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Ελληνική Δημοκρατία 
Δήμος Χίου 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υπ/ξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου 
Δημοτικό Συμβούλιο Χίου 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 

Εκ της υπ' αριθμ. 19 της 20/09/2017 συνεδριάσεως του Δημ. Συμβουλίου Χίου 
Αριθμός απόφασης 

625/2017 
1ο θέμα Η.Δ. 

Περίληψη απόφασης 
Επικαιροποίηση του κανονισμού σήματος μεταλλίων και τιμητικών διακρίσεων του Δ. Χίου. 
Στη Χίο και στην αίθουσα «Ανδρέας Λοϊζος» Δ. Χίου σήμερα την 20η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας 
Τετάρτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο προήδρευσε ο κ. 
Γεωργιάδης Β. Ιωάννης , ύστερα από πρόσκληση που έστειλε ο  ίδιος  με ημερομηνία 15/09/2017, που δόθηκε σε 
κάθε σύμβουλο και το Δήμαρχο Χίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3582/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι 
υφίσταται η νόμιμη απαρτία. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Γεωργιάδης Β. Ιωάννης           2 Βεργίτσης Ι. Ανδρέας           
 3 Γδύσης Ν. Ευστράτιος (1)        4 Ζουμίδης Ν. Σταμάτιος          
 5 Ζώας Σ. Γεώργιος                6 Καράλης Ι. Δημήτριος           
 7 Καραμανής Κ. Γεώργιος           8 Καρασούλης Γ. Νικόλαος         
 9 Καρατζάς Γ. Κωνσταντίνος        10 Κερμπάτσος Ν. Γεώργιος         

 11 Λυμπέρης Φ. Νεκτάριος           12 Μπελέγρης Μ. Γεώργιος (1)(3)   
 13 Παπαδόπουλος Φ. Γεώργιος        14 Ποταμούση Η. Παρασκευή (2)     
 15 Συριώδης Γ. Σωκράτης            16 Τζιώτης Γ. Απόστολος           
 17 Φαφαλιός Ν. Ματθαίος (1)        18 Χρύσης Αλ. Κλέαρχος (2)(4)     
 19 Λαμπρινούδης Ε. Πολύδωρος (5)   20 Αποστολίδης Ε. Παντελής (3)    
 21 Αφενδούλης Δ. Κυριάκος (5)      22 Καλαγκιάς Ν. Αντώνιος (4)      
 23 Καμπούρης Ι. Στυλιανός          24 Κλεισσάς Κ. Ηλίας (5)          
 25 Μυριαγκός Π. Βασίλειος (1)(3)   26 Νύκτας Α. Νικόλαος (7)         
 27 Στεφάνου Σ. Παντελής (1)(3)     28 Τσατσαρώνης Δ. Θεόδωρος (4)    
 29 Κοντούδης Σ. Μιχαήλ (4)         30 Φρεζούλη Δ. Ερμιόνη (8)        
 31 Σκούφαλος Ι. Μάρκος (6)               

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Αμύγδαλος Ν. Ιάκωβος            2 Καλκούνη Ν. Ευαγγελία          
 3 Μπελέγρης Γ. Μιχαήλ             4 Νεαμονίτης Ν. Παντελής         
 5 Παππής Ν. Παναγιώτης            6 Σμυρνιούδης Ν. Ηλίας           
 7 Τσάκος Σ. Γεώργιος              8 Λιγνός Ε. Γεώργιος             
 9 Μαρτάκης Ε. Νικόλαος            10 Τσαρδάκα Α. Δέσποινα           
    

Ακολούθως o κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία και 
υπογράφονται. 
Στη συνεδρίαση παρευρέθη και ο Δήμαρχος 
 

---- Απαρτία – Αποχωρήσεις – Προσελεύσεις ---- 
Η απαρτία που διαπιστώθηκε με την έναρξη της συνεδρίασης, (29 μέλη), διατηρήθηκε μέχρι το τέλος της 
συνεδρίασης με τις παρακάτω μεταβολές που παραπέμπουν στον ανωτέρω πίνακα των παρόντων.  
 
(1)   Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης  των ερωτήσεων πριν την έναρξη της Ημερήσιας Διάταξης.  
(2)   Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης  του 1ου θέματος  της Ημερήσιας Διάταξης.  
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(3)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 3ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
(4)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 4ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
Το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης μετατέθηκε μια συζητήθηκε μετά το 4ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.  
(5)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 10ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
(6)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 21ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
(7)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 32oυ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
(8)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 37oυ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
 
 
Τέθηκαν -3- θέματα για συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης:  
1ο: Αίτημα των απολυμένων συμβασιούχων του έργου της Νέας Μονής Χίου.  
2o: Συζήτηση επί της ενδεχόμενης επέκτασης ή μη του κέντρου φιλοξενίας προσφύγων της ΒΙΑΛ.  
3ο: Κατάθεση ή μη των τραπεζικών διαθεσίμων του Δ. Χίου στην Τράπεζα της Ελλάδος.  
 
