους 2018, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00 μ.μ. το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα της ΔΕ Παλλήνης, ύστερα από την υπ΄αριθμ. 01/19-01-2018 πρόσκληση-
κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του ΠΡΟΕΔΡΟΥ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΜΕΡΟΥ, ο οποίος και προεδρεύει στην εν λόγω συνεδρίαση.          

Παρόντος και  του Δημάρχου Αθανασίου Ζούτσου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών τριάντα τριών (33) μελών παρευρέθηκαν παρόντα τα 27 μέλη και
ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-

ΜΕΛΙΣΣΑ/ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- 

ΖΙΝΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ)-ΜΠΑΡΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ/ΜΑΡΓΙΩΛΟΥ ΕΛΕΝΗ- ΣΜΕΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΤΣΙΤΖΙΚΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ. 

ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΑΛΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΒΙΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

(ΑΡΗΣ)- ΓΡΑΤΣΙΑ/ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΑ.

ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ΚΟΠΤΗ ΜΙΛΙΑ/ΜΑΡΙΑ  

ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΓΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Από τους προέδρους των ΔΕ: παρόντες ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΜΙΧΑΕΛΑ-
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
Απόντες: -------  
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Εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ο  Δήμαρχος ζήτησε και πήρε το λόγο και 
εισηγήθηκε τα κάτωθι:  

 
   Οι κάτοικοι των πρώην ΟΤΑ Ανθούσας, Γέρακα και Παλλήνης επί δεκαετίες τιμούν
αντίστοιχα, ως πολιούχους των περιοχών τους, την Αγία Ανθούσα, τον Άγιο Ιωάννη τον
Πρόδρομο και τον Άγιο Τρύφωνα. Οι επίσημες αυτές εορτές, εάν και δεν καθιερώθηκαν
με τον τυπικά προβλεπόμενο τρόπο (έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για καθιέρωση
Τοπικής  Θρησκευτικής  Εορτής),  ήταν  και  είναι  καθιερωμένες  ως  τέτοιες  τόσο  στη
θρησκευτική συνείδηση των κατοίκων, όσο και στην πράξη με εκδηλώσεις από το Δήμο,
δυνάμει εθιμικού δικαίου.
Οι νυν δημοτικές κοινότητες Ανθούσας, Γέρακα και Παλλήνης, που προέκυψαν μετά την
συνένωση των αντίστοιχων πρώην ΟΤΑ σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010, εξακολουθούν
να τιμούν και να εορτάζουν κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο τους αντίστοιχους πολιούχους
Αγίους. Η έλλειψη καθιέρωσης, κατά τον προβλεπόμενο τύπο, των εν λόγω τοπικών
θρησκευτικών  εορτών,  δυσχεραίνει  την  συμμετοχή  των  μαθητών  Πρωτοβάθμιας  και
Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  στις  αντίστοιχες,  πάγια  καθιερωμένες,  εορταστικές
εκδηλώσεις.
 Η ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει τα εν λόγω ζητήματα έχει ως ακολούθως:

* Σύμφωνα με το  άρθρο 1 του  Α.Ν.  198/1967 (ΦΕΚ 215/67 τεύχος Α')-«Περί  τρόπου
καθιερώσεως και τελέσεως δημοσίων εορτών και τελετών, και περί αντικαταστάσεως και
καταργήσεως διατάξεων τινών του Α.Ν.447/1937 "περί τρόπου απονομής σεβασμού εις
την Εθνικήν σημαίαν και γενικώς τα εθνικά σύμβολα"», προβλέπονται τα εξής:
«1.Δημόσιαι  εορταί,  αφορώσαι  εις  τον  εορτασμόν  επετείων  εθνικών  ή  ιστορικών
γεγονότων πανελληνίου ή τοπικής σημασίας, καθιερούνται δια βασιλικών διαταγμάτων,
εκδιδομένων κοινή προτάσει των υπουργών εσωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Εξωτερικών
και Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων.
2.Εθνικά  ή  ιστορικά  γεγονότα  είναι  τα  ιστορικώς  αποδεδειγμένα,  εξόχως  σημαντικά,
ασκήσαντα  αποφασιστικήν  επίδρασιν  εις  την  αισίαν  έκβασιν  των εθνικών αγώνων ή
διακρινόμενα  επι  πνεύματι  ασυνήθους  πατριωτικής  εξάρσεως  ή  αυτοθυσίας  ή
αποτελούσα εν γένει σταθμόν εν τη ιστορική εξελίξει και τω βίω του έθνους.
3.Η  μέριμνα  της  καταρτίσεως,  υπογραφής,  δημοσιεύσεως  και  εκτελέσεως  των
διαταγμάτων τούτων ανατίθεται εις τον επί των Εσωτερικών υπουργόν.»

