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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ.: 1ης/20.01.2020 Τακτικής Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης  περί καθιέρωσης τοπικής θρησκευτικής εορτής 
του Δήμου Αχαρνών από το Δημοτικό Συμβούλιο».

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Αχαρνών συνήλθε  σε  Δημόσια  Τακτική Συνεδρίαση 
σήμερα  20  του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2020, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  17:30, 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα, 
2ος όροφος) ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 1934/16.01.2020 έγγραφη πρόσκληση 
της Προέδρου που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α΄/07.06.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και του άρθρου 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/ 19-7-2018). 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο  45 μελών 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 31 και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Αβραμίδης Ιωάννης 1. Δουρίδα Χρυσούλα 
2. Αθανασιάδης Γεώργιος 2. Ευθυμιάδου-Τουμανίδου Γεωργία 
3. Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 3. Οικονόμου Ευθύμιος 
4. Αραμπαντζής Ευάγγελος 4. Παυλίδου Όλγα 
5. Αφουξενίδης Θεόφιλος 5. Φωτιάδης Γεώργιος-Αλέξανδρος 
6. Βάθης Σπυρίδων 6. Χαλκίδης Παναγιώτης 
7. Βαρελάς Πέτρος 

Oι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
προσκλήθηκαν νόμιμα.

8. Βρεττός Μιχάλης 
9. Γρηγοριάδης Παναγιώτης 
10. Δαμάσκος Δημήτριος 
11. Δαμάσκος Νικόλαος 
12. Δασκαλάκης Γεώργιος 
13. Ζαχαριάδη Αγγελική 
14. Καμπόλης Οδυσσέας 
15. Κασσαβός Ιωάννης 
16. Κατσανδρή Χρηστίνα 
17. Κοσμίδου Λουΐζα 
18. Κωφός Δημήτριος 
19. Λαζάρου Βασίλειος 
20. Μουκάνης Μαρίνος 
21. Μπομπόνη Διονυσία
22. Ξαγοράρης Νικόλαος 
23. Παπακώτσης Κωνσταντίνος 
24. Πέκος Χαράλαμπος 
25. Πετάκος Γεώργιος 
26. Σιδηρόπουλος Γεώργιος 
27. Συρινίδης Θεόδωρος 
28. Τοπαλίδης Ευστάθιος 
29. Τοπαλλιανίδης Βασίλειος 
30. Τσιμπογιάννης Δημήτριος 
31. Φυτάς Στέφανος 

1. Ελευθεριάδης Στυλιανός (προσήλθε κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων).
2. Κόνταρης Χρύσανθος (προσήλθε κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων).
3. Τσορπατσίδης Μιχάλης (προσήλθε κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων).
4. Αγγελοπούλου Παναγιώτα (προσήλθε κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων).
5. Τραβασάρος Αναστάσιος (προσήλθε κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων).
6. Αβραμίδη Ελένη (προσήλθε κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων).
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7. Βρεττός Επαμεινώνδας (προσήλθε κατά την διάρκεια της υπ΄αριθμ.:2/2020 απόφασης). 
8. Παγώνας Αθανάσιος (προσήλθε μετά την υπ΄αριθμ.:10/2020 απόφαση).

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ: 
1. Δασκαλάκης Γεώργιος (αποχώρησε κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων).
2. Κασσαβός Ιωάννης (αποχώρησε κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων).
3. Κωφός Δημήτριος (αποχώρησε κατά την διάρκεια της υπ΄αριθμ.:1/2020 απόφασης). 
4. Τοπαλλιανίδης  Βασίλειος  (αποχώρησε  κατά  την  διάρκεια  της  υπ΄αριθμ.:1/2020 