Κατά πλειοψηφία για το 1ο και Ομόφωνα για τα 2ο και 3ο αποφασίστηκε, τα ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης 
θέματα, να συζητηθούν πριν την έναρξη συζήτησης της ημερήσιας διάταξης στην αρχή της συνεδρίασης.  
 
Το κατεπείγον των θεμάτων έγκειται στο γεγονός ότι:  
Για το 1ο & 2ο θέμα: Τα θέματα βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στην επικαιρότητα και το Δ.Σ. πρέπει να 
εκφράσει άμεσα την γνώμη του.  
Για το 3ο θέμα: Πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση επί του αριθ. 2/66965/ΔΛΔ/13-9-2017 έγγραφο του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους που έχει προθεσμία μέχει τις 29/9/2017. 
 
 
Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα: 
Δ.Επικαιροποίηση του κανονισμού σήματος μεταλλίων και τιμητικών 
διακρίσεων του Δ. Χίου. 
 
Εισήγηση του κ. Δημάρχου και του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων, αριθ. 32504/11-9-2017.  
<<Με αφορμή την αριθμ.47/2017, απόφαση-πρόταση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την πρόσφατη 
απόφαση 575/2017 ΔΣ Χίου ΑΔΑ Ω8ΟΛΩΗΝ-ΘΨ6, σχετικά με την απονομή  μεταλλίου ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ, μετά 
του αντιστοίχου διπλώματος στο Χιώτη αθλητή ΚΩΝ/ΝΟ ΓΚΙΟΥΒΕΤΣΗ ως αναγνώριση της ξεχωριστής 
συμμετοχής του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων Ανδρών υδατοσφαίρισης και της κατάκτησης  του χρυσού 
μεταλλίου από την Εθνική ομάδα Νέων Ελλάδος στο Πόλο εγκρίθηκε από το σώμα του Δ.Σ.Χίου η 
επικαιροποίηση - τροποποίηση του  κανονισμού σήματος μεταλλίων και τιμητικών διακρίσεων του  Δήμου Χίου 
, η οποία από το έτος 1968 (απόφαση ΔΣ 68/1965 & απόφαση ΔΣ 57/1968 , πρακτικόν 9ον/ συνεδρία 03-05-1968 
ΔΣ Χίου, που επικαιροποιήθηκε με την 9125/1968 απόφαση Νομάρχη Χίου) δεν είχε τροποποιηθεί και αφήνει 
αρκετά κενά όσον αφορά τις αποδόσεις τιμών σε αθλητές και σε άλλες κατηγορίες εξεχόντων προσωπικοτήτων.  
Εισηγούμαστε τον νέο Κανονισμό Σήματος Μεταλλίων και Τιμητικών Διακρίσεων του  Δήμου Χίου και καλείται 
το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση επικαιροποίησης   - τροποποίησης του  υφιστάμενου  Κανονισμού 
και για τον ορισμό της ειδικής επιτροπής τιμητικών διακρίσεων.>>  
 
Η κ. Φρεζούλη ζήτησε να αλλάξει η διατύπωση στο σημείο που αφορά την απονομή τιμής σε αρχηγούς 
εκκλησιών και να προβλεφθεί απονομή τιμής και σε αρχηγούς θρησκειών και θρησκευτικών κοινοτήτων που δεν 
παραπέμπουν στην χριστιανική εκκλησία και μόνο.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την αριθ. 47/2017 απόφαση-πρόταση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, ΑΔΑ. 6Λ2ΖΩΗΝ-ΥΙΩ, την εισήγηση του κ. Δημάρχου και του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων, 
τις προτάσεις που κατατέθηκαν και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, (άρθρο 79)  & 3852/2010 
 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
[Ψήφισαν υπέρ -28- δημοτικοί σύμβουλοι σε σύνολο -31- παρόντων και -41- μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, 
(απόλυτη πλειοψηφία).  Ψήφισαν λευκό οι δημοτικοί σύμβουλοι Ζουμίδης Σταμάτης, Φρεζούλη Ερμιόνη, 
Σκούφαλος Μάρκος. ] 
 
 Επικαιροποιεί την αριθ. 57/1968 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίνει τον Κανονισμό Σήματος 

Μεταλλίων και Τιμητικών Διακρίσεων του  Δήμου Χίου, ο οποίος έχει ως εξής:  
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ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

