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ΘΕΜΑ :  
ΧΕΣΙΚΟ : Το αρικμ. 1070932/961/0006Δ/15.7.2005 ζγγραφό ςασ.  
 
Σε ςυνζχεια του ανωτζρω ςχετικοφ εγγράφου, ςασ γνωρίηουμε ότι οι εκνικζσ εορτζσ 
πανελλινιασ ςθμαςίασ κακϊσ και οι εκνικζσ και κρθςκευτικζσ εορτζσ τοπικισ ςθμαςίασ, 
που ζχουν κακιερωκεί με Νόμουσ ι Διατάγματα και ζχουν οριςτεί ωσ αργίεσ, ςφμφωνα με 
τα ςτοιχεία που τθροφνται ςτθν Υπθρεςία μασ, είναι οι εξισ : 
 
Α.  Από τισ οριηόμενεσ ςτο Ν. 1157/1981, με τον οποίο κυρϊκθκε θ από 29.12.1980 Ρράξθ 
Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου του Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ :  
- Θ 25θ Μαρτίου 
Β.Δ. 157/25.2.69 (ΦΕΚ 46/Α/11.3.1969) 
Αρχικά κακιερϊκθκε με το από 23.3.1846 Β.Δ. (ΦΕΚ 7/3.4.1846) 
 
- « Θ 28θ Οκτωβρίου » 
Β.Δ. 157/25.2.69 (ΦΕΚ 46/Α/11.3.1969) 
Αρχικά κακιερϊκθκε με το από 24.10.1944 Β.Δ. (ΦΕΚ 4/24.10.1944) 
 
-   Θ πρϊτθ του ζτουσ, τα Θεοφάνεια, των Τριϊν Ιεραρχϊν για τουσ εκπαιδευτικοφσ 
λειτουργοφσ, θ Κακαρι Δευτζρα, θ Μεγάλθ Ραραςκευι, το Μεγάλο Σάββατο, θ Δευτζρα 
του Ράςχα, θ 1θ Μαΐου, του Αγίου Ρνεφματοσ, τθσ Κοίμθςθσ τθσ Θεοτόκου, θ 17θ 
Νοεμβρίου για τα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα και τισ Ανϊτερεσ Σχολζσ, θ πρϊτθ και θ 
δεφτερθ θμζρα των Χριςτουγζννων και οι Κυριακζσ. 
 
Β. Οι αργίεσ που είχαν οριςτεί με Β.Δ/γματα, πριν από τθ δθμοςίευςθ του 
προαναφερόμενου νόμου και αφοροφν :  
Ι. Εθνικέσ εορτέσ τοπικήσ ςημαςίασ 
1.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 30θσ Νοεμβρίου ωσ θμζρασ αργίασ δια τασ εν τθ πόλει Ναυπλίου 
Δθμόςιασ Υπθρεςίασ (επζτειοσ τθσ άλωςθσ Ραλαμθδίου)». 
Β.Δ. από 126.1959 (ΦΕΚ 143/Α/14.7.1959) 
2.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 21θσ Μαΐου, επετείου τθσ Ενϊςεωσ τθσ Επτανιςου μετά τθσ Ελλάδοσ, 
ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν νιςον Κζρκυραν». 
Β.Δ. από 18/1956 και Β.Δ. από 18.7.1957 (ΦΕΚ 151/Α/14.8.1957 ), με το οποίο επεκτάκθκε 
θ αργία ς’ ολόκλθρο το Νομό Κζρκυρασ. 



3. « Ρερί οριςμοφ τθσ 2θσ Ιουλίου, ωσ δθμόςιασ εορτισ, επί τθν εν ζτει 1822 καταςτροφισ 
του Δράμαλθ εισ τα ςτενά των Δερβενακίων, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν, 
δια τασ κοινότθτασ Αγίου Βαςιλείου, Αρχαίασ Νεμζασ, Αρχαίων Κλεωνϊν, Νεμζασ, 
Αγιονορίου, Στεφανίου, Κλενίασ και Χιλιομοδίου του Νομοφ Κορινκίασ ». 
Β.Δ. 670/24.9.1968 ( ΦΕΚ 239/Α/12.10.1968 ) 
4. « Ρερί κακιερϊςεωσ τθσ 4θσ Νοεμβρίου ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων 
εν τθ πόλει Σιατίςτθσ ( Κοηάνθσ ) 
Β.Δ. 564/26.8.1962 ( ΦΕΚ 140/Α/7.9.1962 ) 
5.« Ρερί οριςμοφ τθσ 29θσ Μαρτίου, ωσ θμζρασ αργίασ δια τθν κωμόπολιν Μιςτρά, τασ 
κοινότθτασ του τζωσ Διμου Ραλαιόγαια και νυν Διμου Σπαρτιατϊν ». 
Διάταγμα από 2.8.1933 ( ΦΕΚ 238/Α/10.8.1933 ) 
6. « Ρερί οριςμοφ τθσ 8θσ Νοεμβρίου, επετείου τθσ ολοκαυτϊςεωσ τθσ Ιεράσ Μονισ 
Αρκαδίου εκφμνθσ – Κριτθσ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν 
πόλιν τθσ εκφμνθσ ». 
Β.Δ. 96/1.2.1961 (ΦΕΚ 24/Α/24.2.1961 ) 
7.  « Ρερί κακιερϊςεωσ τθσ 22θσ Ιουνίου, επετείου τθσ καταςτροφισ των Ψαρϊν υπό των 
Τοφρκων, ωσ θμζρα αργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν ». ( Ν. Χίου ) 
Β.Δ. 180/16.2.1966 όπωσ τροποποιικθκε με το Β.Δ. 713/8.7.1966 (ΦΕΚ 172/Α/5.9.1966 ) 
8. « Ρερί οριςμοφ τθσ 11θσ Νοεμβρίου, επετείου τθσ απελευκερϊςεων τθσ νιςου Χίου, ωσ 
θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν νιςον ταφτθν ». 
Β.Δ. από 6.9.1956 ( ΦΕΚ 217/29.9.1956 ) 
9. « Ρερί οριςμοφ τθσ 21θσ Φεβρουαρίου, επετείου τθσ απελευκερϊςεωσ τθσ πόλεωσ των 
Ιωαννίνων, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν πόλιν ταφτθν ». 
Β.Δ. από 24.10.1956 ( ΦΕΚ 272/14.11.1956 ) 
10. « Ρερί οριςμοφ τθσ 21θσ Ιουνίου, επετείου τθσ απελευκερϊςεων τθσ πόλεωσ του Κιλκίσ, 
ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν πόλιν του Κιλκίσ ». 
Β.Δ. 15.6.1955 ( ΦΕΚ 12.7.1955 )  
11. « Ρερί κακοριςμοφ τθσ 8θσ Νοεμβρίου, επετείου τθσ απελευκερϊςεωσ τθσ Νιςου 
Λζςβου, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν νιςον ταφτθν ». 
Β.Δ. από 12.11.1955 ( ΦΕΚ 330/9.12.1955 ) 
12. « Ρερί κακιερϊςεωσ τθσ 8θσ Οκτωβρίου επετείου απελευκερϊςεωσ τθσ νιςου Λζςβου, 
ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν εν τθ Νιςω Λιμνω ». 
Β.Δ. 264/16.2.1966 ( ΦΕΚ 70/28.3.1966 ) 
13. « Ρερί οριςμοφ τθσ 6θσ Οκτωβρίου, επετείου τθσ απελευκερϊςεωσ τθσ κωμοπόλεων 
Ελαςςόνοσ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν κωμόπολιν ταφτθν». 
Β.Δ. από 24.2.1957 ( ΦΕΚ 43/20.3.1957 ) 
14.« Ρερί οριςμοφ τθσ 27θσ Ιουνίου, επετείου τθσ απελευκερϊςεωσ τθσ κωμοπόλεωσ 
Σιδθροκάςτρου, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν κωμόπολιν ταφτθν 
». 
Β.Δ. από 18.7.1957 ( ΦΕΚ 151/14.8.1957 ) 
15. « Ρερί κακιερϊςεωσ τθσ 29θσ Ιουνίου επετείου απελευκερϊςεωσ τθσ πόλεωσ Σερρϊν, 
ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων υπαλλιλων ». 
Β.Δ. 646/30.9.1964 (ΦΕΚ 181/23.10.1964 ) 
16. « Ρερί οριςμοφ τθσ 8θσ Νοεμβρίου, επετείου τθσ απελευκερϊςεωσ τθσ πόλεωσ 
Φλωρίνθσ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν πόλιν ταφτθν ». 
Β.Δ. 95/6.2.1961 ( ΦΕΚ 24/24.2.1961 ). 
17.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 16θσ Οκτωβρίου, επετείου τθσ απελευκερϊςεωσ τθσ πόλεωσ 
Βζροιασ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν πόλιν ταφτθν ». 
Β.Δ. 87/21.11.1960 (ΦΕΚ 19/25.2.1960 ) 