απόφασης).
5. Αφουξενίδης Θεόφιλος (αποχώρησε κατά την διάρκεια της υπ΄αριθμ.:2/2020 απόφασης).
6. Μουκάνης Μαρίνος (αποχώρησε κατά την διάρκεια της υπ΄αριθμ.:2/2020 απόφασης).
7. Σιδηρόπουλος Γεώργιος (αποχώρησε κατά την διάρκεια της υπ΄αριθμ.:2/2020 απόφασης).
8. Συρινίδης Θεόδωρος (αποχώρησε μετά την λήψη της υπ΄αριθμ.:2/2020 απόφασης).
9. Γρηγοριάδης Παναγιώτης (αποχώρησε μετά την λήψη της υπ΄αριθμ.:2/2020 απόφασης).
10. Βαρελάς Πέτρος (αποχώρησε μετά την λήψη της υπ΄αριθμ.:6/2020 απόφασης).
11. Αγγελοπούλου Παναγιώτα (αποχώρησε μετά την λήψη της υπ΄αριθμ.:8/2020 απόφασης).
12. Τραβασάρος Αναστάσιος (αποχώρησε μετά την λήψη της υπ΄αριθμ.:8/2020 απόφασης).

Στη Συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Βρεττός Σπυρίδων 
και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Σπανάκης Αντώνιος, για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 

Μετά  τη  διαπίστωση  της  απαρτίας  η  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της 
Συνεδρίασης.

          Στην συνέχεια φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
και δίνει τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, 
κ.  Κοσμίδου  Λουΐζα η  οποία  παρουσιάζοντας  την  εισήγηση  της  Δ/νσης  Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, αναφέρει τα εξής:

                         Κυρία Πρόεδρε,

        Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το  άρθρο  65  του  Ν.  3852/2010.  (ΦΕΚ  Α’/87/07-06-2010)  Πρόγραμμα 
Καλλικράτης.
2. Την υπ’ αριθ. 59/13-01-2020 βεβαίωση της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών & 
Πετρουπόλεως.
3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, μέσω 
του οποίου καθιερώνεται και  θεσμικά η ήδη θρησκευτικά και εθνικά καθιερωμένη, 
τοπική, θρησκευτική εορτή του Πολιούχου Αγίου Βλασίου του Δήμου Αχαρνών, να 
εισηγηθείτε στην προσεχή συνεδρίαση το αντικείμενο του θέματος και συγκεκριμένα: 

         Οι κάτοικοι του Δήμου Αχαρνών επί δεκαετίες τιμούν αντίστοιχα, ως πολιούχο της  
πόλης, τον Άγιο Βλάσιο.  Η επίσημη αυτή εορτή, αν και δεν καθιερώθηκε με τον τυπικά 
προβλεπόμενο  τρόπο  (έκδοση  Προεδρικού  Διατάγματος  για  καθιέρωση  Τοπικής 
Θρησκευτικής  Εορτής),  ήταν και  είναι  καθιερωμένη  ως τέτοια  τόσο στη θρησκευτική 
συνείδηση των κατοίκων,  όσο και  στην πράξη με εκδηλώσεις  από το Δήμο,  δυνάμει 
εθιμικού δικαίου.
            Στον Δήμο Αχαρνών εξακολουθούν να τιμούν και να εορτάζουν κατά τον ίδιο 
ακριβώς τρόπο τον πολιούχο Άγιο. Η έλλειψη καθιέρωσης, κατά τον προβλεπόμενο τύπο, 
της εν λόγω τοπικής θρησκευτικής εορτής, δυσχεραίνει  την συμμετοχή των μαθητών 
Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  στην πάγια  καθιερωμένη,  εορταστική 
εκδήλωση.
            Η ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει το εν λόγω ζήτημα 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:
• «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.
• Η  μέριμνα  της  καταρτίσεως,  υπογραφής,  δημοσιεύσεως  και  εκτελέσεως  των 
διαταγμάτων τούτων ανατίθεται εις τον επί των Εσωτερικών Υπουργόν.»
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            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 Άμυνας, 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 2τεύχος 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».