 
Περιεχόμενα 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ 
Άρθρο 1ο : Σήμα αυτού 
Άρθρο 2ο : Κλειδί του Δήμου 
Άρθρο 3ο : Μετάλλιο ΤΙΜΗΣ 
Άρθρο 4ο : Μετάλλιο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Άρθρο 5ο : Μετάλλιο ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ 
Άρθρο 6ο : Πλακέτα 
Άρθρο 7ο : Επίτιμος Δημότης 
Άρθρο 8ο: Τιμητικό Δίπλωμα 
Άρθρο 9ο: Το Σήμα του Δήμου 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ 
Άρθρο 10ο : Ιδιοκτησίες των Διακριτικών 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΜΗΤΡΩΟ ΤΙΜΩΜΕΝΩΝ Κ.Λ.Π. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 11ο : Μητρώο τιμωμένων 
Άρθρο 12ο : Αρχείο αποφάσεων τιμητικών διακρίσεων 
Άρθρο 13ο : Ορισμός Τελετάρχη, βοηθών τελετάρχη και καθήκοντα αυτών 
Άρθρο 14ο : Τροποποίηση του Κανονισμού 
Άρθρο 15ο : Ισχύς του παρόντος Κανονισμού 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΥΤΗΣ 
Άρθρο 16ο : Μέλη της Ειδικής Επιτροπής και αρμοδιότητες 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' -  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ 
Άρθρο 17ο : Τήρηση επίσημου βιβλίου τιμώμενων προσώπων 
Άρθρο 18ο : Κάλεσμα τιμώμενων προσώπων 
Άρθρο 19ο : Κατάργηση προηγούμενων τιμητικών διακρίσεων 
Άρθρο 20ο : Αποστολή κανονισμού Σήματος, Μεταλλίων και Απονομής  Τιμητικών Διακρίσεων Δήμου Χίου 
Άρθρο 21ο : Δημοσίευση Κανονισμού Σήματος, Μεταλλίων και Απονομής  Τιμητικών Διακρίσεων Δήμου Χίου 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ 

 
Άρθρο 1ο : Σήμα αυτού 
Σήμα του Δήμου Χίου είναι το έμβλημα της "ΣΦΙΓΓΑΣ" σύμβολο της Χίου κατά την αρχαιότητα.  
 
Άρθρο 2ο : Κλειδί του Δήμου 
Το κλειδί του Δήμου Χίου είναι η ανώτατη τιμητική διάκριση και είναι επίχρυσο.  Στη μπροστινή πλευρά του 
φέρει 2 σφίγγες καθήμενες αντικριστά ή μία με την άλλη πάνω σε κίονα κρατώντας η καθεμιά έναν αμφορέα . 
Κάθετα ο άξονας φέρει χαραγμένες τις λέξεις "ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ" και η βάση του είναι τύπου παραδοσιακού 
κλειδιού. Στο πίσω μέρος του κλειδιού οι σφίγγες απεικονίζονται  ολόσωμες   και στον άξονα χαράσσεται η 
ημερομηνία που θα δοθεί το κλειδί. Τοποθετείται σε πολυτελή βελούδινη κασετίνα μπλε χρώματος, με ειδική 
υποδοχή για την τοποθέτησή του, με επένδυση σατέν και χρυσοτυπία.  
Το κλειδί του Δήμου Χίου απονέμεται σε αρχηγούς κρατών, αρχηγούς Εκκλησιών, Προέδρους Κυβερνήσεως με 
μεγάλη προσφορά στο Δήμο κατά την άφιξή τους στην έδρα του Δήμου και Δημάρχους αδελφοποιημένων 
Δήμων κατά την τελετή της αδελφοποίησης.  
Η απόφαση για την απονομή αυτή λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και απαιτεί πλειοψηφία των 2/3 των 
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Για την απονομή γίνεται ειδική προς το σκοπό αυτό συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια 
της οποίας αναγιγνώσκεται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η απόφαση και στη συνέχεια κάνει ο 
Δήμαρχος την απονομή.  
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Η διάκριση αυτή είναι δυνατόν να συνδυαστεί ταυτόχρονα με την απονομή άλλης τιμητικής διακρίσεως. Στην 
περίπτωση αυτή η άλλη διάκριση απονέμεται στο τιμώμενο πρόσωπο από τον Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου.  
Η απονομή συνοδεύεται από ειδικό δίπλωμα στο οποίο αναγράφεται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
Άρθρο 3ο : Μετάλλιο ΤΙΜΗΣ 
Το μετάλλιο ΤΙΜΗΣ του Δήμου Χίου είναι επίχρυσο 14 ή 18 καρατίων. Έχει σχήμα κυκλικό,  με διάμετρο 6 
εκατοστά και πάχος 3 χιλιοστά και αναρτάται  στο λαιμό του τιμώμενου με χρυσή αλυσίδα (Δάφνη) ή 
κυανόλευκη ταινία πλάτους 4 εκατοστά, η οποία θα κρέμεται από χρυσό πλακάκι σε σχήμα αετώματος 
διαστάσεων 4Χ2.20εκατοστά. Το πλακάκι αυτό θα έχει εγχάρακτες τις λέξεις "ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ" και το οποίο από 
την οπίσθια πλευρά θα φέρει καρφιτσάκι ανάρτησης.  
Στην μεν εμπρόσθια όψη φέρει το σήμα του Δήμου Χίου (έμβλημα της "ΣΦΙΓΓΑΣ)  με περιφερειακά  τις  λέξεις 
"ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ",  στην  δε  οπίσθια  όψη  την κεφαλή του Ομήρου και περιφερειακά τις λέξεις "ΤΙΜΗΣ 
ΕΝΕΚΕΝ". 
Τοποθετείται σε πολυτελή βελούδινη κασετίνα, βαθύ γαλάζιου χρώματος με επένδυση σατέν και χρυσοτυπία. 
Συνοδεύεται από μεμβράνη στην οποία χαράσσεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου και την οποία υπογράφουν ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου τυλιγμένη σε 
ρολό και δεμένη με κυανόλευκη ταινία πλάτους 4εκατοστών.  
 
