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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
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3. Ιονίου Πελάγους, Ν. Πρέβεζας (όρμος Φανα−
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Καθιέρωση της 7ης Μαΐου ως δημόσιας εορτής τοπικής
σημασίας για το Δήμο Μηλεών Νομού Μαγνησίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 198/1967 «Περί
τρόπου καθιερώσεως και τελέσεως δημοσίων εορτών
και τελετών και περί αντικαταστάσεως και καταργή−
σεως διατάξεων τινων του α.ν. 447/1937 “περί τρόπου
απονομής σεβασμού εις την Εθνικήν Σημαίαν και γενι−
κώς τα Εθνικά Σύμβολα”» (Α΄ 215).

2. Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του π.δ/τος 555/1977
«Περί βελτιώσεως διαδικασιών τινων κατά την έκδοσιν
διοικητικών πράξεων επί αντικειμένων αρμοδιότητος
Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Εσωτερικών
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 184).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. Δ 187/2007 γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η 7η Μαΐου καθιερώνεται ως δημόσια εορτή τοπικής
σημασίας για το Δήμο Μηλεών Νομού Μαγνησίας, σε
ανάμνηση της ύψωσης της Σημαίας της επανάστασης
του Πηλίου στις Μηλιές, στις 7 Μαΐου 1821.
Άρθρο 2
Οι εκδηλώσεις του εορτασμού, οι οποίες θα γίνονται
στο Δήμο Μηλεών, περιλαμβάνουν γενικό σημαιοστο−
λισμό από την 8η πρωινή μέχρι τη δύση του ηλίου της
ημέρας της εορτής και φωταγώγηση του δημοτικού
καταστήματος και των λοιπών δημόσιων κτιρίων, από
τη δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής μέχρι τις
πρωινές ώρες της επομένης.
Άρθρο 3
Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων καταρ−
τίζεται με απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας.
Άρθρο 4
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευ−
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Καθιέρωση της πρώτης Κυριακής του Ιουλίου, ως δη−
μόσιας εορτής τοπικής σημασίας για την Κοινότητα
Καλαρρυτών Νομού Ιωαννίνων.
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Καθιέρωση της πρώτης, μετά την 19η Ιουλίου, Κυριακής
ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Δήμο
Λεβιδίου Νομού Αρκαδίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 198/1967 «Περί
τρόπου καθιερώσεως και τελέσεως δημοσίων εορτών
και τελετών και περί αντικαταστάσεως και καταργή−
σεως διατάξεων τινων του α.ν. 447/1937 “περί τρόπου
απονομής σεβασμού εις την Εθνικήν Σημαίαν και γενι−
κώς τα Εθνικά Σύμβολα”» (Α΄ 215).
2. Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του π.δ/τος 555/1977
«Περί βελτιώσεως διαδικασιών τινων κατά την έκδοσιν
διοικητικών πράξεων επί αντικειμένων αρμοδιότητος
Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Εσωτερικών
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 184).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. Δ 189/2007 γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 198/1967 «Περί
τρόπου καθιερώσεως και τελέσεως δημοσίων εορτών
και τελετών και περί αντικαταστάσεως και καταργή−
σεως διατάξεων τινων του α.ν. 447/1937 “περί τρόπου
απονομής σεβασμού εις την Εθνικήν Σημαίαν και γενι−
κώς τα Εθνικά Σύμβολα”» (Α΄ 215).
2. Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του π.δ/τος 555/1977
«Περί βελτιώσεως διαδικασιών τινων κατά την έκδοσιν
διοικητικών πράξεων επί αντικειμένων αρμοδιότητος
Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Εσωτερικών
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 184).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. Δ 190/2007 γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Η πρώτη Κυριακή του Ιουλίου καθιερώνεται, ως δη−
μόσια εορτή τοπικής σημασίας για την Κοινότητα Κα−
λαρρυτών Νομού Ιωαννίνων, σε ανάμνηση της έναρξης
της επανάστασης των Καλαρρυτών το 1821.

Η πρώτη, μετά την 19η Ιουλίου, Κυριακή καθιερώνεται,
ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο Λεβι−
δίου Νομού Αρκαδίας, σε ανάμνηση του Ολοκαυτώματος
της Βλαχέρνας, στις 19 Ιουλίου 1944.

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Οι εκδηλώσεις του εορτασμού, οι οποίες θα γίνονται
στην Κοινότητα Καλαρρυτών, περιλαμβάνουν γενικό
σημαιοστολισμό από την 8η πρωινή μέχρι τη δύση του
ηλίου της ημέρας της εορτής και φωταγώγηση του
κοινοτικού καταστήματος και των λοιπών δημόσιων κτι−
ρίων, από τη δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής
μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης.

Οι εκδηλώσεις του εορτασμού, οι οποίες θα γίνονται
στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βλαχέρνας, περιλαμβάνουν
γενικό σημαιοστολισμό από την 8η πρωινή μέχρι τη
δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής και φωταγώγηση
του δημοτικού καταστήματος και των λοιπών δημόσιων
κτιρίων, από τη δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής
μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης.

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων καταρ−
τίζεται με απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων.

Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων καταρ−
τίζεται με απόφαση του Νομάρχη Αρκαδίας.