* Σύμφωνα  με  το  άρθρο  μόνον  του  Π.Δ.  55/1977  (ΦΕΚ  184/1977  τεύχος  Α΄)  «Περί
βελτιώσεως διαδικασιών τινών κατά την έκδοσιν διοικητικών πράξεων επί αντικειμένων
αρμοδιότητος  Υπουργείων  Εξωτερικών,  Εθνικής  Αμυνας,  Εσωτερικών  και  Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων», προβλέπονται τα εξής:
«Το κατωτέρω θέμα δια την ρύθμισην του οποίου απαιτείται διάταγμα, εκδιδόμενον τη
προτάσει  των  Υπουργών  Εξωτερικών,  Εθνικής  Αμύνης,  Εσωτερικών  και  Εθνικής
Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  εφεξής  ρυθμίζεται  δια  Προεδρικού  Διατάγματος
εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Εσωτερικών:
Το  υπό  της  παρ.  1  του  άρθρου  1  του  Α.Ν.198/1967  (ΦΕΚ  215  Α)  περί  τρόπου
καθιερώσεως και τελέσεως δημοσίων εορτών και τελετών και περί αντικαταστάσεως και
καταργήσεως διατάξεων τίνων του Α.Ν. 447/1937 «περί τρόπου απονομής σεβασμού είς
την  Εθνικήν  Σημαίαν  και  γενικώς  τα  Εθνικά  Σύμβολα»  προβλεπόμενον  περί
καθιερώσεως  δημοσίων  εορτών  διά  τον  εορτασμόν  επετείων  εθνικών  ή  ιστορικών
γεγονότων πανελληνίου ή τοπικής σημασίας».

* Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 35 του Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195/19-10-04
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τεύχος Α') «Οργάνωση και λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθμού», προβλέπονται τα εξής:
«Με  προεδρικό  διάταγμα,  που  εκδίδεται  ύστερα  από  πρόταση  των  Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μπορεί να ορίζεται ημέρα αργίας σε πόλεις,
νομούς  και  περιφέρειες  της  Χώρας,  για  τον  εορτασμό  ιστορικού  ή  θρησκευτικού
γεγονότος τοπικού, αντιστοίχως, χαρακτήρα.»

* Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 64/14 (ΦΕΚ 106/05.05.2014
τεύχος  Α')  «Περιορισμός  συναρμοδιοτήτων  Υπουργών  κατά  την  έκδοση  διοικητικών
πράξεων.», προβλέπονται τα εξής:
«Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας:
Το Προεδρικό διάταγμα, η έκδοση του οποίου προβλέπεται στην παρ. 10 του άρθρου 35
του ν. 3274/2004 (195 Α'), σχετικά με τον ορισμό ως ημέρας αργίας σε πόλεις, νομούς
και  περιφέρειες  της  Χώρας,  για  τον  εορτασμό  ιστορικού  ή  θρησκευτικού  γεγονότος
τοπικού,  αντιστοίχως, χαρακτήρα,  εκδίδεται  εφεξής μόνο με πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονομικών.»
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμεθα τα ακόλουθα:
Α. Την καθιέρωση της ημέρας εορτασμού της Αγίας Ανθούσας (δεύτερη Κυριακή του
Ιουλίου  εκάστου  έτους),  ως  τοπικής  θρησκευτικής  εορτής  για  την  Δημοτική  Ενότητα
Ανθούσας.
Β.  Την  καθιέρωση  της  ημέρας  εορτασμού  του  Αγίου  Ιωάννη  του  Προδρόμου  (29η

Αυγούστου εκάστου έτους), ως τοπικής θρησκευτικής εορτής για την Δημοτική Ενότητα
Γέρακα.
Γ. Την καθιέρωση της ημέρας εορτασμού του Αγίου Τρύφωνα (1η Φεβρουαρίου εκάστου
έτους), ως τοπικής θρησκευτικής εορτής για την Δημοτική Ενότητα Παλλήνης.
Δ.  Οι  σχολικές  μονάδες  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  που
εδρεύουν σε κάθε Δημοτική Ενότητα, λαμβάνουν υποχρεωτικά μέρος στις εορταστικές
εκδηλώσεις της αντίστοιχης τοπικής θρησκευτικής εορτής, σύμφωνα με το πρόγραμμα
εορτασμού του Δήμου Παλλήνης.
Ε. Οι εκδηλώσεις του εορτασμού περιλαμβάνουν γενικό σημαιοστολισμό της αντίστοιχης
Δημοτικής Ενότητας από την 8  η   πρωινή της προηγούμενης ημέρας της εορτής μέχρι τη
δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής και φωταγώγηση του δημοτικού καταστήματος
και των λοιπών δημοσίων κτηρίων της Δημοτικής Ενότητας, από την δύση του ηλίου της
προηγούμενης ημέρας της εορτής μέχρι τις πρωινές ώρες της επόμενης.
ΣΤ.  Το  πρόγραμμα  των  εορταστικών  εκδηλώσεων  καταρτίζεται  με  απόφαση  του
Περιφερειάρχη Αττικής.
Ζ. Η παρούσα να αποσταλεί στον Υπουργό Εσωτερικών για την προώθηση έκδοσης
Προεδρικού Διατάγματος
Η. Ειδικά για το έτος 2018 και μέχρι την έκδοση του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος,
εξουσιοδοτείται  ο  Δήμαρχος  να  προβεί  στις  απαραίτητες  ενέργειες  για  την  έγκριση
έκτακτων  εορταστικών  εκδηλώσεων  προς  τιμήν  του  Αγίου  Τρύφωνος,  την  1η