Το επίχρυσο μετάλλιο ΤΙΜΗΣ απονέμεται κατά την άφιξη στη Χίο 1) σε Αρχηγούς Κρατών,  Αρχηγούς  
Εκκλησιών,  Προέδρους  Κυβερνήσεων  με  ή  χωρίς  ειδική προσφορά στο Δήμο, 2) σε Υπουργούς ή άλλους 
αξιωματούχους με προσφορά στο Δήμο Χίου, σε πρόσωπα & σωματεία  με σημαντική πνευματική ή  υλική 
προσφορά στο Δήμο και 3) σε Δημότες που έχουν διατελέσει  από τρεις  θητείες και πάνω ως Δήμαρχοι, μόλις 
σταματήσουν να ασχολούνται με τα κοινά.  
Η απόφαση για την απονομή λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και απαιτεί την πλειοψηφία των 2/3 των 
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απονομή γίνεται είτε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη 
διάρκεια της οποίας αναγιγνώσκεται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η απόφαση και στη συνέχεια 
κάνει ο Δήμαρχος την απονομή, είτε στο γραφείο Δημάρχου, είτε σε οποιονδήποτε χώρο, στον οποίο θα λάβει 
χώρα η τελετή απονομής του μεταλλίου ΤΙΜΗΣ και η οποία έχει αποφασιστεί από τον Δήμαρχο Χίου.  
Η διάκριση αυτή είναι δυνατόν να συνδυαστεί με την απονομή της πλακέτας του  Δήμου Χίου  ή  την  
ανακήρυξη  του  τιμώμενου  ως  Επίτιμου  Δημότη.  Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου κάνει τη μια από τις δύο απονομές σε συνεννόηση με το Δήμαρχο.  
 
 
Άρθρο 4ο : Μετάλλιο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Το μετάλλιο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Δήμου Χίου είναι επάργυρο 925?? ,  έχει σχήμα κυκλικό,  με διάμετρο 5 
εκατοστά και πάχος 3 χιλιοστά και αναρτάται στο λαιμό του τιμώμενου με κυανόλευκη ταινία πλάτους 4 
εκατοστά, η οποία θα κρέμεται από αργυρό πλακάκι σε σχήμα αετώματος διαστάσεων 4Χ2.20 εκατοστά. Το 
πλακάκι αυτό θα έχει εγχάρακτες τις λέξεις "ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ" και το οποίο από την οπίσθια πλευρά θα φέρει 
καρφιτσάκι ανάρτησης. Στην μεν εμπρόσθια όψη φέρει το σήμα του Δήμου Χίου (έμβλημα της "ΣΦΙΓΓΑΣ)  με 
περιφερειακά τις λέξεις "ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ", στη δε οπίσθια όψη την κεφαλή του Ομήρου με περιφερειακά τις 
λέξεις "ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ". Τοποθετείται σε πολυτελή βελούδινη κασετίνα μπλε χρώματος, με ειδική υποδοχή 
για την τοποθέτησή του, με επένδυση σατέν και χρυσοτυπία.  
Συνοδεύεται από καλλιτεχνικό δίπλωμα στο οποίο χαράσσεται απόσπασμα της σχετικής  απόφασης  του  
Δημοτικού  Συμβουλίου  και  την  οποία  υπογράφουν  ο Δήμαρχος  και  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  
Συμβουλίου  τυλιγμένο  σε  ρολό  και δεμένο με κυανόλευκη ταινία πλάτους 4 εκ..  
Το μετάλλιο προσφοράς απονέμεται σε:  
Νομικά Πρόσωπα (Οργανώσεις, Ιδρύματα, Σωματεία), Πρόσωπα με προσφορά στο Δήμο, Επιστήμονες, 
Καλλιτέχνες, Αθλητές, ή σε επιχειρηματίες που αναπτύσσουν σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα στα όρια 
του Δήμου Χίου, σε Δημότες που έχουν διατελέσει  από δύο θητείες και πάνω ως Δήμαρχοι, μόλις σταματήσουν 
να ασχολούνται με τα κοινά, σε Δημοτικούς Συμβούλους με τέσσερις θητείες όταν διακόψουν την ενασχόλησή 
τους με τα κοινά κ.α.  
Η  απόφαση  για  την  απονομή  λαμβάνεται  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και απαιτεί πλειοψηφία των 2/3 των 
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Η απονομή γίνεται είτε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της οποίας αναγιγνώσκεται 
από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η απόφαση και στη συνέχεια κάνει ο Δήμαρχος την απονομή, είτε 
στο γραφείο Δημάρχου, είτε σε οποιονδήποτε χώρο, στον οποίο θα λάβει χώρα η τελετή απονομής του μεταλλίου 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και η οποία έχει αποφασιστεί από τον Δήμαρχο Χίου.  
 
Η διάκριση αυτή είναι δυνατόν να συνδυαστεί με την απονομή της πλακέτας του Δήμου Χίου ή την ανακήρυξη 
του τιμώμενου ως Επίτιμου Δημότη.  
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Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάνει τη μία από τις δύο απονομές σε συνεννόηση 
με το Δήμαρχο.  
 
 
Άρθρο 5ο : Μετάλλιο ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ 
Το μετάλλιο ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ του Δήμου Χίου  είναι από επιχρυσωμένο ημιπολύτιμο μέταλλο.  Έχει σχήμα 
κυκλικό διαμέτρου 5 εκατοστών και πάχους 3 χιλιοστών. Στην μεν εμπρόσθια όψη φέρει το σήμα του Δήμου 
Χίου(έμβλημα της "ΣΦΙΓΓΑΣ) με περιφερειακά τις λέξεις "ΔΗΜΟΣ ΧΊΟΥ" στη δε οπίσθια όψη την κεφαλή του 
Ομήρουμε περιφερειακά τις λέξεις "ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ". 
Αναρτάται στο λαιμό του τιμώμενου με κυανόλευκη ταινία πλάτους 4 εκατοστά, η οποία θα κρέμεται από 
επιχρυσωμένο πλακάκι ημιπολύτιμου μετάλλου. Το πλακάκι αυτό θα έχει εγχάρακτες τις λέξεις "ΔΗΜΟΣ 
ΧΙΟΥ" και το οποίο από την οπίσθια πλευρά θα φέρει καρφιτσάκι ανάρτησης. Τοποθετείται σε πολυτελή 
βελούδινη κασετίνα μπλε χρώματος, με ειδική υποδοχή για την τοποθέτησή του, με επένδυση σατέν και 
χρυσοτυπία.  
 
Συνοδεύεται από καλλιτεχνικό δίπλωμα στο οποίο χαράσσεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου και την οποία υπογράφουν ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
τυλιγμένο σε ρολό και δεμένο με κυανόλευκη ταινία πλάτους 4 εκατοστά.  
 
Το μετάλλιο ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ απονέμεται σε:  
Διακεκριμένα Νομικά Πρόσωπα (Οργανώσεις, Ιδρύματα, Σωματεία), διακεκριμένα φυσικά πρόσωπα, 
(Επιστήμονες, Καλλιτέχνες, Αθλητές κ.α.).  
Απονέμεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . Η απονομή γίνεται είτε στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου σε ειδική τελετή, είτε στο Γραφείο του Δημάρχου σε ειδική τελετή ή σε χώρο που θα αποφασιστεί 
από το Δημοτικό Συμβούλιο.  
Μπορεί να συνδυαστεί και με άλλη τιμητική διάκριση (πλακέτα ή δίπλωμα). Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου κάνει τη μία από τις δύο απονομές σε συνεννόηση με το Δήμαρχο.  
 