18. « Ρερί οριςμοφ τθσ 17θσ Οκτωβρίου, εορτισ τθσ απελευκερϊςεωσ εκ του Τουρκικοφ 
ηυγοφ τθσ πόλεωσ Ναοφςθσ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν, δια τον Διμον 
Ναοφςθσ του Νομοφ Θμακίασ ». 
Β.Δ.670/24.9.1968 ( ΦΕΚ 239/12.10.1968 ) 
19. « Ρερί οριςμοφ τθσ 4θσ Οκτωβρίου, επετείου τθσ απελευκερϊςεωσ τθσ πόλεωσ Ξάνκθσ, 
ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν πόλιν ταφτθν ». 
Β.Δ. από 28.5.1956 ( ΦΕΚ 141/17.6.1956 ) 
20.« Ρερί οριςμοφ τθσ 14θσ Μαΐου, επετείου τθσ απελευκερϊςεωσ τθσ πόλεωσ τθσ 
Κομοτθνισ ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν πόλιν ταφτθν ». 
Β.Δ. 573/23.7.1960 ( ΦΕΚ 126/18.8.1960 ) 
21. « Ρερί οριςμοφ τθσ 8θσ Νοεμβρίου επετείου  τθσ ολοκαυτϊςεωσ τθσ Ιεράσ Μονισ 
Αρκαδίου εκφμνθσ Κριτθσ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν πόλιν 
τθσ εκφμνθσ ». 
Β.Δ. 96/1.2.1961 (ΦΕΚ 24/24.2.1961 ) 
22. « Ρερί οριςμοφ τθσ 16θσ Οκτωβρίου επετείου τθσ απελευκερϊςεωσ τθσ Κατερίνθσ, ωσ 
θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν πόλιν Κατερίνθσ ». 
Β.Δ. από 28.6.1955 ( ΦΕΚ 198/25.7.1957 )     
 
 
ΙΙ. Θρηςκευτικέσ εορτέσ τοπικήσ ςημαςίασ  
 
ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 
 
1. « Ρερί οριςμοφ τθσ 9θσ Μαΐου εορτισ του Αγίου Χριςτοφόρου, πολιοφχου τθσ πόλεωσ 
Αγρινίου, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν πόλιν ταφτθν ». 
Β.Δ. από 256.1956 ( ΦΕΚ 157/14.7.1956 ) 
2. « Ρερί οριςμοφ τθσ 12θσ Δεκεμβρίου εορτισ του πολιοφχου Μεςολογγίου Αγίου 
Σπυρίδωνοσ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν πόλιν του 
Μεςολογγίου ». 
Β.Δ. από 13.9.1959 ( ΦΕΚ 217/6.10.1959 ) 
3. « Ρερί οριςμοφ τθσ 26θσ Οκτωβρίου εορτισ του Αγίου Δθμθτρίου, πολιοφχου τθσ πόλεωσ 
Ναυπάκτου ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν δια τθν πόλιν ταφτθν ». 
Β.Δ.86/21.1.1960 ( ΦΕΚ 19/25.2.1960 ) 
4.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 6θσ Δεκεμβρίου εορτισ του Αγίου Νικολάου, πολιοφχου τθσ 
κωμοπόλεωσ Αςτακο, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν δια τθν πόλιν ταφτθν ». 
Β.Δ. 483/25.6.1960 ( ΦΕΚ 104/15.7.1960 ) 
5.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 18θσ Ιανουαρίου εορτισ του Αγίου Ακαναςιου πολιοφχου τθσ 
πόλεωσ Αμφιλοχίασ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν δια τον Διμον 
Αμφιλοχίασ ». 
Β.Δ. 670/24.9.1968 ( ΦΕΚ 239/12.10.1968 ) 
6.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 8θσ Νοεμβρίου εορτισ των Ραμμεγίςτων Ταξιαρχϊν ωσ θμζρασ 
αργίασ των Δθμόςιων Υπθρεςιϊν τθσ περιφερείασ του Διμου Αιτωλικοφ ». 
Β.Δ. 931/9.12.1978 ( ΦΕΚ 224/18.12.1978 ) 
7.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 12θσ Δεκεμβρίου εορτισ Αγίου Σπυρίδωνοσ ωσ θμζρασ αργίασ των 
Δθμοςίων Υπθρεςιϊν ςτθν περιφζρεια τθσ Κοινότθτασ Κονίτςθσ ». 
Β.Δ. 525/2.6.1980 ( ΦΕΚ 143/17.6.1980 ) 
8. « Ρερί οριςμοφ τθσ 26θσ Οκτωβρίου εορτισ του Αγίου Δθμθτρίου, ωσ θμζρασ αργίασ των 
δθμοςίων υπθρεςιϊν εν τθ περιφζρεια τθσ Κοινότθτοσ Ραλαίρου ». 
 
 
 



Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑ 
 
1.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 29θσ Αυγοφςτου, εορτισ τθσ Ιεράσ κεφαλισ του Τιμίου Ρροδρόμου, 
ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων τθσ κωμοπόλεωσ Κρανιδίου ». 
Β.Δ. 273/31.3.1960 ( ΦΕΚ 59/Α/4.5.1960 ) 
2. « Ρερί οριςμοφ τθσ 3θσ Μαΐου εορτισ του Αγίου Ρζτρου, πολιοφχου τθσ πόλεωσ Άργουσ, 
ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων ». 
Β.Δ. 145/12.3.1963 ( ΦΕΚ 34/Α/27.3.1963 ) 
3. « Ρερί οριςμοφ τθσ 1θσ Φεβρουαρίου εορτισ του Αγίου Αναςταςίου, πολιοφχου τθσ 
πόλεωσ Ναυπλίου, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν ». 
Β.Δ. 233/8.3.1963 ( ΦΕΚ 44/Α/30.3.1967 ) 
4.  « Οριςμόσ τθσ 8θε Νοεμβρίου εορτισ των Αγίων Ταξιαρχϊν, ωσ αργίασ των δθμοςίων 
υπθρεςιϊν για το διμο Ερμιόνθσ ». 
Ν. 2307/1995 άρκρο 19 – Μεταφορά αργίασ ( ΦΕΚ 113 Α ) 
 
 
Ν.ΑΡΚΑΔΙΑ 
 
1. «Ρερί οριςμοφ τθσ 6θσ Δεκεμβρίου εορτισ του πολιοφχου τθσ Μεγαλουπόλεωσ Αγίου 
Νικολάου, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων, δια τθν κωμόπολιν 
Μεγαλουπόλεωσ ». 
Β.Δ. από 29.8.1955 ( ΦΕΚ 250/9.9.1955 ) 
2. « Ρερί οριςμοφ τθσ 1θσ Φεβρουαρίου εορτισ του Αγίου Τρφφωνοσ, πολιοφχου και 
προςτάτου τθσ κωμοπόλεωσ Βυτίνθσ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν ». 
Β.Δ. 407/24.6.1967 ( ΦΕΚ 120/Α/12.7.1967 ) 
3.« Ρερί οριςμοφ τθσ 8θσ  Νοεμβρίου εορτισ των Ραμμεγίςτων Ταξιαρχϊν, πολιοφχων τθσ 
κωμοπόλεωσ Λαγκαδίων και του Νομοφ Αρκαδίασ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων 
υπθρεςιϊν ». 
Β.Δ. 351/19.4.1969 ( ΦΕΚ 104/Α/5.6.1969 ) 
 
Ν.ΑΡΣΑ 
 
« Ρερί οριςμοφ τθσ 11θσ Μαρτίου εορτισ τθσ Αγίασ Θεοδϊρασ, ωσ θμζρασ αργίασ δια τασ εν 
τθ περιφζρεια του Διμου Αρταίων, δθμοςίασ υπθρεςίασ ». 
 
Ν.ΑΣΣΙΚΗ 
 
1. « Ρερί οριςμοφ τθσ 12θε Δεκεμβρίου εορτισ του Αγίου Σπυρίδωνοσ πολιοφχου τθσ 
πόλεωσ Ρειραιϊσ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν πόλιν ταφτθν ». 
Β.Δ. 271/31.3.1960 ( ΦΕΚ 59/4.5.1960 ) 
2. « Ρερί οριςμοφ τθσ 26θσ Ιουλίου, εορτισ τθσ Αγίασ Ραραςκευισ, πολιοφχου τθν 
κωμοπόλεωσ Λαυρίου, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν πόλιν 
ταφτθν ». 
Β.Δ. 480/10.7.1961 ( ΦΕΚ 120/26.7.1961 ) 
3. « Ρερί οριςμοφ τθσ 24θσ Σεπτεμβρίου εορτισ τθσ Ραναγίασ Μυρτιδιωτίςςθσ πολιοφχου 
τθσ νιςου Κυκιρων, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν νιςον ταφτθν 
». 
Β.Δ. 481/10.7.1961 ( ΦΕΚ 120/26.7.1961 ) 
4.  « Ρερί οριςμοφ τθσ εορτισ τθσ Αναλιψεωσ του Σωτιροσ ωσ θμζρασ αργίασ των 
δθμοςίων καταςτθμάτων εν τθ κωμοπόλει Ρόρου Τροιηθνίασ ».  
Β.Δ. 565/26.8.1962 ( ΦΕΚ 140/7.9.1962 ) 



5.  « Ρερί κακιερϊςεωσ τθσ 16θσ Αυγοφςτου εορτισ των Αγίων Μαρτφρων, πολιοφχου τθσ 
πόλεωσ Μεγάρων, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων υπαλλιλων ». 
Β.Δ. 645/30.9.1964 ( ΦΕΚ 181/23.10.1964 ) 
6. « Ρερί οριςμοφ τθσ 17θσ Δεμεμβρίου, εορτισ του Αγίου Διονυςίου, πολιοφχου τθσ 
πόλεωσ Αιγίνθσ, ωσ θμζρασ αργίασ των Δθμοςίων Υπθρεςιϊν ». 
Β.Δ. 437/30.6.1968 ( ΦΕΚ 150/11.7.1968 ) 
7.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 1θσ Ιουλίου, εορτισ των Αγίων Αναργφρων, πολιοφχων του διμου 
Αγίων Αναργφρων Αττικισ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν δια τον Διμον 
Αγίων Αναργφρων Αττικισ ». 
Β.Δ. 670/24.9.1968 ( ΦΕΚ 239/12.10.1968 ) 
8. « Ρερί οριςμοφ τθσ 8θσ Νοεμβρίου, εορτισ των Ραμμεγίςτων Ταξιαρχϊν, πολιοφχων του 
διμου Κορυδαλλοφ Ρειραιϊσ ( νυν Αττικισ ), ωσ θμζρασ αργίασ των Δθμοςίων Υπθρεςιϊν 
».  
 
Ν.ΑΧΑΪΑ 
 
1.      « Ρερί οριςμοφ τθσ Ραραςκευισ τθσ Διακαινθςμοφ, ωσ θμζρασ αργίασ δια τασ εν τθ 
περιφερεία του Διμου Αιγίου δθμοςίασ υπθρεςίασ ». 
Β.Δ. από 1681953 ( ΦΕΚ 277/5.10.1953 ) 
2. « Ρερί οριςμοφ τθσ 30θσ Νοεμβρίου, εορτισ του πολιοφχου Ρατρϊν, Αποςτόλου 
Ανδρζου, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν πόλιν των Ρατρϊν ».  
Β.Δ. από 9.4.1955 ( ΦΕΚ 112/2.5.1955 ) 
3. « Ρερί οριςμοφ τθσ 24θσ Ιουνίου, εορτισ του Γενεςίου του Αγίου Ιωάννου του 
Ρροδρόμου, Ρολιοφχου τθσ Κοιότθτοσ Κάτω Αχαΐασ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων 
καταςτθμάτων δια τθν Κοινότθτα ταφτθν ( ιδζ διόρκωςιν 110/Δ/68 ) ». 
Β.Δ. από 8.4.1958 ( ΦΕΚ 84.2.6.1958 ) 
4.  « Ρερί οριςμοφ τθσ μνιμθσ του Αγίου Αλεξίου, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων 
καταςτθμάτων, εν τθ πόλει Καλαβρφτων ».  
Β.Δ. 518/2.9.1963 ( ΦΕΚ 145/17.9.1963 ) 
5. « Ρερί οριςμοφ τθσ 26θσ Οκτωβρίου, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν τθσ 
Κοινότθτοσ Κάτω Κλειτοριάσ ». 
Β.Δ. 65/15.2.1964 ( ΦΕΚ 33/15.2.1964 ) 
 
Ν.ΒΟΙΩΣΙΑ 
 
1. « Ρερί οριςμοφ τθσ 21θσ Νοεμβρίου εορτισ των Εςοδίων τθσ Θεοτόκου, ωσ θμζρασ 
αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν πόλιν τθσ Λεβαδειάσ ». 
Β.Δ. από 18.7.1957 ( ΦΕΚ 151/14.8.1952 ) 
2. « Ρερί οριςμοφ τθσ 29θσ Απριλίου εορτισ του Αγίου Ιωάννου του Καλοτζκνουσ, ωσ 
θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν πόλιν των Θθβϊν ». 
Β.Δ. από 18.7.1957 ( ΦΕΚ 151/14.8.1957 ) 
3. « Ρερί οριςμοφ τθσ 21θσ Μαΐου εορτισ των Αγίων Κωνςταντίνο και Ελζνθσ, πολιοφχων 
του Διμου Αλιάρτου Βοιωτίασ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν εν τθ 
περιφερεία του Διμου τοφτου ». 
Ρ.Δ. 596/18.7.1979 ( ΦΕΚ 179/8.8.1979 τ.Δ ) 
 
 
 
 
 
Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 



 
« Ρερί κακιερϊςεωσ τθσ 25θσ Μαΐου, εορτισ του Αγίου Αχιλλείου, ωσ θμζρασ αργίασ των 
δθμοςίων υπθρεςιϊν τθσ πόλεωσ Γρεβενϊν ». 
Β.Δ. 25/23.12.1956 ( ΦΕΚ 8/15.1.1966 ) 
 
Ν.ΔΡΑΜΑ 
    
1. « Ρερί οριςμοφ τθσ 1θσ Ιουλίου, επετείου τθσ απελευκερϊςεωσ τθσ πόλεωσ Δράμασ, ωσ 
θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν πόλιν ταφτθν ». 
Β.Δ. από 18.7.1957 ( ΦΕΚ 151/14.8.1957 ) 
2.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 21θσ Μαΐου, εορτισ των Αγίων Κων/νου και Ελζνθσ, ωσ θμζρασ 
αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων εν τθ κωμοπόλει Ραραωεςτίου του Νομοφ Δράμασ ». 
Β.Δ. 516/23.7.1961 ( ΦΕΚ 127/10.8.1961 ) 
3.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 27θσ Ιουλίου, εορτισ του Αγίου Ραντελειμονοσ, ωσ θμζρασ αργίασ 
των δθμοςίων υπθρεςιϊν εν τω Διμω Κάτω Νευροκοπίου ». 
Β.Δ. 301/29.6.1966 ( ΦΕΚ 141/19.7.1966) 
  
Ν.ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 
 
« Θ 6θ Δεκεμβρίου εορτι του Αγίου Νικολάου πολιοφχου Κω, θμζρα αργίασ των δθμοςίων 
υπθρεςιϊν ». 
Β.Δ. 28/66 ( ΦΕΚ 8 Α ). 
 
Ν.ΕΒΡΟΤ 
  
1. « Ρερί κακοριςμοφ τθσ 8θσ Ιανουαρίου, εορτισ του πολιοφχου Διδυμοτείχου Αγίου 
Ακαναςίου, ωσ θμζρα αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν κωμόπολιν 
Διδυμοτείχου, του Νομοφ Ζβρου ». 
Β.Δ. από 15.7.1956 (ΦΕΚ 178/17.8.1956 ) 
2.  « Ρερί κακοριςμοφ τθσ 14θσ Μαΐου επετείου τθσ απελευκερϊςεωσ τθσ 
Αλεξανδρουπόλεωσ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν πόλιν ταφτθν 
». 
Β.Δ. από 15.7.1856 ( ΦΕΚ 178/17.8.1956 ) 
3. « Ρερί οριςμοφ τθσ εορτισ των Αγίων Θεοδϊρων, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων 
υπθρεςιϊν και Ν.Ρ.Δ.Δ. που εδρεφουν ςτο Διμο Ορεςτιάδοσ ». 
Ρ.Δ. 200/1980 
 
Ν.ΕΤΒΟΙΑ 
 
1. « Ρερί οριςμοφ τθσ 1θσ Ιουλίου, εορτισ των Αγίων Αναργφρων, πολιοφχων τθσ 
λουτροπόλεωσ Αιδθψοφ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν 
λουτρόπολιν ταφτθν ». 
Β.Δ. από 11.101957 ( ΦΕΚ 223/5.11.1957 ) 
2.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 18θσ Ιανουαρίου εορτισ του Αγίου Ακαναςίου, πολιοφχου τθσ 
κωμοπόλεωσ Κφμθσ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων εν τθ κωμοπόλει 
ταφτθ ». 
Β.Δ. 21/30.12.1961 ( ΦΕΚ 8/15.1.1962 ) 
3. « Ρερί κακιερϊςεωσ τθσ εορτισ του Αγίου Ακαναςίου, πολιοφχου τθσ κωμοπόλεωσ 
Ιςτιαίασ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν ». 
Β.Δ. 667/28.7.1965 ( ΦΕΚ 160/11.88.1965 ) 



4. « Ρερί οριςμοφ τθσ 8θσ Σεπτεμβρίου, εορτισ τθσ γενζςεωσ τθσ Θεοτόκου, πολιοφχου τθσ 
πόλεωσ Λίμνθ Ευβοίασ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν, δια τον διμον Λίμνθσ 
του Νομοφ Ευβοίασ ». 
Β.Δ. 670/24.9.1968 ( ΦΕΚ 239/12.10.1968 ) 
 
Ν.ΖΑΚΤΝΘΟΤ 
 
« Ρερί οριςμοφ τθσ 17θσ Δεκεμβρίου, εορτισ του Αγίου Διονυςίου πολιοφχου τθσ Ηακφνκου, 
ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων τθσ Ηακφνκου ». 
Β.Δ. από 13.6.1955 ( ΦΕΚ 206/3.8.1955 ) 
 
Ν.ΗΛΕΙΑ  
 
1.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 10θσ Φεβρουαρίου, εορτισ του Αγίου Χαραλάμπουσ, πολιοφχου τθσ 
πόλεωσ Ρφργου του Ν. Θλείασ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν 
πόλιν ταφτθν ». 
Β.Δ. από 8.5.1958 ( ΦΕΚ 84/2.6.1958 ) 
2.  « Ρερί κακιερϊςεωσ τθσ 6θσ Δεκεμβρίου εορτισ του Αγίου Νικολάου, πολιοφχου τθσ 
πόλεωσ Γαςτοφνθσ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων ». 
Β.Δ.739/27.11.1963 ( ΦΕΚ 219/11.12.1963 ) 
 
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
 
1. « Ρερί οριςμοφ τθσ 11θσ Νοεμβρίου εορτισ του Αγίου Μθνά, πολιοφχου τθσ πόλεωσ 
Θρακλείου Κριτθσ, ωσ θμζρασ αργίασ των Δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν πόλιν ταφτθν ». 
Β.Δ. από 5.4.1956( ΦΕΚ 109/23.4.1956 ) 
2.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 23θσ Απριλίου, εορτισ του Μεγαλομάρτυροσ Αγίου Γεωργίου, ωσ 
θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων τθσ κωμοπόλεωσ Μοιρϊν του Νομοφ 
Θρακλείου ».   
Β.Δ. από 2.8.1958 ( ΦΕΚ 143/20.9.1958 ) 
3. « Ρερί οριςμοφ τθσ 17θσ Ιανουαρίου, εορτισ του Αγίου Αντωνίου, πολιοφχου τθσ 
κωμοπόλεωσ Καςτελλίου Ρεδιάδοσ Θρακλείου, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων 
υπθρεςιϊν δια τθν Κοινότθτα Καςτελλίου Ρεδιάδοσ του Νομοφ Θρακλείου ». 
Β.Δ. 670/24.9.1968 ( ΦΕΚ 239/12.10.1968 ) 
4.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 6θσ Αυγοφςτου, εορτισ τθσ Μεταμορφϊςεωσ του Σωτιροσ, ωσ 
θμζρασ αργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν τθσ Κοινότθτοσ Αρκαλοχωρίου Ν. Θρακλείου ». 
Β.Δ. 796/27.11.1970 ( ΦΕΚ 268/12.12.1970 ) 
 
Ν.ΘΕΠΡΩΣΙΑ 
 
« Ρερί οριςμοφ τθσ 30θσ Απριλίου εορτισ τθσ μνιμθσ του Οςίου Δονάτου Επιςκόπου 
Ευροίασ πολιοφχου απάςθσ τθσ ιεράσ Μθτροπόλεωσ Ραραμυκιάσ Φιλιατϊν και Γθρομερίου 
ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων ». 
Β.Δ. 482/10.7.1961 ( ΦΕΚ 120/26.7.1961 ) 
 
Ν.ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
 
1.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 26θσ Οκτωβρίου, ωσ θμζρασ αργίασ δια τασ εν τθ περιφερεία του 
τζωσ Διμου Θεςςαλονίκθσ δθμοςίασ υπθρεςίασ ». 
Β.Δ. από 16.12.1953 ( ΦΕΚ 349/21.12.1953 ) 



2.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 26θσ Ιουλίου, εορτισ τθσ Αγίασ Ραραςκευισ, Ρολιοφχου τθσ 
Κωμοπόλεωσ Λαγκαδά, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν κωμόπολιν 
ταφτθν ». 
Β.Δ. από 28.3.1956 ( ΦΕΚ 102/16.4.1956 ) 
3. « Ρερί οριςμοφ τθσ 27θσ Σεπτεμβρίου, εορτισ τθσ Αγίασ Ακυλίνθσ ωσ θμζρασ αργίασ των 
δθμοςίων Υπθρεςιϊν εν Ηαγκλιβερίω ». 
Β.Δ. 115/10.2.1969 ( ΦΕΚ 30/20.2.1969 ) 
4.   « Ρερί οριςμοφ τθσ 23θσ Αυγοφςτου, εορτισ τθσ Ραναγίασ Φανερωμζνθσ, ωσ θμζρασ 
αργίασ των δθμοςίων Υπθρεςιϊν τθσ Κοινότθτοσ Νζασ Μθχανιϊνασ Ν. Θεςςαλονίκθσ ».  
Β.Δ. 78/9.1.1970 ( ΦΕΚ 22/28.1.1970 ) 
5.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 11θσ Μαΐου, εορτισ του Νεομάρτυροσ Αργυρίου του Επανομίτου, ωσ 
θμζρασ αργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν δια τθν Κοινότθτα Επανομισ του Νομοφ 
Θεςςαλονίκθσ ». 
Β.Δ. 227/18.3.1971 ( ΦΕΚ 67/1.4.1971 ) 
 
Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
« Ρερί κακιερϊςεωσ τθσ 25θσ Ιανουαρίου, εορτισ του Αγίου Γρθγορίου, ωσ θμζρασ αργίασ 
των δθμοςίων υπθρεςιϊν, εν Δελβινακίω ». 
Β.Δ. 698/25.8.1965 ( ΦΕΚ 171/14.9.1965 ) 
 
Ν.ΚΑΒΑΛΑ 
 
« Ρερί οριςμοφ τθσ 26θσ Οκτωβρίου, εορτισ του Αγίου Δθμθτρίου, ωσ θμζρασ αργίασ των 
δθμοςίων υπθρεςιϊν του Διμου Χρυςουπόλεωσ ». 
Β.Δ. 156/26.3.1964 ( ΦΕΚ 60/15.3.1964 ) 
  
Ν.ΚΑΡΔΙΣΑ 
 
1. « Ρερί κακιερϊςεωσ τθσ 26θσ Ιουλίου, εορτισ τθσ Αγίασ Ραραςκευισ, ωσ θμζρασ αργίασ 
των δθμοςίων υπαλλιλων εν Σοφάδεσ Καρδίτςθσ ». 
Β.Δ. 557/13.5.1965 ( ΦΕΚ 126/6.7.1965 ) 
2. « Ρερί οριςμοφ τθσ 2θσ Μαΐου, εορτισ ανακομιδισ των λειψάνων του Αγίου Ακαναςίου 
του Μεγάλου, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν, εν τθ περιφερεία του Διμου 
Ραλαμά Νομοφ Καρδίτςθσ ». 
Β.Δ. 248/21.2.1968 ( ΦΕΚ 72/6.4.1968 ) 
 
Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 
 
1. « Ρερί οριςμοφ τθσ 8θσ Σεπτεμβρίου εορτισ τθσ Ραναγίασ Κακαράσ, πολιοφχου τθσ 
πόλεωσ και νιςου Ικάκθσ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων ». 
Β.Δ. 236/17.4.1963 ( ΦΕΚ 52/30.4.1963 ) 
2. « Ρερί οριςμοφ τθσ 23θσ Αυγοφςτου, εορτισ του ιεροφ Ναοφ Σάμθσ Κεφαλλθνίασ, ωσ 
θμζρασ αργίασ των δθμοςίων Υπθρεςιϊν, δια τθν Κοινότθτα Σάμθσ του Νομοφ 
Κεφαλλθνίασ ». 
Β.Δ. 670/24.9.1968 ( ΦΕΚ 239/12.10.1968 ) 
3.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 20θσ Οκτωβρίου εορτισ του Αγίου Γεραςίμου ωσ θμζρασ αργίασ των 
δθμοςίων υπθρεςιϊν περιφερείασ του Διμου Αργοςτολίου και κοινότθτασ Ομαλϊν ». 
Ρ.Δ. 422/28.4.1980 ( ΦΕΚ 146/9.5.1980 ) 
 
 



Ν.ΚΙΛΚΙ 
 
« Ρερί κακιερϊςεωσ τθσ 28θσ Νοεμβρίου, εορτισ των Ρεντεκαίδεκα Μαρτφρων, ωσ θμζρασ 
αργίασ εν Κιλκίσ ». 
Β.Δ. 448/15.7.1967 ( ΦΕΚ 136/7.8.1967 ) 
 
Ν.ΚΟΖΑΝΗ 
 
1.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 6θσ Δεκεμβρίου, εορτισ του Αγίου Νικολάου, πολιοφχου τθσ πόλεωσ 
Κοηάνθσ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν πόλιν ταφτθν ». 
Β.Δ. από 12.7.1958 ( ΦΕΚ 113/31.7.1958 ) 
2.  « Ρερί κακιερϊςεωσ τθσ 4θσ Νοεμβρίου, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων 
εν τθ πόλει Σιατίςτθσ ( Κοηάνθσ ) ». 
Β.Δ. 564/26.8.1962 ( ΦΕΚ 140/7.9.1962 ) 
3.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 7θσ Ιουλίου εορτισ τθσ Αγίασ Κυριακισ πολιοφχου τθσ κωμοπόλεωσ 
Σερβίων, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων ». 
Β.Δ. 788/6.11.1962 ( ΦΕΚ 201/21.11.1962) 
4.  « Ρερί κακιερϊςεωσ τθσ 15θσ Οκτωβρίου επετείου τθσ απελευκερϊςεωσ τθσ πόλεωσ 
Ρτολεμαΐδοσ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων ». 
Β.Δ. 251/24.4.1964 ( ΦΕΚ 80/16.5.1964 ) 
 
Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑ 
 
1. « Ρερί κακιερϊςεωσ τθσ 6θσ Αυγοφςτου εορτισ τθσ Μεταμορφϊςεωσ του Σωτιροσ 
πολιοφχου τθσ πόλεωσ Σικυϊνοσ ( Κιάτου ) ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν ». 
Β.Δ. 72/15.2.1964 ( ΦΕΚ 33/15.2.1964 ) 
2.  « Ρερί κακιερϊςεωσ τθσ 29θσ Ιουνίου εορτισ του Αποςτόλου Ραφλου, πολιοφχου τθσ 
πόλεωσ Κορίνκου, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν ». 
Β.Δ. 455/21.7.1964 ( ΦΕΚ 133/13.8.1964 ) 
3.  « Ρερί κακιερϊςεωσ τθσ 11θσ Φεβρουαρίου, εορτισ του Αγίου Βλαςίου, ωσ θμζρασ 
αργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν εν τθ κωμοπόλει Ξυλοκάςτρου ». 
Β.Δ. 333/1.4.1966 ( ΦΕΚ 91/26.4.1966 ) 
 
Ν.ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
 
1. « Ρερί κακοριςμοφ τθσ 2θσ Φεβρουαρίου, εορτισ τθσ πολιοφχου Θιρασ Υπαπαντισ του 
Σωτιροσ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν Κοινότθτα Θιρασ του 
Νομοφ Κυκλάδων ». 
Β.Δ. από 10.2.1956 ( ΦΕΚ 73/24.2.1956 ) 
2.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 9θσ Νοεμβρίου εορτισ τθσ οςίασ Θεοκτίςτθσ πολιοφχου τθσ 
Κοινότθτοσ Ράρυ του Νομοφ Κυκλάδων, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων 
δια τθν Κοινότθτα ταφτθν ». 
Β.Δ. από 30.5.1956 ( ΦΕΚ 140/14.6.1956 ) 
3.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 6θσ Δεκεμβρίου, εορτισ του Αγίου Νικολάου, πολιοφχου τθσ νιςου 
Σφρου το Νομοφ Κυκλάδων, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν 
Ερμοφπολιν ». 
Β.Δ. από 17.1.1967 ( ΦΕΚ 18/8.2.1957 ) 
4. « Ρερί οριςμοφ τθσ 10θσ Φεβρουαρίου εορτισ του Αγίου Χαραλάμπουσ πολιοφχου τθσ 
νιςου Κζασ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν νιςον ταφτθν ». 
Β.Δ. από 7.6.1957 ( ΦΕΚ 114/27.6.1957 ) 



5. « Ρερί οριςμοφ τθσ 30θσ Ιανουαρίου, εορτισ τθσ ευρζςεωσ τθσ Αγίασ Εικόνοσ τθσ 
Θεομιτοροσ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν πόλιν τθσ Τινου ». 
Β.Δ. 124/17.2.1961 ( ΦΕΚ 30/2.3.1961 ) 
6. « Ρερί οριςμοφ τθσ εορτισ τθσ Θεοςκεπάςτου πολιοφχου Άνδρου, ωσ θμζρασ αργίασ των 
δθμοςίων υπθρεςιϊν και Ν.Ρ.Δ.Δ. δι’ ολόκλθρον τθν επαρχίαν Άνδρου ». 
Ρ.Δ. 239/4.4.1979 ( ΦΕΚ 67/7.4.1979 ) 
7.  « Ρερί οριςμοφ τθσ εορτισ τθσ Αναλιψεωσ ου Σωτιροσ ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων 
υπαλλιλων εν Σίφνω ».  
Β.Δ. 316/4.6.1964 ( ΦΕΚ 95/9.6.1964 ) 
 
Ν.ΛΑΚΩΝΙΑ 
 
1.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 29θσ Μαΐου, ωσ θμζρασ αργίασ δια τθν κωμόπολιν Μυςτρά, τασ 
Κοινότθτασ του τζωσ Διμου και νυν Διμου Σπαρτιατϊν ».  
Διάταγμα από 28.1933 ( ΦΕΚ 238/10.8.1933 ) 
2. « Ρερί οριςμοφ τθσ 26θσ Ιουλίου εορτισ τθσ Αγίασ Ραραςκευισ, πολιοφχου τθσ πόλεωσ 
Μολάων του Ν. Λακωνίασ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν πόλιν 
ταφτθν ». 
Β.Δ. από 20.11.1958 (ΦΕΚ 220/12.12.1958 ) 
3.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 1θσ Δεκεμβρίου εορτισ του Ρολιοφχου τθσ κωμοπόλεωσ Καςτορζϊου 
Λακωνίασ, Αγίου Θεοκλιτου, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων ». 
Β.Δ. 919/9.12.1961 ( ΦΕΚ 232/20.12.1961 ) 
4. « Ρερί οριςμοφ τθσ 26θσ Νοεμβρίου, εορτισ το Οςίου « Νίκωνοσ του Μετανοείτε », 
πολιοφχου τθσ πόλεωσ Σπάρτθσ του Νομοφ Λακωνίασ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων 
υπθρεςιϊν, δια τον Διμον Σπαρτιατϊν του Νομοφ Λακωνίασ ». 
Β.Δ. 227/18.3.1971 ( ΦΕΚ 67/1.4.1971 )  
 
Ν.ΛΑΡΙΗ 
 
1.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 26θσ Ιουλίου, εορτισ τθσ πολιοφχου Φαρςάλων Αγίασ Ραραςκευισ, 
ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν δια τθν κωμόπολιν των Φαρςάλων ». 
Β.Δ. 17.8.1955 ( ΦΕΚ 244/7.9.1955 ) 
2. « Ρερί κακιερϊςεωσ τθσ 30θσ Δεκεμβρίου, εορτισ του Οςιομάρτυροσ Γεδεϊν του Νζου, 
ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν εν Τυρνάβω ». 
Β.Δ. 104/8.2.1957 ( ΦΕΚ 23/25.2.1967 ) 
3.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 15θσ Μαΐου εορτισ του Αγίου Αχιλλείου πολιοφχου τθσ πόλεωσ 
Λαρίςθσ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν πόλιν ταφτθν ». 
Β.Δ. από 11.3.1957 ( ΦΕΚ 52/1.4.1957 ) 
4. « Ρερί οριςμοφ τθσ 17θσ Ιανουαρίου εορτισ του Αγίου Αντωνίου, πολιοφχου τθσ 
Κοινότθτοσ Αγίασ Λαρίςθσ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν δια τθν κοινότθτα 
Αγιάσ ». 
Ρ.Δ. 3/19.12.1973 ( ΦΕΚ 1/8.1.1974 ) 
 
 
 
 
 
 
 
Ν.ΛΑΙΘΙΟΤ 
 



1.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 25θσ Νοεμβρίου εορτισ τθσ Αγίασ Αικατερίνθσ, πολιοφχου τθσ 
πόλεωσ Σθτείασ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων ». 
Β.Δ. 177/6.3.1962 ( ΦΕΚ 45/19.3.1962 ) 
2.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 6θσ Δεκεμβρίου εορτισ του Αγίου Νικολάου, πολιοφχου τθσ πόλεωσ 
Αγίου Νικολάου Λαςικίου, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων ». 
Β.Δ. 146/12.3.1963 ( ΦΕΚ 34/27.3.1963 ) 
 
Ν.ΜΑΓΝΗΙΑ 
 
1. « Ρερί οριςμοφ τθσ 6θσ  Δεκεμβρίου εορτισ το Αγίου Νικολάου, πολιοφχου τθσ πόλεωσ 
Βόλου, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν πόλιν ταφτθν ». 
Β.Δ. από 5.4.1956 ( ΦΕΚ 124/19.5.1956 ) 
2. « Ρερί οριςμοφ τθσ εορτισ του Αγίου Δθμθτρίου, πολιοφχου τθσ πόλεωσ Αλμυροφ, ωσ 
θμζρασ αργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν ». 
Β.Δ. 405/7.5.1956 (ΦΕΚ 94/31.5.1965 ) 
3.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 21θσ Νοεμβρίου, εορτισ τθσ Ραναγίασ τθσ Εικονιςτρίασ, πολιοφχου 
τθσ πόλεωσ Σκιάκου, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν ». 
Β.Δ. 333/12.3.1969 ( ΦΕΚ 26.5.1969 ) 
4. « Ρερί οριςμοφ τθσ 25θσ Φεβρουαρίου, εορτισ του Αγίου θγίνου, ωσ θμζρασ αργίασ των 
δθμοςίων υπθρεςιϊν δια τον Διμον Σκοπζλου ». 
Β.Δ. 526/22.7.1973 ( ΦΕΚ 166/12.8.1970 ) 
 
Ν.ΜΕΗΝΙΑ 
 
« Ρερί οριςμοφ τθσ 3θσ Οκτωβρίου, εορτισ του Αγίου Διονυςίου του Αεροπαγίτου, 
πολιοφχου τθσ πόλεωσ Γαργαλιάνων του Νομοφ Μεςςθνίασ, ωσ θμζρασ αργίασ των 
δθμοςίων υπθρεςιϊν δια τον Διμον Γαργαλιάνων ». 
Β.Δ. 3/19.12.1973 ( ΦΕΚ 1/8.1.1974 ) 
 
Ν.ΞΑΝΘΗ 
 
« Ρερί οριςμοφ τθσ 8θσ Νοεμβρίου εορτισ των Ταξιαρχϊν πολιοφχων τθσ κωμοπόλεωσ 
Σταυρουπόλεωσ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων ». 
Β.Δ. 239/19.4.1961 ( ΦΕΚ 74/5.5.1961 ) 
 
Ν.ΠΕΛΛΗ 
 
1.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 18θσ Οκτωβρίου, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων, 
επί τθ επετείω τθσ απελευκερϊςεωσ τθσ πόλεωσ Εδζςςθσ, δια τθν πόλιν ταφτθν ». 
Β.Δ. από 20.11.1957 ( ΦΕΚ 249/10.12.1957 ) 
2. « Ρερί οριςμοφ τθσ 4θσ Νοεμβρίου, επί τθ επετείω τθσ απελευκερϊςεωσ τθσ κωμοπόλεωσ 
Αριδαίασ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν κωμόπολιν ταφτθν ». 
Β.Δ. από 20.11.1957 ( ΦΕΚ 249/10.12.1957 ) 
3.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 20θσ Οκτωβρίου, επί τθ επετείω τθσ απελευκερϊςεωσ τθσ πόλεωσ 
Γιαννιτςϊν, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν πόλιν ταφτθν ». 
Β.Δ. από 20.11.1957 ( ΦΕΚ 249/10.12.1957 )  
 
 
4. « Ρερί οριςμοφ τθσ 20θσ Οκτωβρίου, επί τθ επετείω τθσ απελευκζρωςεωσ τθσ πόλεωσ 
Γιαννιτςϊν, ωσ θμζρα αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν πόλιν ταφτθν ». 
Β.Δ. από 2011.1957 ( ΦΕΚ 249/10.12.1957 ) 



 
Ν.ΠΙΕΡΙΑ 
 
1.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 30θσ Νοεμβρίου, εορτισ του Αγίου Ανδρζου, πολιοφχου τθσ πόλεωσ 
Αιγινίου, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων Υπθρεςιϊν ». 
Β.Δ. 188/24.2.1968 ( ΦΕΚ 58/20.3.1968 ) 
2.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 26θσ Οκτωβρίου, εορτισ του Αγίου Δθμθτρίου, πολιοφχου τθσ 
κωμοπόλεωσ Κολινδροφ του Νομοφ Ριερίασ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν 
δια τον Διμον Κολινδροφ του Νομοφ Ριερίασ ». 
 Β.Δ. 227/18.3.1971 ( ΦΕΚ 67/1.4.1971 ) 
 
Ν.ΠΡΕΒΕΖΗ 
 
1. « Ρερί οριςμοφ τθσ εορτισ του Αγίου Βθςςαρίωνοσ ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων 
υπθρεςιϊν εν τθ πόλει Φιλιππιάδοσ ». 
Β.Δ. 305/18.3.1966 ( ΦΕΚ 86/15.4.1966 ) 
2. « Ρερί οριςμοφ τθσ 10θσ Φεβρουαρίου εορτισ του Αγίου Χαραλάμπουσ, πολιοφχου τθσ 
πόλεωσ Ρρεβζηθσ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν ». 
Β.Δ. 78/19.1.1968 ( ΦΕΚ 24/3.2.1968 ) 
3.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 6θσ Δεκεμβρίου, εορτισ του Αγίου Νικολάου, ωσ θμζρασ αργίασ εν τω 
Διμω Ράργασ Νομοφ Ρρεβζηθσ ». 
Β.Δ. 247/21.2.1968 ( ΦΕΚ 72/6.4.1968 ) 
  
Ν.ΡΕΘΤΜΝΗ 
 
« Ρερί οριςμοφ τθσ εορτισ του Αγίου Ιωάννου Ρροδρόμου, πολιοφχου τθσ κωμοπόλεωσ 
Ανωγείου, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων υπαλλιλων ». 
Β.Δ. 475/11.8.1964 ( ΦΕΚ 139/24.8.1964 ) 
 
Ν.ΡΟΔΟΠΗ 
 
« Ρερί κακιερϊςεωσ τθσ 21θσ Μαΐου εορτισ των Αγίων Κων/νου και Ελζνθσ, ωσ θμζρασ 
αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων εν τθ πόλει Σαπϊν ( οδόπθσ ) ». 
Β.Δ. 554/14.9.1963 ( ΦΕΚ 152/25.9.1963 ) 
 
Ν.ΑΜΟΤ 
 
1.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 6θσ Αυγοφςτου ωσ θμζρασ αργίασ δια τασ εν τθ περιφερεία τθσ νιςου 
Σάμου δθμοςίασ υπθρεςίασ ». 
Β.Δ. από 18.5.1954 ( ΦΕΚ 109/2.6.1964 ) 
2.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 17θσ Ιουλίου ωσ θμζρασ αργίασ δια τασ εν τθ περιφερεία τθσ νιςου 
Ικαρίασ Δθμοςίασ Υπθρεςίασ ». 
Β.Δ. από 2.8.1958 ( ΦΕΚ 143/20.9.1958 ) 
 
 
 
Ν.ΕΡΡΩΝ 
 
« Ρερί οριςμοφ τθσ 23θσ Απριλίου, εορτισ του Αγίου Μεγαλομάρτυροσ του τροπαιοφόρου, 
ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων τθσ κωμοπόλεωσ Νζασ Ηίχνθσ του Νομοφ 
Σερρϊν ». 



Β.Δ. 253/31.3.1960 ( ΦΕΚ 55/29.4.1960 ) 
 
Ν.ΣΡΙΚΑΛΩΝ 
 
« Ρερί κακιερϊςεωσ τθσ 15θε Σεπτεμβρίου, εορτισ του Αγίου Βθςςαρίωνοσ, ωσ θμζρασ 
αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων εν τθ πόλει Καλαμπάκασ ( Τρικάλων ) ». 
Β.Δ. 555/14.9.1963 ( ΦΕΚ 152/25.1963 )  
 
Ν.ΦΘΙΩΣΙΔΑ 
 
1. « Ρερί κακιερϊςεωσ τθσ 21θσ Νοεμβρίου, εορτισ των Ειςοδίων τθσ Θεοτόκου, ωσ θμζρασ 
αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν κωμόπολιν Αμφικλείασ του Νομοφ Φκιϊτιδοσ 
». 
Β.Δ. από 10.2.1956 ( ΦΕΚ 73/24.2.1956 ) 
2. « Ρερί οριςμοφ τθσ 26θσ Ιουλίου, εορτισ τθσ Αγίασ Ραραςκευισ, πολιοφχου τθσ 
κωμοπόλεωσ Δομοκοφ του Νομοφ Φκιϊτιδοσ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων 
καταςτθμάτων δια τθν κωμόπολιν ταφτθν ». 
Β.Δ. από 27.4.1956 ( ΦΕΚ 126/23.5.1956 ) 
3.  « Ρερί οριςμοφ τθσ εορτισ των Αγίων Θεοδϊρων, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων 
υπθρεςιϊν εν τθ περιφερεία του Διμου Αταλάντθσ Νομοφ Φκιϊτιδοσ ». 
Β.Δ. 809/14.10.1968 ( ΦΕΚ 286/3.12.1968 ) 
4.  « Ρερί οριςμοφ τθσ Ραραςκευισ τθσ Διακαινιςμοφ, εορτισ τθσ Ηωοδόχου Ρθγισ, ωσ 
θμζρασ αργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν, δια τθν Κοινότθτα Μακρακϊμθσ του Νομοφ 
Φκιϊτιδοσ ». 
Β.Δ. 670/24.9.1968 ( ΦΕΚ 239/12.10.1968 ) 
5. « Ρερί οριςμοφ τθσ 6θσ Δεκεμβρίου, εορτισ του Αγίου Νικολάου, πολιοφχου τθσ 
Κοινότθτασ Σπερχειάδοσ Φκιϊτιδοσ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν ». 
Β.Δ. 889/12.12.1969 ( ΦΕΚ 239/31.12.1969 ) 
6. « Ρερί οριςμοφ τθσ 18θσ Οκτωβρίου, εορτισ του Ευαγγελιςτοφ Λουκά, ωσ θμζρασ αργίασ 
των δθμοςίων υπθρεςιϊν, δια τον Διμον Λαμίασ ». 
Β.Δ. 272/12.4.1971 ( ΦΕΚ 84/30.4.1971 ) 
7.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 18θσ Ιανουαρίου εορτισ του Αγ. Ακαναςίου, ωσ θμζρασ αργίασ των 
δθμοςίων υπθρεςιϊν και ΝΡΔΔ που εδρεφουν ςτο Διμο Στυλίδοσ ». 
Ρ.Δ. 119/22.1.1980 ( ΦΕΚ 37/12.2.1980 ) 
 
Ν.ΦΛΩΡΙΝΑ 
 
« Ρερί οριςμοφ τθσ 21θσ Μαΐου, εορτισ των Αγίων Κων/νου και Ελζνθσ πολιοφχων τθσ 
κωμοπόλεωσ Αμυνταίου του Ν.Φλωρίνθσ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων 
δια τθν κωμόπολιν ταφτθν ».  
Β.Δ. από 5.9.1956 ( ΦΕΚ 217/29.9.1956 ). 
 
 
 
 
Ν.ΦΩΚΙΔΑ 
 
Ρερί οριςμοφ τθσ εορτισ τθσ Ηωοδόχου Ρθγισ, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων 
υπθρεςιϊν τθσ κωμόπολθσ Λιδωρικίου του Νομοφ Φωκίδοσ ». 
Β.Δ. 484/25.6.1960 (ΦΕΚ 104/15.7.1960) 
 



Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 
 
1. « Ρερί οριςμοφ τθσ 8θσ Σεπτεμβρίου, εορτισ του Γενεςίου τθσ Υπεραγίασ Θεοτόκου Νζων 
Μουδανίων,ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν κωμόπολιν Νζων 
Μουδανίων του Νομοφ Χαλκιδικισ ». 
Β.Δ. από 19.12.1955 ( ΦΕΚ 9/10.1.1956 ) 
2. « Ρερί οριςμοφ τθσ 8θσ Σεπτεμβρίου εορτισ του Γενεςίου τθσ Θεοτόκου, ωσ θμζρασ 
αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων εισ τθν κωμόπολιν Κςςάνδρασ ». 
Β.Δ. 615/31.8.1961 ( ΦΕΚ 149/11.9.1961 ) 
3. « Ρερί οριςμοφ τθσ 6θσ   Δεκεμβρίου τοπικισ εορτισ του Αγίου Νικολάου, ωσ θμζρασ 
αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων εν τθ πόλει Ρολυγφρου του Νομοφ Χαλκιδικισ ». 
Β.Δ. 651/16.8.1961 ( ΦΕΚ 156/13.9.1961 ) 
4.  « Ρερί κακιερϊςεωσ τθσ 14θσ Νοεμβρίου, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν 
εν τω Διμω Καςςανδρείασ και ταισ κοινότθςι Ν. Ροτιδαίασ, Ν. Φωκαίασ, Ακφτου και 
Καλλικζασ Χαλκιδικισ ».  
Β.Δ. 409/24.6.1967 ( ΦΕΚ 120/12.7.1967 ) 
 
Ν.ΧΑΝΙΩΝ 
 
1.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 21θσ Νοεμβρίου εορτισ των Ειςοδίων τθσ Θεοτόκου, πολιοφχου τθσ 
πόλεωσ Χανίων, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων καταςτθμάτων δια τθν πόλιν ταφτθν ». 
Β.Δ. από 31.1.1956 ( ΦΕΚ 70/21.2.1956 ). 
2.  « Ρερί οριςμοφ τθσ 12θσ Δεκεμβρίου, εορτισ του Αγίου Σπυρίδωνοσ, ωσ θμζρασ αργίασ 
των δθμοςίων καταςτθμάτων εν τθ κωμοπόλει Καςτελλίου Κιςςάμου ». 
Β.Δ. 753/19.9.1961 ( ΦΕΚ 194/10.10.1961 ) 
3. « Ρερί οριςμοφ τθσ 6θσ Δεκεμβρίου, εορτισ του Αγίου Νικολάου, πολιοφχου τθσ 
Κοινότθτοσ Σοφδασ Χανίων, ωσ θμζρασ αργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν ». 
Β.Δ. 890/12.12.1969 ( ΦΕΚ 290/31.12.1969 ) 
 
 Με τθν αρικμ.241/6.11.1981 Ρράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου καταργικθκαν οι 
« επετειακζσ εκδθλϊςεισ » του εμφυλίου πολζμου, κακϊσ επίςθσ κεωροφνται 
καταργθμζνεσ οι εορτζσ που αναφζρονται ςε γεγονότα μθ κοινοβουλευτικϊν περιόδων.  
Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ παρ. 11, περ. γϋ, του άρκρου 1 του Ν.1157/1981.  
 
Γ.  Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 6 του Ν.3146/2003 ( ΦΕΚ 
125/Α/23.5.2003 ), κακιερϊκθκε θ 6θ Δεκεμβρίου, εορτι του Αγίου Νικολάου, πολιοφχου 
τθσ Καλφμνου, ωσ θμζρα αργίασ για τθν Κάλυμνο ( επαναφζρκθκε ςε ιςχφ το αρικ. 
306/1966 Ρροεδρικό Διάταγμα, το οποίο είχε καταργθκεί από το αρικ. 541/1969 όμοιο ). 
Δ.     Τζλοσ ςασ γνωρίηουμε ότι με τισ διατάξεισ ςτθν παράγραφο 10 του άρκρου 35 του 
Ν.3274/2004 « Οργάνωςθ και λειτουργία των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου 
και δεφτερου βακμοφ » ( Α 195 ) ορίηεται ότι, με Ρροεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται φςτερα 
από πρόταςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αποκζντρωςθσ, 
Οικονομίασ & Οικονομικϊν και Απαςχόλθςθσ & Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, μπορεί να ορίηεται 
θμζρα αργίασ ςε πόλεισ, νομοφσ και Ρεριφζρειεσ τθσ Χϊρασ, για τον εορταςμό ιςτορικοφ ι 
κρθςκευτικοφ γεγονότοσ τοπικοφ, αντιςτοίχωσ, χαρακτιρα. 
 Σε εξουςιοδότθςθ των προαναφερόμενων διατάξεων, με το Ρ.Δ.74/2005 ( ΦΕΚ 
114/Α/16.5.2005 ) κακιερϊκθκε θ 4θ Δεκεμβρίου, εορτι τθσ μνιμθσ του Αγίου Σεραφείμ, 
πολιοφχου τθσ Καρδίτςασ, ωσ θμζρα αργίασ για τθν πόλθ τθσ Καρδίτςασ. 
 
 ‘Πςον αφορά το βϋ ςκζλοσ του δεφτερου ερωτιματόσ ςασ, θ ζννοια τθσ « 
περιφζρειασ » είναι θ διαλαμβανόμενθ ςτισ διατάξεισ του άρκρου 76 παρ. 6 του Ρ.Δ./τοσ 



611/77, που προζβλεπε ότι μπορεί να ορίηεται με Ρ.Δ/γμα, ζπειτα από πρόταςθ του 
Υπουργοφ Εςωτερικϊν, μία κατ’ ζτοσ θμζρα αγίασ για κάκε περιφζρεια, για τον εορταςμό 
κρθςκευτικοφ ι ιςτορικοφ γεγονότοσ και οι οποίεσ καταργικθκαν με τισ όμοιεσ τθσ παρ. 14 
του άρκρου 1 του Ν.1157/81, θ οποία δε ςυμπίπτει με τθν ζννοια τθσ Ρεριφζρειασ ςτθ 
διοικθτικι διαίρεςθ τθσ Χϊρασ. 
 
Θ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ 
 
                   
Σ.ΚΑΑΜΡΑΤΣΟΥ         
 