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευ−
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευ−
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2007

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Καθιέρωση της 22ας Αυγούστου ως δημόσιας εορτής
τοπικής σημασίας για το Δήμο Σιβρίτου και για το
Δημοτικό Διαμέρισμα Κρύας Βρύσης του Δήμου Λά−
μπης Νομού Ρεθύμνης.
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Καθιέρωση της 17ης Νοεμβρίου, ως δημόσιας εορτής
τοπικής σημασίας για το Νομό Σάμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 198/1967 «Περί
τρόπου καθιερώσεως και τελέσεως δημοσίων εορτών
και τελετών και περί αντικαταστάσεως και καταργή−
σεως διατάξεων τινων του α.ν. 447/1937 “περί τρόπου
απονομής σεβασμού εις την Εθνικήν Σημαίαν και γενι−
κώς τα Εθνικά Σύμβολα”» (Α 215).
2. Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του π.δ/τος 555/1977
«Περί βελτιώσεως διαδικασιών τινων κατά την έκδοσιν
διοικητικών πράξεων επί αντικειμένων αρμοδιότητος
Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Εσωτερικών
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 184).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. Δ 188/2007 γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 198/1967 «Περί
τρόπου καθιερώσεως και τελέσεως δημοσίων εορτών
και τελετών και περί αντικαταστάσεως και καταργή−
σεως διατάξεων τινων του α.ν. 447/1937 “περί τρόπου
απονομής σεβασμού εις την Εθνικήν Σημαίαν και γενι−
κώς τα Εθνικά Σύμβολα”» (Α΄ 215).
2. Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του π.δ/τος 555/1977
«Περί βελτιώσεως διαδικασιών τινων κατά την έκδοσιν
διοικητικών πράξεων επί αντικειμένων αρμοδιότητος
Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Εσωτερικών
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 184).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. Δ 186/2007 γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η 22α Αυγούστου καθιερώνεται ως δημόσια εορτή
τοπικής σημασίας για το Δήμο Σιβρίτου και για το Δη−
μοτικό Διαμέρισμα Κρύας Βρύσης του Δήμου Λάμπης
Νομού Ρεθύμνης, σε ανάμνηση του Ολοκαυτώματος των
χωριών που ευρίσκονται στις παρυφές του όρους Κέ−
δρους, στις 22 Αυγούστου 1944.
Άρθρο 2
Οι εκδηλώσεις του εορτασμού, οι οποίες θα γίνονται
στο Δήμο Σιβρίτου και στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κρύ−
ας Βρύσης του Δήμου Λάμπης, περιλαμβάνουν γενικό
σημαιοστολισμό από την 8η πρωινή μέχρι τη δύση του
ηλίου της ημέρας της εορτής και φωταγώγηση του
δημοτικού καταστήματος και των λοιπών δημόσιων κτι−
ρίων, από τη δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής
μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης.

(5)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Άρθρο 1
Η 17η Νοεμβρίου καθιερώνεται, ως δημόσια εορτή
τοπικής σημασίας για το Νομό Σάμου, προς τιμή των
θυμάτων του βομβαρδισμού της 17ης Νοεμβρίου 1943
από τους Γερμανούς.
Άρθρο 2
Οι εκδηλώσεις του εορτασμού, οι οποίες θα γίνονται
στο Νομό Σάμου, περιλαμβάνουν γενικό σημαιοστολισμό
από την 8η πρωινή μέχρι τη δύση του ηλίου της ημέρας
της εορτής και φωταγώγηση των δημόσιων κτιρίων, των
δημοτικών και κοινοτικών καταστημάτων καθώς και των
καταστημάτων Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών, από τη δύση
του ηλίου της ημέρας της εορτής μέχρι τις πρωινές
ώρες της επομένης.
Άρθρο 3

Άρθρο 3
Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων καταρ−
τίζεται με απόφαση του Νομάρχη Ρεθύμνης.

Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων καταρ−
τίζεται με απόφαση του Νομάρχη Σάμου.

Άρθρο 4
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευ−
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευ−
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Άρθρο 4

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

4860

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
Στο π.δ. 115/2007 που αφορά «Απαγόρευση αλιείας
στις θαλάσσιες περιοχές:
1. Καλύμνου − Κω (όρμος Χοχυλαρίου), Βορείων Ακτών
νήσου Κω.
2. Κόλπου Ιερισσού, Ν. Χαλκιδικής (θέση Κακούδι).
3. Ιονίου Πελάγους, Ν. Πρέβεζας (όρμος Φαναρίου,
όρμος Αγ. Ιωάννη)», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 146
Α΄/5.7.2007, διορθώνεται:
Το εσφαλμένο:
Β) Κόλπου Ιερισσού, Ν. Χαλκιδικής (θέση Κακούδι),
όπως οροθετείται με συντεταγμένες:

Α: 40 26΄505΄΄ , 23ο 21΄029΄΄
Β: 40 26΄847΄΄ , 23ο 51΄175΄΄
Γ: 40 25΄153΄΄ , 23ο 53΄266΄΄
Δ: 40 24΄760΄΄ , 23ο 52΄480΄΄
Στο ορθό:
Β) Κόλπου Ιερισσού, Ν. Χαλκιδικής (θέση Κακούδι),
όπως οροθετείται με συντεταγμένες:
Α: 40ο 26΄505΄΄ , 23ο 51΄029΄΄
Β: 40 26΄847΄΄ , 23ο 51΄175΄΄
Γ: 40 25΄153΄΄ , 23ο 53΄266΄΄
Δ: 40 24΄760΄΄ , 23ο 52΄480΄΄
(Από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων)
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