 
Άρθρο 6ο : Πλακέτα 
Η πλακέτα του Δήμου Χίου είναι επίχρυσο πλακίδιο σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου, διαστάσεων 13 
εκατοστά Χ 18 εκατοστά ή 20 εκατοστά Χ 15 εκατοστά ή 23 εκατοστά Χ 18 εκατοστά  ή 20 εκατοστά Χ 25 
εκατοστά .Επ' αυτού χαράσσεται το σήμα του Δήμου. Κάτω δε απ' αυτό χαράσσεται η γραφή: "ΕΝΘΥΜΙΟ ΑΠΟ 
ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ". Τοποθετείται σε πολυτελή βελούδινη κασετίνα μπλε χρώματος, με ειδική υποδοχή για την 
τοποθέτησή του.  
 
Συνοδεύεται από καλλιτεχνικό δίπλωμα στο οποίο χαράσσεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου και την οποία υπογράφουν ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
τυλιγμένο σε ρολό και δεμένο με κυανόλευκη ταινία πλάτους 4 εκατοστά.  
 
Η πλακέτα με το σήμα του Δήμου δίδεται σε:  
Προέδρους Κυβερνήσεως, Υπουργούς εν Ενεργεία με ή χωρίς ειδική προσφορά στο Δήμο Χίου, σε Νομικά 
Πρόσωπα (Οργανώσεις, Ιδρύματα, Σωματεία), Αρχηγούς των εντός της Βουλής Πολιτικών Κομμάτων, 
Αντιπροσωπείες που επισκέπτονται το Δήμο, σε σημαντικούς επισκέπτες του Δημαρχείου, σε Προϊσταμένους, 
Διευθυντές Υπηρεσιών κατά την αποχώρησή τους από την Υπηρεσία και σε Διοικητές Στρατιωτικών Μονάδων 
Σωμάτων Ασφαλείας, που υπηρέτησαν σε μονάδες της περιοχής κατά την αποχώρησή τους από την περιοχή σε 
ένδειξη αρίστης συνεργασίας με το Δήμο Χίου. Απονέμεται με απόφαση Δημάρχου ή απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Η απονομή γίνεται είτε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σε ειδική τελετή, είτε στο 
Γραφείο του Δημάρχου σε ειδική τελετή είτε σε οποιονδήποτε χώρο, στον οποίο θα λάβει χώρα η τελετή 
απονομής της πλακέτας, μετά από απόφαση Δημάρχου.  
 
Άρθρο 7ο : Επίτιμος Δημότης 
Η τιμητική διάκριση του Επίτιμου Δημότη απονέμεται με μεμβράνη, στην οποία έχει τυπωθεί απόσπασμα της 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ανακήρυξης του Επίτιμου Δημότη και φέρει πρωτότυπες τις υπογραφές 
Δημάρχου και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Μπορεί να συνδυάζεται με ταυτόχρονη απονομή και 
μεταλλίου της πόλης. Η μεμβράνη τυλίγεται και δένεται με κυανόλευκη κορδέλα πλάτους 4 εκατοστών.  
Ο επίτιμος δημότης του Δήμου Χίου είναι τιμητική διάκριση που απονέμεται σε μη δημότες του, Έλληνες ή 
ξένους που προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο Δήμο. Επίτιμοι δημότες είναι δυνατόν να ανακηρυχθούν και 
οι Δήμαρχοι των αδελφοποιημένων Δήμων. Η τιμητική αυτή διάκριση απονέμεται πάντοτε με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.  
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Η ανακήρυξη ενός φυσικού προσώπου ως επίτιμου δημότη του Δήμου Χίου  πραγματοποιείται σε ειδική 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναγιγνώσκει 
την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ο Δήμαρχος εξαίρει την προσφορά προς το Δήμο του 
τιμωμένου.  
Η διάκριση αυτή είναι δυνατόν να συνδυαστεί με ταυτόχρονη απονομή μεταλλίου. Στην περίπτωση αυτή ο 
Δήμαρχος απονέμει στο τιμώμενο πρόσωπο το μετάλλιο και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου την 
μεμβράνη με την τιμητική διάκριση.  
 
Άρθρο 8ο: Τιμητικό Δίπλωμα 
Η τιμητική διάκριση απονομής του τιμητικού διπλώματος απονέμεται σε χαρτί πολυτελείας στο οποίο έχει 
τυπωθεί η απόφαση του οργάνου με την οποία γίνεται η ανωτέρω τιμητική διάκριση. Τυλίγεται σε ρολό και 
δένεται με κυανόλευκη ταινία πλάτους 4 εκατοστά.  
 
Το τιμητικό Δίπλωμα απονέμεται σε:  
Δημότες ή σωματεία με προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, δημότες ή σωματεία με διάκριση και σε υπαλλήλους 
του Δήμου για την ευσυνειδησία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή μετά τη συνταξιοδότησή τους. Η 
τιμητική διάκριση απονέμεται είτε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είτε με απόφαση του Δημάρχου.  Η 
απονομή του τιμητικού διπλώματος γίνεται σε ειδική τελετή, είτε στο γραφείο του Δημάρχου, είτε στο γραφείο 
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, είτε αλλού μετά από πρόταση του δημάρχου.  
 
Άρθρο 9° : Το Σήμα του Δήμου 
Το σήμα του Δήμου Χίου  έχει επάργυρο αποτυπωμένο το ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ, δηλ. το έμβλημα της 
"ΣΦΙΓΓΑΣ. Είναι κυκλικό, έχει διάμετρο 2 εκατοστά και η περιφέρεια φέρει τις λέξεις "ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ". 
Έχει σχεδιαστεί να φέρεται στην κομβιοδόχη.  
Το σήμα του Δήμου απονέμεται σε:  
Δημότες με διάκριση για κάποια πράξη, στα μέλη αντιπροσωπειών που επισκέπτονται το Δήμο και σε 
σημαντικούς επισκέπτες του Δημαρχείου.  
 
Απονέμεται χωρίς ειδική απόφαση, από το Δήμαρχο ή από Δημοτικούς Συμβούλους με σύμφωνη γνώμη του 
Δημάρχου ή Αντιδημάρχου ή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Το σήμα του Δήμου Χίου δύναται να 
φέρει καρφίτσα και να τοποθετείται επί του ενδύματός του, κατά τις επίσημες εορτές ή τελετές καθώς και ως 
εκπρόσωποι του Δήμου σε εκδηλώσεις ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και οι προς τούτο εντεταλμένοι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ 

 
Άρθρο 10ο : Ιδιοκτησίες των Διακριτικών 
Α. Τα κλειδιά, οι πλακέτες και τα μετάλλια του Δήμου αποτελούν ιδιοκτησία του Δήμου και ανήκουν σε αυτόν 
μέχρι την απονομή τους, οπότε ανήκουν στον τιμώμενο.  
Β. Φυλάσσονται από τον Ταμία του Δήμου Χίου και παραδίδονται απ' αυτόν στον Δήμαρχο, ή τον αρμόδιο για 
την επίδοση κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής.  
Γ. Μετά το τέλος της απονομής υπογράφεται απόδειξη παράδοσης για την απαλλαγή του υπόχρεου προς φύλαξη 
Ταμία.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
ΜΗΤΡΩΟ ΤΙΜΩΜΕΝΩΝ Κ.Λ.Π. 

 
Άρθρο 11ο : Μητρώο τιμωμένων 
Όλες οι απονεμόμενες τιμητικές διακρίσεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο με τίτλο "ΜΗΤΡΩΟ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ" και ευρετηριάζονται κατά το είδος της διάκρισης και το ονοματεπώνυμο των τιμωμένων. 
Αρμόδιος για την τήρησή του είναι ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ή ο  Ταμίας του Δήμου Χίου.  
 
Άρθρο 12ο : Αρχείο αποφάσεων τιμητικών διακρίσεων 
Οι αποφάσεις των τιμητικών διακρίσεων φέρουν πρωτότυπες τις υπογραφές του Δημάρχου και του Προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου και φυλάσσονται σε ειδικό αρχείο - φάκελο στο Γραφείο του Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου Χίου.  
 
Άρθρο 13ο : Ορισμός Τελετάρχη, βοηθών τελετάρχη και καθήκοντα αυτών 
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Α. Με απόφαση του Δημάρχου Χίου ορίζεται ένας εκ των υπαλλήλων του Δήμου Χίου, ως Τελετάρχης και ένας 
ως δύο ως βοηθοί των εκδηλώσεων του Δήμου και ασκούν  τα καθήκοντά τους  παράλληλα με τα υπηρεσιακά 
τους καθήκοντα.  
Β. Ο Τελετάρχης και οι βοηθοί του έχουν την ευθύνη της οργανώσεως των τελετών συνεργαζόμενοι με το Τμήμα 
Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου για τη ρύθμιση των λεπτομερειών.  
 
Άρθρο 14ο : Τροποποίηση του Κανονισμού 
Ο Κανονισμός αυτός καταργείται, αντικαθίσταται ή τροποποιείται μόνο με αιτιολογημένη απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.  
 
Άρθρο 15ο : Ισχύς του παρόντος Κανονισμού 
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου.  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΗΣ 

 
Άρθρο 16ο : Μέλη της Ειδικής Επιτροπής και αρμοδιότητες 
 
Η Ειδική Επιτροπή θα αποτελείται από το Δήμαρχο Χίου , τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και από 
τρεις δημοτικούς συμβούλους, εκ των οποίων οι δύο υποχρεωτικά θα προέρχονται από τη μειοψηφία. Ο 
Δήμαρχος Χίου θα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την απονομή των ανωτέρω διακρίσεων. Η απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου θα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου.  
Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απονομή Μεταλλίου του Δήμου Χίου, από την πιο πάνω επιτροπή 
ομόφωνα, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υποχρεούμενης της επιτροπής να εισαγάγει 
προς επικύρωση την απόφαση της εις το αμέσως μετά συνερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να εισηγηθεί την απόδοση τιμής απευθείας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η Ειδική 
αυτή Επιτροπή θα εισηγείται την τροποποίηση ή την συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού.  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ 

 
Άρθρο 17ο : Τήρηση επίσημου βιβλίου τιμώμενων προσώπων 
Στο Δήμο Χίου θα τηρείται επίσημο βιβλίο, όπου θα αναγράφονται όλες οι αναμενόμενες τιμητικές διακρίσεις 
και θα υπάρχει πλήρες ευρετήριο αυτών. Στο βιβλίο αυτό θα γίνεται πλήρης αντιγραφή του περιεχομένου του 
διπλώματος και θα  υπογράφουν οι τιμώμενοι, εφόσον βρίσκονται στη Χίο, σε υποσημείωση δε, θα μνημονεύεται 
ο αριθμός και η χρονολογία της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
Άρθρο 18ο : Κάλεσμα τιμώμενων προσώπων 
Οι τιμώμενοι με τις πιο πάνω τιμές θα προσκαλούνται πάντοτε στις επίσημες τελετές και δεξιώσεις του Δήμου 
Χίου.  
 
Άρθρο 19ο : Κατάργηση προηγούμενων τιμητικών διακρίσεων 
Με τον παρόντα κανονισμό καταργείται κάθε άλλη τιμητική διάκριση, η οποία αναφέρεται σε προηγούμενους 
κανονισμούς, ως και κάθε άλλη διάταξη ή κανονισμός απονομής τιμητικών διακρίσεων.  
 
Άρθρο 20ο : Αποστολή Κανονισμού Σήματος, Μεταλλίων και Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων Δήμου Χίου 
Η απόφαση αυτή να αποσταλεί στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου  για τον κατά 
νόμο έλεγχο αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 11/2007 του Υπουργείου Εσωτερικών, στο άρθρο 
79 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.  
 
Άρθρο 21ο : Δημοσίευση Κανονισμού Σήματος, Μεταλλίων και Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων Δήμου Χίου 
Ο Κανονισμός Σήματος, Μεταλλίων και Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων Δήμου Χίου να δημοσιευθεί:  
o   σε μία τοπική εφημερίδα (περίληψη του), σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθ. 79 του Ν. 3463/06 
καθώς και των σχετικών διατάξεων περί Καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο, όπως ισχύουν 
o   κατά το πλήρες κείμενο του στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων, στο δημοτικό κατάστημα σύμφωνα με την 
διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 284 του Ν. 3463/06, όπως ισχύουν.  
 

ΑΔΑ: 67ΚΑΩΗΝ-6ΟΡ
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 Ορίζει τα μέλη της ειδικής επιτροπής του άρθρου -16- ως εξής:  

α.  ο Δήμαρχος Χίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.  
β.  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο του Σώματος.  
γ.  Σμυρνιούδης Ηλίας, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο 

Ζουμίδη Σταμάτη.  
δ.  Καλαγκιάς Αντώνιος, Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας με αναπληρωτή τον Δημοτικό 

Σύμβουλο Λιγνό Γεώργιο 
ε.  Νύκτας Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας με αναπληρωτή τον Δημοτικό 

Σύμβουλο Αφενδούλη Κυριάκο.  
 
Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου μαζί με την 47/2017 απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την αριθ. 57/1968 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το ειδικό αποδεικτικό 
δημοσίευσης.  
Να διαβιβαστεί επίσης στον κ. Δήμαρχο, στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Αυτοτελές Γραφείο 
Δημοσίων Σχέσεων, στο Τμήμα Απασχόλησης Ναυτιλίας και Τουρισμού, στον εντεταλμένο σύμβουλο επί 
θεμάτων τουρισμού, κ. Καράλη και στα λοιπά μέλη της ειδικής επιτροπής του άρθρου 16 του Κανονισμού.  
Να δημοσιευτεί ως περίληψη σε μία τοπική εφημερίδα και κατά το πλήρες κείμενό της στον ειδικό πίνακα 
ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου. 
 

H απόφαση αυτή πήρε α/α 625/2017 
O Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη 
Υπογραφή                                                                           Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Χίος 25/09/2017 

Η επί των πρακτικών 
 

Κούτσουρα Νίκη 
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