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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΗΜ. 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & ∆.Ο. 

 

Ταχ. ∆/νση     : Σταδίου 27 

Ταχ. Κώδικας : 101 83  ΑΘΗΝΑ 

Πληροφορίες : Ν.Παπαλιάκου 

Τηλ : 210-37.44.335 

Email : apdo4@ypes.gr 

FAX : 210-32.21.152 

  

 

Αθήνα,  14 Σεπτεµβρίου 2007 

Α.Π. : 50837 

 

ΠΡΟΣ: Όπως συνηµµένος Πίνακας  

 

Εγκύκλιος: 66 

ΘΕΜΑ : Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α.                                                                             
ΣΧΕΤ. : α) Τα άρθρα 203-207 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων 

 Του Ν.3463/2006 (Α΄ 114). 
  β) Η Εγκύκλιος 45/2006 ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. (Α.Π. 58939-25/10/2006) 
  γ) Η 18183/02-04-2007 Υπουργική Απόφαση «Περιεχόµενο, δοµή και     

   τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των    
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α� βαθµού» (Β΄534) 
και (Β΄ 759) (διόρθωση σφάλµατος) 
δ)Η 4503/8-8-2007 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ� 
αριθµ 18183/02-04-2007 Υπουργικής Απόφασης» (Β΄ 1613). 

ε)Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 185/2007 (A΄ 221) «Όργανα και διαδικασία 
κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 
α� βαθµού»(Α΄221). 

Σε συνέχεια των ανωτέρω α, β και γ σχετικών,  σας  γνωρίζουµε ότι 

δηµοσιεύθηκε το Π.∆.185 για τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Ο.Τ.Α. α� βαθµού.  Με την 

έκδοσή του, ολοκληρώνονται οι αναγκαίες θεσµικές παρεµβάσεις του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 

για την ουσιαστική εφαρµογή των άρθρων 203-207 του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων.  

Με την παρούσα εγκύκλιο δεν επιχειρείται η αναλυτική παράθεση όλων των 

βηµάτων της διαδικασίας εκπόνησης των Ε.Π., αλλά διευκρινίζονται σηµεία τα οποία, 

βάσει ερωτηµάτων που µας τέθηκαν, χρήζουν ερµηνείας.   Για την υποστήριξη της 
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εκπόνησης των Ε.Π. µπορείτε να ανατρέχετε στο σχετικό αναλυτικό Οδηγό που 

εκπονήθηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. (www.ypes.gr).  

Θα θέλαµε για άλλη µια φορά να υπενθυµίσουµε ότι οι Ο.Τ.Α. δεν 

περιορίζονται µόνο στην παροχή δηµόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά 

κυρίως λειτουργούν ως θεσµός πολιτικός, κοινωνικός και αναπτυξιακός.  

Προκειµένου λοιπόν να βελτιώνουν συστηµατικά την αποτελεσµατικότητα και 

αποδοτικότητα της λειτουργίας τους, είναι αναγκαία η ανάπτυξη - στο εσωτερικό τους 

- ενός µηχανισµού προγραµµατισµού, έπειτα από  εκπαίδευση  στελεχών τα οποία 

θα κληθούν να συµµετέχουν στην εκπόνηση των Ε.Π..  

Η εµπειρία από τις υφιστάµενες διαδικασίες προγραµµατισµού στην πλειοψηφία 

των Ο.Τ.Α. έχει αναδείξει σηµαντικές ελλείψεις, όπως: 

• Αποσπασµατικότητα και έλλειψη συνοχής στα προγραµµατισµένα ή 

εκτελούµενα έργα και στη συνέχεια απουσία παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των αποτελεσµάτων τους. 

• Έλλειψη συµµετοχής του προσωπικού των Ο.Τ.Α. κατά το σχεδιασµό και 

προγραµµατισµό της δράσης του, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται στη συνέχεια για 

το ενδιαφέρον και το βαθµό συµµετοχής του στην υλοποίηση των έργων. 

• Έλλειψη δοµών προγραµµατισµού. 

Στόχος λοιπόν είναι η εκπόνηση του Ε.Π. από τους υπόχρεους ή µη Ο.Τ.Α., να 

µην εστιάζει µόνο στην παραγωγή ενός προγραµµατικού κειµένου, αλλά κυρίως στις 

διαδικασίες µε τις οποίες αυτό εκπονείται, παρακολουθείται και αξιολογείται. 

Ως εκ τούτου, επειδή το Ε.Π. έχει πολυτοµεακό χαρακτήρα, µε µεγάλο εύρος 

θεµατικού αντικειµένου, αντίστοιχο του φάσµατος των θεµάτων που απασχολούν 

καθηµερινά τις δηµοτικές αρχές, ενώ, παράλληλα, καλύπτει όλο το φάσµα των 

αρµοδιοτήτων ενός Ο.Τ.Α. και εν δυνάµει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων, η 

εκπόνησή του απαιτεί τη συµµετοχή τόσο των αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών 

του Ο.Τ.Α., όσο και της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή εκφράζεται µέσα από τους 

µεµονωµένους δηµότες, αλλά και τους κοινωνικούς και οικονοµικούς φορείς.  Μ� 

αυτόν τον τρόπο το  όραµα της εκάστοτε δηµοτικής αρχής µπορεί να γίνει ρεαλιστικό 

και η τοπική και εσωτερική ανάπτυξη του Ο.Τ.Α. να εναρµονιστεί µε τις κατευθύνσεις 

του περιφερειακού και εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασµού. 
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Αποβλέποντας στη διασφάλιση της νοµιµότητας και της διαφάνειας της δράσης 

των Ο.Τ.Α., δεδοµένης της πληθώρας των χρηµατοδοτήσεων που διαχειρίζονται, 

κρίθηκε απαραίτητη η µέτρηση της αποτελεσµατικότητάς της. Για το λόγο αυτό 

εισάγεται για πρώτη φορά η χρήση δεικτών οι οποίοι, σύµφωνα µε την περιγραφή 

τους σε ειδική έκδοση που θα ακολουθήσει, θα επιτρέπουν διορθωτικές κινήσεις 

προς όφελος των Ε.Π..  Η υποχρεωτική χρήση δεικτών θα ισχύσει από την επόµενη 

δηµοτική περίοδο, αφού είναι αναγκαίο, πρώτον, αυτοί να καθορισθούν µετά από 

ειδική µελέτη που θα εκπονηθεί σε συνεργασία µε την Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε. και, δεύτερον, 

να εξοικειωθούν όλοι οι εµπλεκόµενοι µε τις διαδικασίες προγραµµατισµού κατά την 

παρούσα δηµοτική περίοδο. 

Επειδή στόχος είναι το Ε. Π. να αποτελεί εργαλείο δουλειάς για την εκάστοτε 

δηµοτική αρχή και όχι ακόµα µια ανεφάρµοστη µελέτη, οι δηµοτικές αρχές και οι 

υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. πρέπει να κατανοήσουν την επιτακτική ανάγκη ενεργού 

συµµετοχής τους στη διαδικασία κατάρτισης.  

Για το λόγο αυτό θα υπάρξει υποστήριξη κατά το πρώτο έτος (2007), σε 

συνεργασία µε την Κ.Ε.∆.Κ.Ε., τις Τ.Ε.∆.Κ. και την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., ώστε να 

αποκτηθεί από τα στελέχη των Ο.Τ.Α. η απαιτούµενη τεχνογνωσία. 

Ως προς τα ειδικότερα θέµατα που σχετίζονται µε την πρώτη εφαρµογή του 

θεσµού, σας γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Προθεσµία εκπόνησης  

Ειδικά για την πρώτη δηµοτική περίοδο εφαρµογής του θεσµού,  η ανωτέρω 

προθεσµία για την εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράµµατος, παρατάθηκε µε 

την 4503/8-8-2007 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

και Αποκέντρωσης (Β΄ 1613) έως τις 31 Ιανουαρίου 2008. 

2. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα έτους 2007 

Μόνο για φέτος, ως τέτοιο θεωρείται το Τεχνικό Πρόγραµµα και ο 

Οικονοµικός Προϋπολογισµός  του Ο.Τ.Α., του ιδίου έτους.  

Όσον αφορά στα Νοµικά Πρόσωπα, για τη φετινή χρονιά θα απαιτηθεί µόνο ο 

Οικονοµικός τους Προϋπολογισµός.  
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3. Τυποποιηµένο έντυπο προγραµµατισµού 

Περιλαµβάνεται στον Οδηγό Κατάρτισης. 

4. Νοµικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. 

α.  Ειδικά σε ό,τι αφορά τις δράσεις των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων, που είναι 

σε φάση προσαρµογής τους στο νέο θεσµικό πλαίσιο του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων, τουλάχιστον ο  Οικονοµικός τους Προϋπολογισµός και οι επιπτώσεις 

που θα έχει η προσαρµογή στη γενικότερη δράση του Ο.Τ.Α. θα πρέπει να 

συµπεριληφθούν στο Ε.Π. του Ο.Τ.Α., αφού αποτελούν τµήµα της οργάνωσής 

του.  Η κατάσταση των δηµοτικών επιχειρήσεων του Ο.Τ.Α. θα αποτυπωθεί 

οριστικά κατά την αναθεώρηση του Ε.Π. στο τέλος του 2008. 

β.  Αν και δεν ορίζεται ρητά, το Ε.Π. θα πρέπει να περιλαµβάνει και τις 

δράσεις των ∆.Ε.Υ.Α., όπου υφίστανται, εφόσον πρόκειται για Ν.Π.Ι.∆. µε 

κοινωφελή χαρακτήρα.  

γ.  Θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει και τις δράσεις των Επιχειρήσεων 

Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης, µε κριτήριο το έργο που επιτελούν για την 

πληροφόρηση του δηµότη και εφόσον χρηµατοδοτούνται από τον οικείο Ο.Τ.Α.. 

5. ∆ιεπιστηµονική Οµάδα Έργου - Υποστήριξη 

α) Κατά τη φάση της κατάρτισης του Ε.Π. και προκειµένου να βοηθηθεί τόσο 

η δηµοτική αρχή, όσο και οι υπηρεσίες του Ο.Τ.Α., συγκροτείται, µε απόφαση του 

∆ηµάρχου, Οµάδα Έργου - το ανώτερο εξαµελής - η οποία θα απαρτίζεται από 

αιρετούς και υπαλλήλους των υπηρεσιών του Ο.Τ.Α..  

β) Στην Οµάδα Έργου µπορούν να συµµετέχουν, πέραν των προβλεπόµενων 

στην προηγούµενη παράγραφο, µέχρι τρεις (3) ειδικοί σύµβουλοι, ειδικοί και 

επιστηµονικοί συνεργάτες του ∆ηµάρχου καθώς και εξωτερικοί σύµβουλοι µε 

γνώσεις σε οικονοµικά, τεχνικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά θέµατα. 

Η συγκρότηση µιας τέτοιας οµάδας µέσα στο ∆ήµο, διασφαλίζει την 

ενεργοποίηση κυρίως των υπηρεσιών του και τον εφοδιασµό των στελεχών του 

µε την κατάλληλη τεχνογνωσία. 
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Στην περίπτωση που η Οµάδα Έργου χρειαστεί συµβουλευτική υποστήριξη 

δίνεται η δυνατότητα από το Προεδρικό ∆ιάταγµα να ανατεθεί η σχετική υπηρεσία 

σε εξωτερικό σύµβουλο.   

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι παρά τον πολυτοµεακό 

χαρακτήρα του Ε.Π. και τις ιδιαιτερότητες που πιθανόν να φαίνεται ότι εµπεριέχει 

η διαδικασία εκπόνησής του, είναι σκόπιµο, πέραν από την ενεργό συµµετοχή 

όλων των υπηρεσιών, να καταβληθεί προσπάθεια από τις δηµοτικές αρχές για εκ 

των έσω εκπόνηση του Ε.Π., µε τη βοήθεια του Οδηγού και την υποστήριξη των 

υπηρεσιών του Υπουργείου, των συµβούλων των Τ.Ε.∆.Κ. και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

Α.Ε..  

Σε κάθε περίπτωση όµως σας υπενθυµίζουµε ότι, εφόσον οι δηµοτικές αρχές 

προστρέξουν στην υποστήριξη εξωτερικού συµβούλου, ισχύουν τα κάτωθι: 

! Για την εξαιρετικά σπάνια περίπτωση συµβουλευτικών υπηρεσιών 

προϋπολογισµού άνω των 211.000 € πλέον Φ.Π.Α., ακολουθούνται οι 

διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Α΄64). 

! Για συµβουλευτικές υπηρεσίες προϋπολογισµού µικρότερου των 211.000 € 

πλέον Φ.Π.Α., (κατάταξη κατά CPC 865 και 866 όπως περιγράφονται στο 

σχετικό Παράρτηµα της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως αυτή ενσωµατώθηκε 

µε το Π.∆. 60/2007) ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 83 του 

Ν.2362/1995 (Α΄247) και της Απόφασης 2/45564/0026/31-07-2001  του 

Υπουργού Οικονοµικών (Β΄ 1066).  

Περαιτέρω, πρέπει να καθορίζεται στη διακήρυξη και εν συνεχεία στη σχετική 

σύµβαση µε σαφήνεια η περιγραφή της συµβουλευτικής υπηρεσίας, η παροχή 

της οποίας γίνεται µέσω της προσφοράς- εν προκειµένω στον Ο.Τ.Α.- γνώσεων 

και ικανοτήτων, µε τη µορφή της διάθεσης εξειδικευµένου ανθρώπινου 

δυναµικού, τεχνογνωσίας, καθώς και του απαιτούµενου λογισµικού και 

εξοπλισµού. Οι συµβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται από συµβούλους που 

διαθέτουν την κατάλληλη και επαρκή οργάνωση � υποδοµή, στελέχωση, 

τεχνογνωσία, εµπειρία και χρηµατοοικονοµική δυνατότητα.  

Τέλος, είναι σκόπιµο η παροχή των συµβουλευτικών υπηρεσιών να διαρκέσει 

και µετά την ολοκλήρωση εκπόνησης του Ε.Π., προκειµένου οι υπηρεσίες του 

Ο.Τ.Α., όταν αναλάβουν εξ ολοκλήρου τις σχετικές διαδικασίες παρακολούθησης, 

ελέγχου και αξιολόγησης, να διαθέτουν πλήρη επιχειρησιακή επάρκεια. 
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6. ∆ιαβούλευση 

Πρόκειται για µια ουσιαστική και όχι τυπική διαδικασία, στην οποία πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα, εφόσον σχετίζεται τόσο µε τη διαφάνεια της δράσης του 

Ο.Τ.Α., όσο και µε την ευρύτερη αποδοχή των δράσεων του Ε.Π., ενώ η µη 

σωστή τήρησή της µπορεί να αποτελέσει και αιτία απόρριψης του Ε.Π. κατά τον 

έλεγχο νοµιµότητας από την Περιφέρεια.  

7. Προσαρµογή στο νέο θεσµικό πλαίσιο 

α) Οι Ο.Τ.Α. που έχουν ήδη εκπονήσει Ε.Π. πρέπει να το προσαρµόσουν στις 

ισχύουσες διατάξεις ως προς την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την 

αξιολόγηση. 

β) Οι Ο.Τ.Α. που έχουν ήδη ξεκινήσει την εκπόνηση Ε.Π., (όπως φαίνεται από 

την παρακολούθηση των αρχείων του Προγράµµατος «Θησέας» ή µε 

χρηµατοδότησή του από ίδιους πόρους) αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει τη 

διαδικασία, θα πρέπει να προσαρµοστούν στις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Για τη διευκόλυνσή σας, στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου ΕΣ.∆.∆.Α., 

www.ypes.gr  είναι αναρτηµένα: 

! Η Εγκύκλιος 45/2006 ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. (Α.Π. 58939-25/10/2006). 

! Η 18183/02-04-2007 Υπουργική Απόφαση «Περιεχόµενο, δοµή και 

τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α� βαθµού» (Β΄534). 

! ∆ιόρθωση σφάλµατος στην υπ΄αριθµ. 18183/2.4.2007 Υ.Α. (Β΄ 759). 

! Η 4503/8-8-2007 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ� αριθµ 

18183/02-04-2007 Υπουργικής Απόφασης» (Β΄ 1613). 

! Το  Π.∆. 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α� βαθµού» (Α΄221). 

! Οδηγός Εκπόνησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 
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! Σχέδιο Προκήρυξης µε τίτλο : «Επιλογή Συµβούλου Παροχής Υπηρεσιών 

Υποστήριξης στους Ο.Τ.Α. για την εκπόνηση, αξιολόγηση, επικαιροποίηση 

και έλεγχο υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων». 

! Σχέδιο Σύµβασης για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στους Ο.Τ.Α. για 

την εκπόνηση, αξιολόγηση, επικαιροποίηση και έλεγχο υλοποίησης των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων». 

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στη διάθεσή σας για κάθε αναγκαία 

διευκρίνιση. 

 
        Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

                                                                              ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΚΟΣ 
 

 
 

Κοινοποίηση: 
1. Γραφεία Γενικών Γραµµατέων Περιφερειών 

2. Κ.Ε.∆.Κ.Ε. 

3. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

 

Εσωτερική διανοµή: 
1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Υφυπουργού  

3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

4. Γενική ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικής Υποστήριξης  

5. Γενικό ∆ιευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

6. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης ∆ιαδικασιών (µε 

ηλεκτρονικό αρχείο) 

7. ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης  

8. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Ο.Τ.Α. 

9. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. 

10. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

11. ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και ∆ιεθνών Οργανισµών (4  

αντίγραφα) 



 8

12. ∆ιεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (µε ηλεκτρονικά αρχεία, µε 

την παράκληση να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

Α/Α ∆ΗΜΟΣ 

1 ∆οξάτου 

2 ∆ράµας 

3 Προσοτσάνης 

4 Ελευθερούπολης 

5 Θάσου 

6 Καβάλας 

7 Φιλίππων 

8 Χρυσούπολης 

9 Αλεξανδρούπολης 

10 ∆ιδυµοτείχου 

11 Ορεστιάδος 

12 Βιστωνίδος 

13 Μύκης 

14 Ξάνθης 

15 Τοπείρου 

16 Κοµοτηνής 

17 Αγίας Βαρβάρας Αθηνών 

18 Αγίας Παρασκευής Αθηνών 

19 Αγίου ∆ηµητρίου Αθηνών 

20 Αγίων Αναργύρων Αθηνών 

21 Αθηναίων 

22 Αιγάλεω 

23 Αλίµου 

24 Αµαρουσίου 

25 Αργυρουπόλεως Αθηνών 

26 Βριλησσίων 

27 Βύρωνος 

28 Γαλατσίου 

29 Γλυφάδας 

30 ∆άφνης 

31 Ελληνικού 

32 Ζωγράφου 

33 Ηλιουπόλεως 
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34 Ηρακλείου Αθηνών 

35 Καισαριανής 

36 Καλλιθέας Αθηνών 

37 Καµατερού 

38 Κηφισιάς 

39 Μελισσίων 

40 Μεταµορφώσεως  

41 Μοσχάτου 

42 Νέας Ερυθραίας 

43 Νέας Ιωνίας 

44 Νέας Σµύρνης 

45 Νέας Φιλαδελφείας 

46 Νέας Χαλκηδόνος 

47 Νέου Ψυχικού 

48 Ιλίου 

49 Παλαιού Φαλήρου 

50 Παπάγου 

51 Περιστερίου 

52 Πετρουπόλεως 

53 Πεύκης 

54 Ταύρου 

55 Υµηττού 

56 Χαϊδαρίου 

57 Χαλανδρίου 

58 Χολαργού 

59 Ψυχικού 

60 Αρτέµιδος Ανατολικής Αττικής 

61 Αχαρνών 

62 Βάρης 

63 Βούλας 

64 Γέρακα 

65 Καλυβίων Θορικού 

66 Κερατέας 

67 Κρωπίας 

68 Λαυρεωτικής 



 11

69 Μαρκοπούλου Μεσογαίας 

70 Νέας Μάκρης 

71 Παιανίας 

72 Παλλήνης Ανατολικής Αττικής 

73 Ραφήνας 

74 Σπάτων-Λούτσας 

75 Ωρωπίων 

76 Άνω Λιοσίων 

77 Ασπροπύργου 

78 Ελευσίνος 

79 Μάνδρας 

80 Μεγαρέων 

81 Αίγινας 

82 Σαλαµίνας 

83 Αγίου Ιωάννου Ρέντη 

84 ∆ραπετσώνας 

85 Κερατσινίου 

86 Κορυδαλλού 

87 Νικαίας Πειραιώς 

88 Πειραιώς 

89 Περάµατος Πειραιώς 

90 Μυτιλήνης 

91 Βαθέος 

92 Χίου 

93 Αγρινίου 

94 Αµφιλοχίας 

95 Ι. Π. Μεσολογγίου 

96 Ναυπάκτου 

97 Οινιάδων 

98 Αιγίου 

99 ∆ύµης 

100 Μεσσάτιδος 

101 Πατρέων 

102 Ρίου 

103 Αµαλιάδος 
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104 Αρχαίας Ολυµπίας 

105 Βουπρασίας 

106 Γαστούνης 

107 Ζαχάρως 

108 Πύργου 

109 Σκιλλούντος 

110 Γρεβενών 

111 Καστοριάς 

112 Κοζάνης 

113 Πτολεµαΐδας 

114 Σερβίων 

115 Φλώρινας 

116 Αρταίων 

117 Ηγουµενίτσης 

118 Ιωαννιτών 

119 Πρεβέζης 

120 Καρδίτσας 

121 Μουζακίου 

122 Παλαµά 

123 Σοφάδων 

124 Γιάννουλης 

125 Ελασσόνας 

126 Λαρισαίων 

127 Τυρνάβου 

128 Φαρσάλων 

129 Αλµυρού 

130 Νέας Ιωνίας Μαγνησίας 

131 Βόλου 

132 Καλαµπάκας 

133 Τρικκαίων 

134 Ζακυνθίων 

135 Αχιλλείων 

136 Κερκυραίων 

137 Αργοστολίου 

138 Λευκάδος 
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139 Αλεξάνδρειας Ηµαθίας 

140 Βέροιας 

141 Ναούσης 

142 Πλατέος 

143 
Αγίου Αθανασίου 

Θεσσαλονίκης 

144 Εχεδώρου 

145 Θερµαϊκού 

146 Θέρµης 

147 Κουφαλίων 

148 Λαγκαδά 

149 Μίκρας 

150 Χαλκηδόνος 

151 Χορτιάτη 

152 Αµπελοκήπων 

153 Ελευθερίου-Κορδελιού 

154 Ευόσµου 

155 Θεσσαλονίκης 

156 Καλαµαριάς 

157 Μενεµένης 

158 Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης 

159 Πανοράµατος 

160 Πολίχνης 

161 Πυλαίας 

162 Σταυρουπόλεως 

163 Συκεών 

164 Τριανδρίας 

165 Ωραιοκάστρου 

166 Κιλκίς 

167 Πολυκάστρου 

168 Αριδαίας 

169 Γιαννιτσών 

170 Έδεσσας 

171 Κρύας Βρύσης 

172 Σκύδρας 
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173 ∆ίου 

174 Κατερίνης 

175 Εµµανουήλ Παππά 

176 Ηρακλείας Σερρών 

177 Κερκίνης 

178 Νέας Ζίχνης 

179 Σερρών 

180 Σιδηροκάστρου 

181 Καλλικράτειας 

182 Κασσάνδρας 

183 Μουδανιών 

184 Πολυγύρου 

185 Αρκαλοχωρίου 

186 Γαζίου 

187 Ηρακλείου Κρήτης 

188 Μοιρών 

189 Νέας Αλικαρνασσού 

190 Τυµπακίου 

191 Αγίου Νικολάου 

192 Ιεράπετρας 

193 Σητείας 

194 Ρεθύµνης 

195 Ακρωτηρίου 

196 Ελευθερίου Βενιζέλου 

197 Χανίων 

198 Καλλιθέας Ρόδου 

199 Πεταλούδων 

200 Ιαλυσού 

201 Καλυµνίων 

202 Κω 

203 Ρόδου 

204 Ερµουπόλεως 

205 Θήρας 

206 Νάξου 

207 Πάρου 



 15

208 Αργους 

209 Κρανιδίου 

210 Ναυπλίου 

211 Βόρειας Κυνουρίας 

212 Τρίπολης 

213 Βόχας 

214 Κορινθίων 

215 Λουτρακίου-Περαχώρας 

216 Ξυλοκάστρου 

217 Σικυωνίων 

218 Σπάρτης 

219 Καλαµάτας 

220 Μεσσήνης 

221 Θηβαίων 

222 Λεβαδέων 

223 Ορχοµενού 

224 Ληλαντίων 

225 Μεσσαπίων 

226 Χαλκιδέων 

227 Καρπενησίου 

228 Αταλάντης 

229 Λαµιέων 

230 Σπερχειάδος 

231 Αµφίσσης 

 

 

 

 

 

 