Κατόπιν αυτών, εισηγούμεθα τα ακόλουθα:

1. Την καθιέρωση της ημέρας εορτασμού του Αγίου Βλασίου ως τοπική θρησκευτική 
εορτή του Δήμου Αχαρνών  στις 11Φεβρουαριου κάθε έτους. 
2. Οι  σχολικές  μονάδες  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  που 
εδρεύουν  στο  Δήμο  Αχαρνών,  λαμβάνουν  υποχρεωτικά  μέρος  στις  εορταστικές 
εκδηλώσεις της τοπικής θρησκευτικής εορτής, σύμφωνα με το πρόγραμμα εορτασμού 
του Δήμου Αχαρνών. 
3. Οι εκδηλώσεις  του εορτασμού περιλαμβάνουν  γενικό  σημαιοστολισμό από  την 
8ηπρωινή της προηγούμενης ημέρας της εορτής μέχρι τη δύση του ηλίου της ημέρας της 
εορτής  και  φωταγώγηση  του  δημοτικού  καταστήματος  και  των  λοιπών  δημοσίων 
κτηρίων, από τη δύση του ηλίου της προηγούμενης ημέρας της εορτής μέχρι τις πρωινές 
ώρες της επόμενης.
4. Το  πρόγραμμα  των  εορταστικών  εκδηλώσεων  καταρτίζεται  με  απόφαση  του 
Περιφερειάρχη Αττικής.
5. Η παρούσα να αποσταλεί στον Υπουργό Εσωτερικών για την προώθηση έκδοσης 
Προεδρικού Διατάγματος.
6. Ειδικά  για  το  έτος  2020  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 Πολιούχου της πόλης Αγίου 
Βλασίου, την 11 Φεβρουαρίου 2020, με την συμμετοχή όλων των σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών, κατόπιν σχετικής 
απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής.

Παρακαλείσθε για τη λήψη σχετικής για το θέμα απόφασης.

  Κατόπιν τον λόγο λαμβάνει ο κ. Δήμαρχος ο οποίος προτείνει η ημέρα του Αγίου 
Βλασίου, να καθιερωθεί αργία για τις Δημόσιες Υπηρεσίες & για τα σχολεία της πόλης μας.
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  Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα.

  Τέλος, η Πρόεδρος του Δ.Σ. πρότεινε την λήψη της σχετικής απόφασης.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις 
του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α΄/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, την πρόταση του κ.Δημάρχου καθώς και την  εισήγηση της Διεύθυνσης Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την  καθιέρωση  της  ημέρας  εορτασμού  του  Αγίου  Βλασίου  ως  τοπική 
θρησκευτική εορτή του Δήμου Αχαρνών  στις 11 Φεβρουαρίου κάθε έτους. 
2. Οι  σχολικές  μονάδες  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης, 
που  εδρεύουν  στο  Δήμο  Αχαρνών,  να  λαμβάνουν  υποχρεωτικά  μέρος  στις 
εορταστικές  εκδηλώσεις  της  τοπικής  θρησκευτικής  εορτής,  σύμφωνα  με  το 
πρόγραμμα εορτασμού του Δήμου Αχαρνών. 
3. Οι εκδηλώσεις του εορτασμού να περιλαμβάνουν γενικό σημαιοστολισμό 
από την 8ηπρωινή της προηγούμενης ημέρας της εορτής μέχρι  τη δύση του 
ηλίου της ημέρας της εορτής και φωταγώγηση του δημοτικού καταστήματος και 
των  λοιπών  δημοσίων  κτηρίων,  από  τη  δύση  του  ηλίου  της  προηγούμενης 
ημέρας της εορτής μέχρι τις πρωινές ώρες της επόμενης.
4. Το  πρόγραμμα  των  εορταστικών  εκδηλώσεων  να  καταρτίζεται  με 
απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής.
5. Η παρούσα να αποσταλεί στον Υπουργό Εσωτερικών για την προώθηση 
έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος.
6. Ειδικά για το έτος 2020 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 Πολιούχου 
της πόλης Αγίου Βλασίου, την 11 Φεβρουαρίου 2020, με την συμμετοχή όλων 
των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  του 
Δήμου Αχαρνών, κατόπιν σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής.
7. Την καθιέρωση της ημέρας εορτασμού του Αγίου Βλασίου ως αργίας για 
τις Δημόσιες Υπηρεσίες & για τα σχολεία της πόλης μας.

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α: 4/2020 

                                                                                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ

ΑΔΑ: ΩΝ2ΠΩΨ8-29Ν
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