Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2008.05.29 10:26:15
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

1421

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 97

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

26 Μαΐου 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
68. Καθιέρωση της 9ης Μαΐου ως δημόσιας εορτής
τοπικής σημασίας για την Κοινότητα Ζωνιανών
Νομού Ρεθύμνης. ...................................................................

1

69. Καθιέρωση της 3 Ιουνίου ως δημόσιας εορτής
τοπικής σημασίας για το Δήμο Καντάνου Νομού
Χανίων. ...........................................................................................
2
ης

70. Καθιέρωση της τελευταίας Κυριακής του Ιουλίου
ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το
Δήμο Κομποτίου Νομού Άρτας. ...............................
3

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 68
Καθιέρωση της 9ης Μαΐου ως δημόσιας εορτής τοπι−
κής σημασίας για την Κοινότητα Ζωνιανών Νομού
Ρεθύμνης.
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 τίνων 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. 555/1977
«Περί βελτιώσεως διαδικασιών τίνων 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. 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 83/2008 γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η 9η Μαΐου καθιερώνεται ως δημόσια εορτή τοπικής
σημασίας για την Κοινότητα Ζωνιανών Νομού Ρεθύμνης,
σε ανάμνηση της επετείου του Ολοκαυτώματος των
Ζωνιανών, στις 9 Μαΐου 1867.
Άρθρο 2
Οι εκδηλώσεις του εορτασμού, οι οποίες θα γίνονται
στην Κοινότητα Ζωνιανών, περιλαμβάνουν γενικό σημαι−
οστολισμό από την 8η πρωινή μέχρι τη δύση του ηλίου
της ημέρας της εορτής και φωταγώγηση του κοινοτικού
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 Ρεθύμνης.
Άρθρο 4
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευ−
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 19 Μαΐου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
(2)

(3)

Καθιέρωση της 3 Ιουνίου ως δημόσιας εορτής τοπικής
σημασίας για το Δήμο Καντάνου Νομού Χανίων.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 70
Καθιέρωση της τελευταίας Κυριακής του Ιουλίου ως
δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Δήμο
Κομποτίου Νομού Άρτας.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 69
ης

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. 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. 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 82/2008 γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η 3 Ιουνίου καθιερώνεται ως δημόσια εορτή τοπικής
σημασίας για το Δήμο Καντάνου Νομού Χανίων, σε ανά−
μνηση της επετείου του Ολοκαυτώματος της Καντάνου,
στις 3 Ιουνίου 1941.
η

Άρθρο 2
Οι εκδηλώσεις του εορτασμού, οι οποίες θα γίνονται
στο Δήμο Καντάνου, 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 Χανίων.
Άρθρο 4
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευ−
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 19 Μαΐου 2008

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. 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. 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 81/2008 γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η τελευταία Κυριακή του Ιουλίου καθιερώνεται ως
δημόσια εορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο Κομπο−
τίου Νομού Άρτας, προς τιμή του Νικολάου Σκουφά,
άξιου τέκνου του Κομποτίου και ενός εκ των ιδρυτών
της Φιλικής Εταιρείας, καθόσον η 31η Ιουλίου είναι η
επέτειος του θανάτου του.
Άρθρο 2
Οι εκδηλώσεις του εορτασμού, οι οποίες θα γίνονται
στο Δήμο Κομποτίου, περιλαμβάνουν γενικό σημαιο−
στολισμό 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 Άρτας.
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, 19 Μαΐου 2008
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