Φεβρουαρίου 2018, με την συμμετοχή όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  της  Δημοτικής  Ενότητας  Παλλήνης,  κατόπιν  σχετικής
απόφασης της Περιφερειάρχου Αττικής.
Μετά από διαλογική συζήτηση, όπως φαίνεται και στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, το 
Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    κατά πλειοψηφία 

Α. Την καθιέρωση της ημέρας εορτασμού της Αγίας Ανθούσας (δεύτερη Κυριακή του
Ιουλίου  εκάστου  έτους),  ως  τοπικής  θρησκευτικής  εορτής  για  την  Δημοτική  Ενότητα
Ανθούσας.
Β.  Την  καθιέρωση  της  ημέρας  εορτασμού  του  Αγίου  Ιωάννη  του  Προδρόμου  (29η

Αυγούστου εκάστου έτους), ως τοπικής θρησκευτικής εορτής για την Δημοτική Ενότητα
Γέρακα.
Γ. Την καθιέρωση της ημέρας εορτασμού του Αγίου Τρύφωνα (1η Φεβρουαρίου εκάστου
έτους), ως τοπικής θρησκευτικής εορτής για την Δημοτική Ενότητα Παλλήνης.
Δ.  Οι  σχολικές  μονάδες  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  που
εδρεύουν σε κάθε Δημοτική Ενότητα, λαμβάνουν υποχρεωτικά μέρος στις εορταστικές
εκδηλώσεις της αντίστοιχης τοπικής θρησκευτικής εορτής, σύμφωνα με το πρόγραμμα
εορτασμού του Δήμου Παλλήνης.
Ε. Οι εκδηλώσεις του εορτασμού περιλαμβάνουν γενικό σημαιοστολισμό της αντίστοιχης
Δημοτικής Ενότητας από την 8  η   πρωινή της προηγούμενης ημέρας της εορτής μέχρι τη
δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής  και φωταγώγηση του δημοτικού καταστήματος
και των λοιπών δημοσίων κτηρίων της Δημοτικής Ενότητας, από την δύση του ηλίου της
προηγούμενης ημέρας της εορτής μέχρι τις πρωινές ώρες της επόμενης. 
ΣΤ.  Το  πρόγραμμα  των  εορταστικών  εκδηλώσεων  καταρτίζεται  με  απόφαση  του
Περιφερειάρχη Αττικής.
Ζ. Η παρούσα να αποσταλεί στον Υπουργό Εσωτερικών για την προώθηση έκδοσης
Προεδρικού Διατάγματος
Η. Ειδικά για το έτος 2018 και μέχρι την έκδοση του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος,
εξουσιοδοτείται  ο  Δήμαρχος  να  προβεί  στις  απαραίτητες  ενέργειες  για  την  έγκριση
έκτακτων  εορταστικών  εκδηλώσεων  προς  τιμήν  του  Αγίου  Τρύφωνος,  την  1η

Φεβρουαρίου 2018, με την συμμετοχή όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  της  Δημοτικής  Ενότητας  Παλλήνης,  κατόπιν  σχετικής
απόφασης της Περιφερειάρχου Αττικής.

Διαφώνησε ο: ΓΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
Λευκό ψήφισε η: ΚΟΠΤΗ ΜΙΛΙΑ/ΜΑΡΙΑ.  

     Η απόφαση αυτή  πήρε τον αριθμό: 001/2018.

      Το Δημοτικό Συμβούλιο
      Ο   Πρόεδρος
     Κων/νος Σμέρος                        Τα μέλη

   Έπονται 26 
υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
    Ο   Πρόεδρος

   Κων/νος Σμέρος     
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	Εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Δήμαρχος ζήτησε και πήρε το λόγο και εισηγήθηκε τα κάτωθι:

