ΔΗΜΟΙ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ & ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ
ΑΚΙΚΑΠ
Σύλλογος - Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία - Δημοτική αυτόνομη κίνηση για τα
Καμίνια, Απόλλωνα και Πειραιά που στοχεύει στην καλύτερη ποιότητα ζωής
http://www.akikap.gr

Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δήμων & Κοινοτήτων Θριασίου Πεδίου
Πληροφορίες, μέλη, όργανα διοίκησης, δραστηριότητες, μελέτη
πολεοδομικής οργάνωσης, νέα, ανακοινώσεις.
http://www.thriasiopedio.gr/

ΔΑΕΜ - Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα
Πληροφορίες, προϊόντα, υπηρεσίες, χάρτες.
http://www.athensmap.gr/

Δήμος Μουρεσίου
Παρουσίαση του Δήμου Μουρεσίου στο Πήλιο του Νομού Μαγνησίας.
http://www.tsagarada.gr

Δήμος Μουρεσίου
Παρουσίαση του Δήμου Μουρεσίου στο Πήλιο του Νομού Μαγνησίας.
http://www.mouresi.gr

Δήμος Μουρεσίου
Παρουσίαση του Δήμου Μουρεσίου στο Πήλιο του Νομού Μαγνησίας.
http://www.anilio.gr

Δήμος Μουρεσίου
Παρουσίαση του Δήμου Μουρεσίου στο Πήλιο του Νομού Μαγνησίας.
http://www.kissos.gr

Δήμος Μουρεσίου
Παρουσίαση του Δήμου Μουρεσίου στο Πήλιο του Νομού Μαγνησίας.
http://www.agiosdimitrios.gr

Δήμος Μουρεσίου
Παρουσίαση του Δήμου Μουρεσίου στο Πήλιο του Νομού Μαγνησίας.
http://www.xourichti.gr

Ν. Αθηνών - Δήμος Αγ. Βαρβάρας
Πληροφορίες, πολιτιστικές, αθλητικές και περιβαλλοντικές
δραστηριότητες του δήμου.

http://www.asda.gr/DAB/

Ν. Αθηνών - Δήμος Αγ. Βαρβάρας
Πληροφορίες, δραστηριότητες, υγεία, περιβάλλον, πολιτισμός,
αθλητισμός.
http://www.agiavarvara.gr/

Ν. Αθηνών - Δήμος Αγ. Δημητρίου
Πληροφορίες, δραστηριότητες, βιβλιοθήκη, ανακοινώσεις, εκδηλώσεις,
τοπικός τύπος, επιτροπές.
http://www.dad.gr/

Ν. Αθηνών - Δήμος Αγ. Παρασκευής
Πληροφορίες, δραστηριότητες, προγράμματα, μουσείο «Αλέκος
Κοντόπουλος».
http://www.dimos-agparaskevis.gr/

Ν. Αθηνών - Δήμος Αθηναίων
Πληροφορίες, υπηρεσίες, οδηγός πόλης, ανακοινώσεις, εκδηλώσεις,
πολιτισμός.
http://www.cityofathens.gr/

Ν. Αθηνών - Δήμος Αιγάλεω
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, προκηρύξεις, διαγωνισμοί, έργα, μελέτες,
ανακοινώσεις, δημοτική επιχείρηση, οργανισμοί, προγράμματα, χάρτης.
http://www.egaleo.gr/

Ν. Αθηνών - Δήμος Αλίμου
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, παραλία-ακτές, έργα, φορείς.
http://www.alimos.gr/

Ν. Αθηνών - Δήμος Αμαρουσίου
Πληροφορίες, υπηρεσίες, έργα, δικαιώματα του πολίτη, ολυμπιακοί
αγώνες, προγράμματα.
http://www.marousi.gr/

Ν. Αθηνών - Δήμος Αμαρουσίου
Πληροφορίες, υπηρεσίες, έργα, δικαιώματα του πολίτη, ολυμπιακοί
αγώνες, προγράμματα.
http://www.maroussi2004.gr/

Ν. Αθηνών - Δήμος Αργυρούπολης
Πληροφορίες, υπηρεσίες, δημοτικές επιχειρήσεις, εκδηλώσεις, έργα,
πολιτισμός, αθλητισμός, παιδεία.
http://www.argyroupoli.gr/

Ν. Αθηνών - Δήμος Βύρωνα
Ιστορικό, υπηρεσίες, νέα, εκδηλώσεις.
http://www.dimosbyrona.gr/

Ν. Αθηνών - Δήμος Γαλατσίου
Πληροφορίες, υπηρεσίες, εκδηλώσεις, δραστηριότητες, συγκοινωνίες.
http://www.galatsi.gr/

Ν. Αθηνών - Δήμος Γλυφάδας
Πληροφορίες, οργανόγραμμα, δραστηριότητες.
http://www.glyfada.gr/

Ν. Αθηνών - Δήμος Ελληνικού
Πληροφορίες, προγράμματα, έργα, φωτογραφίες από το παρελθόν.
http://www.dimosellinikou.gr/

Ν. Αθηνών - Δήμος Ηλιούπολης
Πληροφορίες, έργα, υπηρεσίες, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός,
πρόνοια, περιβάλλον.
http://www.cityofilioupolis.gr/

Ν. Αθηνών - Δήμος Ηρακλείου
Πληροφορίες, έργα, υπηρεσίες, δημοτικές επιχειρήσεις, δραστηριότητες.
http://www.iraklio.gr/

Ν. Αθηνών - Δήμος Ιλίου
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, υπηρεσίες, αθλητισμός, ιστορία,
κοινωνική πολιτική, περιβάλλον, λαογραφικό μουσείο.
http://www.ilion.gr/

Ν. Αθηνών - Δήμος Καλλιθέας
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, υπηρεσίες, περιβάλλον, οικονομία,
χάρτης.
http://www.kallithea.gr/

Ν. Αθηνών - Δήμος Κηφισιάς
Πληροφορίες, υπηρεσίες, οργανισμοί, επιχειρηματικός οδηγός,
δραστηριότητες, εκδηλώσεις.
http://www.kifissia.gr/

Ν. Αθηνών - Δήμος Μεταμόρφωσης
Πληροφορίες, δημοτικό συμβούλιο, υπηρεσίες, έργα.
http://www.metamorfosi.gr/

Ν. Αθηνών - Δήμος Νέας Ερυθραίας
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, υπηρεσίες, πολιτισμός, αθλητισμός,
κοινωνική πρόνοια, παιδεία, χρήσιμα τηλέφωνα, χάρτης.
http://www.dne.gr/

Ν. Αθηνών - Δήμος Νέας Σμύρνης
Πληροφορίες, ιστορία, υπηρεσίες, έργα, δραστηριότητες, νέα.
http://www.neasmyrni.gr/

Ν. Αθηνών - Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας
Πληροφορίες, ιστορία, έργα, αγορά, υπηρεσίες, πνευματικό κέντρο,
δημοτική επιχείρηση, ανακοινώσεις, χρήσιμα τηλέφωνα.
http://www.filadelfeia-dimos.gr/

Ν. Αθηνών - Δήμος Νέας Χαλκηδόνας
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, υπηρεσίες, έργα, πολιτισμός, κοινωνική
πρόνοια, εκλογές, αθλητισμός.
http://www.neahalkidona.gr/

Ν. Αθηνών - Δήμος Νέου Ψυχικού
Πληροφορίες, έργα, υπηρεσίες, προγράμματα, δίκτυα πόλεων,
διακρίσεις, περιοδικό.
http://www.cityofnewpsychico.gr/

Ν. Αθηνών - Δήμος Παπάγου
Πληροφορίες, ιστορία, μουσείο, πολιτιστικό κέντρο, γραφείο τύπου,
οργανισμός νεότητας και άθλησης.
http://www.dimos-papagou.gr/

Ν. Αθηνών - Δήμος Περιστερίου
Πληροφορίες, ιστορία, υπηρεσίες, πολιτισμός, δραστηριότητες,
εκπαίδευση, χρήσιμες διευθύνσεις, ΚΑΠΗ.
http://www.peristeri.gr/

Ν. Αθηνών - Δήμος Πεύκης
Πληροφορίες, ιστορία, χρήσιμα τηλέφωνα.
http://www.dimospefkis.gr/

Ν. Αθηνών - Δήμος Ταύρου
Πληροφορίες, υπηρεσίες, εκδηλώσεις.
http://www.dimostavrou.gr/

Ν. Αθηνών - Δήμος Φιλοθέης
Πληροφορίες, υπηρεσίες, σύλλογοι, δραστηριότητες, περιοδικό
http://www.filothei.gr/

Ν. Αθηνών - Δήμος Χαλανδρίου
Πληροφορίες, διοίκηση, υπηρεσίες, εκδηλώσεις, κοινωνική πολιτική,
έργα.
http://www.halandri.gr/

Ν. Αθηνών - Δήμος Χολαργού
Πληροφορίες, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, δημοτική
επιχείρηση, νέα.
http://www.mun-cholargos.gr/

Ν. Αθηνών - Δήμος Χολαργού
Πληροφορίες, διοίκηση, υπηρεσίες, εκδηλώσεις, κοινωνική πολιτική,
πολιτισμός, αθλητισμός, νέα.
http://www.holargos.gr/

Ν. Αθηνών - Δήμος Ψυχικού
Πληροφορίες, διοίκηση, υπηρεσίες, εκδηλώσεις, πολιτισμός, σύλλογοι,
όμιλοι, φορείς, χάρτης.
http://www.psychiko.gr/

Ν. Αθηνών - Κοινότητα Εκάλης
Πληροφορίες, υπηρεσίες, δραστηριότητες, ιστορικά, γεωγραφικά,
δημογραφικά στοιχεία, έργα.
http://www.ekali.gr/

Ν. Αιτωλοακαρνανίας - Δήμος Ανακτορίου
Πληροφορίες, στατιστικά στοιχεία, εκδηλώσεις, νέα.
http://www.anaktorio.gr/

Ν. Αιτωλοακαρνανίας - Δήμος Μενιδίου
Πληροφορίες, υπηρεσίες, δήμαρχος, νέα, ιστορικά στοιχεία, τουρισμός.
http://www.menidi.gr/

Ν. Αιτωλοακαρνανίας - Δήμος Ναυπάκτου
Πληροφορίες, δημοτικό συμβούλιο, νέα, πολιτιστικές δραστηριότητες,
υπηρεσίες, επιχειρήσεις.
http://www.nafpaktos.gr/

Ν. Αιτωλοακαρνανίας - Δήμος Νεάπολης
Πληροφορίες, οργάνωση, προγράμματα, δραστηριότητες, δημοτικές
επιχειρήσεις.
http://www.neapoli-ait.gr/

Ν. Ανατολικής Αττικής - Δήμος Αχαρνών
Πληροφορίες, ιστορία, υπηρεσίες, εκδηλώσεις, ανακοινώσεις.
http://www.acharnes.gr/

Ν. Ανατολικής Αττικής - Δήμος Βούλας
Πληροφορίες, υπηρεσίες, ανακοινώσεις, δραστηριότητες, διαμονή,
χρήσιμα τηλέφωνα, χάρτης.
http://www.dimosvoulas.gr/

Ν. Ανατολικής Αττικής - Δήμος Γέρακα
Πληροφορίες, νέα, υπηρεσίες, ανακοινώσεις, έργα, δημοτική επιχείρηση,
εκδηλώσεις.
http://www.gerakas.gr/

Ν. Ανατολικής Αττικής - Δήμος Καλυβίων Θορικού
Πληροφορίες, υπηρεσίες, ιστορία, δραστηριότητες, αξιοθέατα, έργα,
χρήσιμα τηλέφωνα.
http://www.dkalivia.fanspace.com/

Ν. Ανατολικής Αττικής - Δήμος Λαυρεωτικής
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, υπηρεσίες, εκδηλώσεις, καταλύματα,
συγκοινωνίες, επιχειρήσεις.
http://www.lavrio.gr/

Ν. Ανατολικής Αττικής - Δήμος Λαυρεωτικής
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, γραφείο βιομηχανικής αλλαγής, ιστορία,
τουρισμός.
http://www.deal.org.gr/

Ν. Ανατολικής Αττικής - Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας
Πληροφορίες, υπηρεσίες, εκδηλώσεις, διασκέδαση, οδηγός αγοράς.
http://www.markopoulo.gr/

Ν. Ανατολικής Αττικής - Δήμος Παλλήνης
Πληροφορίες, ιστορία, πολιτισμός, αθλητισμός.
http://www.palini.gr/

Ν. Αργολίδας - Δήμος Αργους
Πληροφορίες, ιστορία, αξιοθέατα, φορείς, δημοτικές επιχειρήσεις,
εκδηλώσεις.
http://www.argos.gr/

Ν. Αργολίδας - Δήμος Ασκληπιείου
Πληροφορίες, ιστορία, πολιτισμός, δραστηριότητες, προϊόντα.
http://www.asklipieio.gr/

Ν. Αργολίδας - Δήμος Επιδαύρου
Πληροφορίες, αγροτουρισμός, αρχαιολογικοί χώροι, αξιοθέατα,
φεστιβάλ.
http://www.epidavros.gr/

Ν. Αργολίδας - Δήμος Κουτσοποδίου
Πληροφορίες, ιστορία, οικονομία, επιχειρήσεις.
http://www.koutsopodi.gr/

Ν. Αργολίδας - Δήμος Νέας Κίου
Πληροφορίες, ιστορία, υπηρεσίες, αξιοθέατα, εκδηλώσεις, επιχειρήσεις.
http://www.neakios.gr/

Ν. Αρκαδίας - Δήμος Γόρτυνος
Πληροφορίες, ιστορία, δραστηριότητες, εκδηλώσεις, αξιοθέατα.
http://www.gortynos.gr/

Ν. Αρκαδίας - Δήμος Ηραίας
Πληροφορίες, υπηρεσίες, διοίκηση, επιχειρήσεις, ιστορικά στοιχεία,
αξιοθέατα, πολιτιστικοί σύλλογοι, τουρισμός.
http://www.dimosireas.gr/

Ν. Αρκαδίας - Δήμος Μαντινείας
Πληροφορίες, υπηρεσίες, διοίκηση, επιχειρήσεις, ιστορικά στοιχεία,
αξιοθέατα, πολιτιστικοί σύλλογοι, τουρισμός.
http://arcadia.ceid.upatras.gr/~mantineia/

Ν. Αρκαδίας - Δήμος Μεγαλόπολης
Πληροφορίες, ιστορία, εκδηλώσεις, αξιοθέατα.
http://users.otenet.gr/~megadimo/

Ν. Αρκαδίας - Δήμος Τρικολώνων (Στεμνίτσα)
Πληροφορίες, πολιτισμός, τουριστικός οδηγός, ιστορία, εκπαίδευση.
http://www.trikolonon.gr/

Ν. Αρκαδίας - Δήμος Τρίπολης
Πληροφορίες, υπηρεσίες, επιχειρήσεις, τουρισμός, εκδηλώσεις, έργα.
http://www.tripolis.gr/

Ν. Αρτας - Κοινότητα Θεοδωριάνων
Πληροφορίες, αξιοθέατα.
http://www.epirus.com/theodoriana/

Ν. Αχαΐας - Δήμος Αιγείρας
Πληροφορίες, υπηρεσίες, πολιτισμός, επιχειρήσεις, νέα, αξιοθέατα,
εκδηλώσεις.
http://www.aigeira.gr/

Ν. Αχαΐας - Δήμος Αιγίου
Πληροφορίες, ιστορία, έργα, αξιοθέατα, δραστηριότητες, επιχειρήσεις.
http://www.aigio.gr/

Ν. Αχαΐας - Δήμος Αροανίας
Πληροφορίες, διοίκηση, δραστηριότητες, νέα, αξιοθέατα.
http://www.aroania.gr/

Ν. Αχαΐας - Δήμος Βραχναίικων
Πληροφορίες, γραφείο Τύπου, γεωργικά θέματα, πολιτισμός.
http://thaleia.westgate.gr/vraxneika/

Ν. Αχαΐας - Δήμος Διακοπτού
Πληροφορίες, δημοτικά διαμερίσματα, επιχειρήσεις, πολιτισμός,
αθλητισμός, αξιοθέατα, εκδηλώσεις,
http://www.diakopto.gr/

Ν. Αχαΐας - Δήμος Ερινεού
Πληροφορίες, δημοτικά διαμερίσματα, ιστορία, αξιοθέατα, πολιτισμός,
διαμονή.
http://erineos.gr/

Ν. Αχαΐας - Δήμος Καλαβρύτων
Πληροφορίες, Μουσικό Κέντρο Καλαβρύτων, φιλαρμονική, χιονοδρομικό
κέντρο.
http://www.kalavrita.gr/

Ν. Αχαΐας - Δήμος Λευκασίου
Πληροφορίες, αξιοθέατα, επιχειρήσεις, σπήλαιο λιμνών (χάρτης,
μικροκλίμα, γεωλογία, ανθρωπολογία, αρχαιοζωολογία,
παλαιοντολογία).
http://www.kastriacave.gr/

Ν. Αχαΐας - Δήμος Παΐων
Πληροφορίες, αξιοθέατα, ιστορία, δραστηριότητες.
http://www.paion.gr/

Ν. Αχαΐας - Δήμος Πατρέων
Πληροφορίες, νέα, πολιτισμός, τουρισμός, καρναβάλι, φορείς.
http://www.patras.gr/

Ν. Αχαΐας - Δήμος Συμπολιτείας
Πληροφορίες, νέα, πολιτισμός, τουρισμός, εκδηλώσεις, δραστηριότητες.
http://www.dimossympolitias.gr/

Ν. Αχαΐας - Δήμος Τριταίας
Πληροφορίες, νέα, πολιτισμός, τουρισμός, περιοδικό «Τρίτων»,
δραστηριότητες.
http://www.tritaia.gr/

Ν. Αχαΐας - Δήμος Φαρρών
Πληροφορίες, πολιτισμός, διαδρομές, όρος Ερύμανθος.
http://www.farron.gr/

Ν. Βοιωτίας - Δήμος Διστόμου
Πληροφορίες, ιστορία, έργα, περιβάλλον, πολιτισμός, αξιοθέατα.
http://www.distomo.gr/

Ν. Βοιωτίας - Δήμος Λιβαδειάς
Πληροφορίες, ιστορία, πολιτισμός, αξιοθέατα, συγκοινωνίες,
εκδηλώσεις, δημοτικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις.
http://www.dimoslivadias.gr/

Ν. Βοιωτίας - Κοινότητα Αντίκυρας
Πληροφορίες, ιστορία, πολιτισμός, αξιοθέατα, εκδηλώσεις, διαμονή.
http://www.antikyra.gr/

Ν. Βόρειας Αττικής - Κοινότητα Βαρνάβα
Πληροφορίες, σύνθεση κοινοτικού συμβουλίου, αρμοδιότητες, δελτία
Τύπου.
http://users.in.gr/varnava/

Ν. Γρεβενών - Δήμος Γρεβενών
Οργάνωση, αξιοθέατα, εκδηλώσεις, έργα, χρήσιμα τηλέφωνα.
http://www.grevenanet.gr/dhmos/

Ν. Γρεβενών - Δήμος Δεσκάτης
Πληροφορίες, αξιοθέατα, εκδηλώσεις, ιστορία, εφημερίδα, τραγούδια
της περιοχής.
http://users.otenet.gr/~emod1/kentriki.htm

Ν. Δράμας - Δήμος Δοξάτου
Πληροφορίες, υπηρεσίες, ιστορία, αξιοθέατα, τουρισμός, οικονομία.
http://www.doxato.gr/

Ν. Δράμας - Δήμος Δράμας
Πληροφορίες, ιστορία, αξιοθέατα, χάρτης.
http://www.ota.gr/drama/

Ν. Δράμας - Δήμος Κάτω Νευροκοπίου
Πληροφορίες, οικονομία, δημοτική επιχείρηση, οικισμοί, αξιοθέατα.
http://www.nevrokopi.gr/

Ν. Δυτικής Αττικής - Δήμος Ανω Λιοσίων
Ν. Δυτικής Αττικής - Δήμος Ανω Λιοσίων
http://www.liosia.gr/

Ν. Δυτικής Αττικής - Δήμος Ανω Λιοσίων - Τεχνική Υπηρεσία
Πληροφορίες, οδηγός πόλης, νέα, τμήμα ανάπλασης και
ανασυγκρότησης, υπηρεσίες, χάρτες.
http://www.liosia.gr/DAL/

Ν. Δυτικής Αττικής - Δήμος Ασπροπύργου
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, ιστορία, περιβάλλον, πολιτισμός.
http://www.cityofaspropyrgos.gr/

Ν. Δυτικής Αττικής - Δήμος Μάνδρας
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, άρθρα, νέα, πολιτισμός, αθλητισμός,
εκδηλώσεις, βιβλιοθήκη, υπηρεσίες.
http://www.mandra.gr/

Ν. Δυτικής Αττικής - Δήμος Μεγαρέων
Πληροφορίες, ιστορία, τοπικά νέα, αξιοθέατα, διασκέδαση.
http://www.megara.gr/

Ν. Δυτικής Αττικής - Δήμος Φυλής
Πληροφορίες, ιστορικά στοιχεία, δραστηριότητες, αξιοθέατα.
http://www.dimosfylis.gr/

Ν. Δωδεκανήσου - Δήμος Αρχαγγέλου
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, υπηρεσίες, ιστορία, μορφολογία,
δημογραφία, πολιτισμός, οικονομία.
http://www.ando.gr/dimoi/archangelos/index.htm

Ν. Δωδεκανήσου - Δήμος Αστυπάλαιας
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, υπηρεσίες, ιστορία, μορφολογία,
δημογραφία, πολιτισμός, οικονομία.
http://www.ando.gr/dimoi/astipalea/index.htm

Ν. Δωδεκανήσου - Δήμος Αταβύρου
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, δημοτικά διαμερίσματα, υπηρεσίες,
ιστορία, μορφολογία, δημογραφία, πολιτισμός, οικονομία.
http://www.ando.gr/dimoi/ataviros/index.htm

Ν. Δωδεκανήσου - Δήμος Αφάντου
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, δημοτικά διαμερίσματα, υπηρεσίες,
ιστορία, μορφολογία, δημογραφία, πολιτισμός, οικονομία.
http://www.ando.gr/dimoi/afandou/index.htm

Ν. Δωδεκανήσου - Δήμος Δικαίου
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, δημοτικά διαμερίσματα, υπηρεσίες,
μορφολογία, δημογραφία.
http://www.ando.gr/dimoi/dikaioy/index.htm

Ν. Δωδεκανήσου - Δήμος Ηρακλειδών
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, δημοτικά διαμερίσματα, υπηρεσίες,
ιστορία, μορφολογία, δημογραφία, πολιτισμός, οικονομία.
http://www.ando.gr/dimoi/iraklidon/index.htm

Ν. Δωδεκανήσου - Δήμος Ιαλυσού
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, υπηρεσίες, ιστορία, μορφολογία,
δημογραφία, πολιτισμός, οικονομία.
http://www.ando.gr/dimoi/ialisos/index.htm

Ν. Δωδεκανήσου - Δήμος Καλλιθέας
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, δημοτικά διαμερίσματα, υπηρεσίες,
ιστορία, μορφολογία, δημογραφία, πολιτισμός, οικονομία.
http://www.ando.gr/dimoi/kalithea/index.htm

Ν. Δωδεκανήσου - Δήμος Καλυμνίων
Πληροφορίες, ιστορία, υπηρεσίες, επιχειρήσεις, σύλλογοι, οργανισμοί.
http://www.kalymnos-isl.gr/

Ν. Δωδεκανήσου - Δήμος Καμείρου
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, δημοτικά διαμερίσματα, υπηρεσίες,
ιστορία, μορφολογία, δημογραφία, πολιτισμός, οικονομία.
http://www.ando.gr/dimoi/kameiros/index.htm

Ν. Δωδεκανήσου - Δήμος Καρπάθου
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, υπηρεσίες, δημοτικά διαμερίσματα,
μορφολογία, δημογραφία.
http://www.ando.gr/dimoi/karpathos/index.htm

Ν. Δωδεκανήσου - Δήμος Κάσου

Πληροφορίες, δημοτική αρχή, υπηρεσίες, αξιοθέατα, ιστορία,
μορφολογία, δημογραφία, πολιτισμός.
http://www.ando.gr/dimoi/kasos/index.htm

Ν. Δωδεκανήσου - Δήμος Λειψών
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, υπηρεσίες, ιστορία, μορφολογία,
δημογραφία, πολιτισμός, οικονομία.
http://www.ando.gr/dimoi/lipsi/index.htm

Ν. Δωδεκανήσου - Δήμος Λέρου
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, αξιοθέατα, μορφολογία, δημογραφία.
http://www.ando.gr/dimoi/leros/index.htm

Ν. Δωδεκανήσου - Δήμος Λίνδου
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, δημοτικά διαμερίσματα, υπηρεσίες,
ιστορία, μορφολογία, δημογραφία, πολιτισμός, οικονομία.
http://www.ando.gr/dimoi/lindion/index.htm

Ν. Δωδεκανήσου - Δήμος Μεγίστης
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, υπηρεσίες, ιστορία, μορφολογία,
δημογραφία, πολιτισμός, οικονομία.
http://www.ando.gr/dimoi/megisti/index.htm

Ν. Δωδεκανήσου - Δήμος Νίσυρου
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, δημοτικά διαμερίσματα, υπηρεσίες,
ιστορία, μορφολογία, δημογραφία, πολιτισμός, οικονομία.
http://www.ando.gr/dimoi/nisiros/index.htm

Ν. Δωδεκανήσου - Δήμος Νότιας Ρόδου
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, δημοτικά διαμερίσματα, υπηρεσίες,
ιστορία, μορφολογία, δημογραφία, πολιτισμός, οικονομία.
http://www.ando.gr/dimoi/notrodoy/index.htm

Ν. Δωδεκανήσου - Δήμος Πάτμου
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, υπηρεσίες, μορφολογία, δημογραφία.
http://www.ando.gr/dimoi/patmos/index.htm

Ν. Δωδεκανήσου - Δήμος Πεταλούδων
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, δημοτικά διαμερίσματα, υπηρεσίες,
ιστορία, μορφολογία, δημογραφία, πολιτισμός, οικονομία.
http://www.ando.gr/dimoi/petaloudon/v1/

Ν. Δωδεκανήσου - Δήμος Ροδίων
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, δημοτικά διαμερίσματα, δημοτικές
επιχειρήσεις και οργανισμοί, υπηρεσίες, ιστορία, μορφολογία,

δημογραφία, πολιτισμός, οικονομία.
http://www.ando.gr/dimoi/rodos/index.htm

Ν. Δωδεκανήσου - Δήμος Ροδίων
Πληροφορίες, υπηρεσίες, ιστορία, δημοτικό συμβούλιο, εκδηλώσεις,
νέα, αξιοθέατα.
http://www.rhodes.gr/

Ν. Δωδεκανήσου - Δήμος Ροδίων
Πληροφορίες, υπηρεσίες, ιστορία, δημοτικό συμβούλιο, εκδηλώσεις,
νέα, αξιοθέατα.
http://www.rodos.gr/

Ν. Δωδεκανήσου - Δήμος Σύμης
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, υπηρεσίες, ιστορία, μορφολογία,
δημογραφία, πολιτισμός, οικονομία, φεστιβάλ Σύμης.
http://www.ando.gr/dimoi/simi/index.htm

Ν. Δωδεκανήσου - Δήμος Τήλου
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, ιστορία, μορφολογία, δημογραφία,
μοναστήρια, τέχνες, τουρισμός.
http://www.ando.gr/tilos/index.htm

Ν. Δωδεκανήσου - Δήμος Χάλκης
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, υπηρεσίες, ιστορία, μορφολογία,
δημογραφία, πολιτισμός, οικονομία.
http://www.ando.gr/dimoi/chalki/index.htm

Ν. Έβρου - Δήμος Αλεξανδρούπολης
Πληροφορίες, δημοτικό συμβούλιο, δημοτικές επιχειρήσεις, τουρισμός.
http://www.alexpolis.gr/

Ν. Έβρου - Δήμος Βύσσας
Πληροφορίες, οργάνωση, δημοτική αρχή, νέα, οδηγοί (τουριστικός,
επαγγελματικός, διασκέδασης).
http://vissa.evros.gr/

Ν. Έβρου - Δήμος Διδυμοτείχου
Πληροφορίες, ιστορία, αξιοθέατα, χάρτης.
http://www.ota.gr/didimoteixo/

Ν. Έβρου - Δήμος Διδυμοτείχου
Πληροφορίες, οργάνωση, δημοτική αρχή, νέα, οδηγοί (τουριστικός,
επαγγελματικός, διασκέδασης).
http://www.didymoteicho.gr/

Ν. Έβρου - Δήμος Κυπρίνου
Πληροφορίες, υπηρεσίες, επαγγελματικός και τουριστικός οδηγός, νέα.
http://kyprinos.evros.gr/

Ν. Έβρου - Δήμος Μεταξάδων
Πληροφορίες, υπηρεσίες, τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός,
δημοτική βιβλιοθήκη.
http://metaxades.evros.gr/

Ν. Έβρου - Δήμος Νέας Ορεστιάδας
Πληροφορίες, ιστορία, αξιοθέατα, χάρτης, οικονομία, πολιτισμός.
http://www.ota.gr/orestiada/

Ν. Έβρου - Δήμος Ορεστιάδας
Πληροφορίες, υπηρεσίες, επιχειρήσεις, τουριστικός και επαγγελματικός
οδηγός.
http://www.orestiada.gr/

Ν. Έβρου - Δήμος Ορφέα
Πληροφορίες, δημοτικές υπηρεσίες, επαγγελματικός και τουριστικός
οδηγός, επιχειρήσεις.
http://orfeas.evros.gr/

Ν. Έβρου - Δήμος Σαμοθράκης
Πληροφορίες, υπηρεσίες, τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός,
ανακοινώσεις, νέα, συγκοινωνίες.
http://www.samothraki.gr/

Ν. Έβρου - Δήμος Σουφλίου
Πληροφορίες, οργάνωση, δημοτική αρχή, δημοτικές επιχειρήσεις, οδηγοί
(τουριστικός, επαγγελματικός, διασκέδασης).
http://www.soufli.gr/

Ν. Έβρου - Δήμος Τραϊανούπολης
Πληροφορίες, υπηρεσίες, επαγγελματικός και τουριστικός οδηγός, νέα.
http://www.traianoupolis.gr/

Ν. Έβρου - Δήμος Τριγώνου
Πληροφορίες, οργάνωση, δημοτική αρχή, νέα, οδηγοί (τουριστικός,
επαγγελματικός, διασκέδασης).
http://trigono.evros.gr/

Ν. Έβρου - Δήμος Τυχερού
Πληροφορίες, υπηρεσίες, επαγγελματικός και τουριστικός οδηγός,
δημοτικές επιχειρήσεις.

http://tychero.evros.gr/

Ν. Έβρου - Δήμος Φερών
Πληροφορίες, υπηρεσίες, επαγγελματικός και τουριστικός οδηγός, νέα.
http://www.feres.gr/

Ν. Ευβοίας - Δήμος Αιδηψού
Πληροφορίες, ιστορία, καταλύματα, ιαματικά λουτρά, αθλητισμός,
εκδηλώσεις, εναλλακτικός τουρισμός, αξιοθέατα.
http://www.aedipsos.gr/

Ν. Ευβοίας - Δήμος Αμάρυνθου
Πληροφορίες, υπηρεσίες, φορείς, δημοτικά διαμερίσματα, τουρισμός,
αθλητισμός, εκδηλώσεις.
http://www.amarynthos.gr/

Ν. Ευβοίας - Δήμος Ελυμνίων
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, χρήσιμα τηλέφωνα, δελτία Τύπου,
τουριστικός οδηγός, χάρτης.
http://www.elimnion.gr/

Ν. Εύβοιας - Δήμος Κονίστρων
Πληροφορίες, ιστορία, υπηρεσίες, φορείς, δημοτικά διαμερίσματα,
δραστηριότητες, τουρισμός, αξιοθέατα.
http://www.konistra.gr/

Ν. Ευβοίας - Δήμος Σκύρου
Πληροφορίες, υπηρεσίες, ψυχαγωγία, αξιοθέατα, συγκοινωνίες,
πολιτισμός, διαμονή.
http://www.skyrosnet.gr/

Ν. Ευβοίας - Δήμος Στυρέων
Πληροφορίες, ιστορία, πολτισμός, ήθη και έθιμα, συγκοινωνίες,
αξιοθέατα.
http://www.dimos-styreon.gr/

Ν. Ευβοίας - Δήμος Ταμυνέων (Αλιβέρι)
Πληροφορίες, δημοτικά διαμερίσματα, υπηρεσίες, δημοτικές
επιχειρήσεις, έργα, αθλητισμός, χάρτης.
http://www.aliveri.gr/

Ν. Ευβοίας - Δήμος Χαλκιδέων
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, ιστορία, τουρισμός, αξιοθέατα,
εκδηλώσεις, χάρτης.
http://www.chalkida.gr/

Ν. Ευβοίας - Δήμος Ωρεών
Πληροφορίες, αξιοθέατα, πολιτισμός.
http://www.orei.gr/

Ν. Ευρυτανίας - Δήμος Δομνίστας
Πληροφορίες, αξιοθέατα, ιστορία, διαμονή, δραστηριότητες.
http://www.domnista.gr/

Ν. Ευρυτανίας - Δήμος Καρπενησίου
Πληροφορίες, ξενοδοχεία, εκδηλώσεις, αξιοθέατα.
http://www.karpenissi.gr/

Ν. Ζακύνθου - Δήμος Αρκαδίων
Πληροφορίες, δραστηριότητες, δημοτικά διαμερίσματα, ανακοινώσεις.
http://www.zakynthos.gr/arkadion/

Ν. Ζακύνθου - Δήμος Ελατίων
Πληροφορίες, δημοτικά διαμερίσματα, ιστορία, πολιτισμός, αξιοθέατα,
σπηλιές, ιαματικές πηγές, τουρισμός.
http://www.elation.gr/

Ν. Ζακύνθου - Δήμος Ζακυνθίων
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, υπηρεσίες, ιστορία, οικονομία, οδηγός
πόλης, οργανισμοί, επιχειρήσεις.
http://www.zante.gr/dimoi/zakynthou/

Ν. Ηλείας - Δήμος Βαρθολομιού
Πληροφορίες, νέα, ιστορία, τουρισμός, προϊόντα, πολιτισμός,
εκδηλώσεις, ανακοινώσεις.
http://users.otenet.gr/~vthines/vartholomio/

Ν. Ημαθίας - Δήμος Βέροιας
Πληροφορίες, ιστορία, αξιοθέατα, μουσεία, βιβλιοθήκες, εκδηλώσεις,
παραδοσιακά σπίτια.
http://www.veria.gr/

Ν. Ημαθίας - Δήμος Πλατέος
Πληροφορίες, φορείς, εκδηλώσεις, δραστηριότητες.
http://www.libver.gr/platy/

Ν. Ηρακλείου - Δήμος Γαζίου
Πληροφορίες, υπηρεσίες, ιστορία, πολιτισμός, αξιοθέατα.
http://www.dimosgaziou.gr/

Ν. Ηρακλείου - Δήμος Ηρακλείου
Πληροφορίες, περιήγηση, ιστορία, αξιοθέατα, μουσεία, εκδηλώσεις,
υπηρεσίες.
http://www.heraklion-city.gr/

Ν. Θεσπρωτίας - Δήμος Ηγουμενίτσας
Πληροφορίες, ιστορία, αξιοθέατα, το λιμάνι, δελτία Τύπου
http://www.ota.gr/igoumenitsa/

Ν. Θεσπρωτίας - Δήμος Παραμυθιάς
Πληροφορίες, ιστορία, δημοτική αρχή, αξιοθέατα, σύλλογοι,
εκδηλώσεις.
http://www.paramythia.gr/

Ν. Θεσπρωτίας - Δήμος Σαγιάδας
Πληροφορίες, ιστορία, τοποθεσίες, κέντρο ιστορικών μελετών.
http://www.sagiada.gr/

Ν. Θεσπρωτίας - Κοινότητα Πέρδικας
Πληροφορίες, ιστορία, τοποθεσίες, αξιοθέατα, πάρκο αναψυχής, μουσείο
λαϊκής τέχνης, διαμονή, χάρτες.
http://www.perdikanet.gr/

Ν. Θεσπρωτίας - Κοινότητα Πέρδικας
Πληροφορίες, φωτογραφικό υλικό, τουρισμός.
http://www.epirus.com/perdika/

Ν. Θεσσαλονίκης - Δήμος Αγ. Γεωργίου
Πληροφορίες, πολιτισμός, τουρισμός, αθλητισμός, υπηρεσίες.
http://www.agiosgeorgios.gr/

Ν. Θεσσαλονίκης - Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού
Πληροφορίες, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός, περιβάλλον, ανάπτυξη,
απασχόληση, νεολαία, υγεία, νέα, εκδηλώσεις.
http://www.eleftherio-kordelio.gr/

Ν. Θεσσαλονίκης - Δήμος Ευόσμου
Πληροφορίες, επιμόρφωση, εκδηλώσεις.
http://www.evosmos.gr/

Ν. Θεσσαλονίκης - Δήμος Εχεδώρου
Πληροφορίες, ιστορία, περιοδικό, διοικητική αρχή.
http://www.echedoros.gr/

Ν. Θεσσαλονίκης - Δήμος Θερμαϊκού
Πληροφορίες, προγράμματα, έργα, υπηρεσίες on-line, δραστηριότητες,
εκδηλώσεις.
http://www.thermaikos.gr/

Ν. Θεσσαλονίκης - Δήμος Θεσσαλονίκης
Πληροφορίες, εκδηλώσεις, υπηρεσίες, άδειες-πιστοποιητικά, ιστορία,
δελτία Τύπου.
http://www.thessalonikicity.gr/

Ν. Θεσσαλονίκης - Δήμος Καλαμαριάς
Πληροφορίες, ιστορία, αξιοθέατα, χάρτης.
http://www.ota.gr/kalamaria/

Ν. Θεσσαλονίκης - Δήμος Καλαμαριάς
Πληροφορίες, υπηρεσίες, δημοτικές επιχειρήσεις, δραστηριότητες, νέα,
εκδηλώσεις, γραφείο ενημέρωσης πολιτών.
http://www.kalamaria.gr/

Ν. Θεσσαλονίκης - Δήμος Μενεμένης
Πληροφορίες, εκδηλώσεις, υπηρεσίες, έργα, τεχνικό πρόγραμμα.
http://www.menemeni.gr/

Ν. Θεσσαλονίκης - Δήμος Μηχανιώνας
Πληροφορίες, υπηρεσίες, αθλητικό κέντρο, έργα, πολιτισμός,
ανακοινώσεις, προκηρύξεις.
http://www.michaniona.gr/

Ν. Θεσσαλονίκης - Δήμος Νεάπολης
Πληροφορίες, δραστηριότητες, νέα, εκδηλώσεις.
http://www.neapoli.gr/

Ν. Θεσσαλονίκης - Δήμος Νεάπολης
Πληροφορίες, ιστορία, αξιοθέατα, χάρτης.
http://www.ota.gr/neapolis/

Ν. Θεσσαλονίκης - Δήμος Πανοράματος
Πληροφορίες, δραστηριότητες, νέα, εκδηλώσεις, αξιοθέατα, ιστορία,
υπηρεσίες.
http://users.otenet.gr/~panoram2/panobienv.html

Ν. Θεσσαλονίκης - Δήμος Πολίχνης
Πληροφορίες, δραστηριότητες, ιστορία, πολιτισμός, έργα.
http://www.polichni.gr/

Ν. Θεσσαλονίκης - Δήμος Σταυρούπολης
Πληροφορίες, ιστορία, δραστηριότητες.
http://www.stavroupoli-eu.gr/

Ν. Θεσσαλονίκης - Δήμος Χαλκηδόνας
Πληροφορίες, νέα, ιστορικά στοιχεία, δημοτικά διαμερίσματα,
αποτελέσματα δημοτικών εκλογών.
http://www.chalkidona.gr/

Ν. Ιωαννίνων - Δήμος Ανω Πωγωνίου
Πληροφορίες, ιστορία, διαμονή, διαδρομές, χάρτης.
http://www.zan.gr/dapogoni/

Ν. Ιωαννίνων - Δήμος Δωδώνης
Πληροφορίες, ιστορία, προγράμματα, αξιοθέατα, δημοτικά διαμερίσματα
http://www.ddodoni.gr/

Ν. Ιωαννίνων - Δήμος Ζίτσας
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, προσωπικό, ιστορία, έργα, αξιοθέατα.
http://www.epirussa.gr/zitsas/

Ν. Ιωαννίνων - Δήμος Ιωαννιτών
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, δημοτικές επιχειρήσεις, υπηρεσίες,
οδηγός πόλης, ιστορία, πολιτισμός.
http://www.dimioan.gr/

Ν. Ιωαννίνων - Δήμος Μπιζανίου
Πληροφορίες, ιστορικά στοιχεία, δημοτική αρχή, δημοτικά διαμερίσματα,
ανακοινώσεις.
http://www.mpizani.gr/

Ν. Ιωαννίνων - Δήμος Πασσαρώνας
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, προσωπικό, ιστορία, πολιτισμός,
εκδηλώσεις.
http://www.epirussa.gr/passarona/

Ν. Ιωαννίνων - Δήμος Πραμάντων
Πληροφορίες, δραστηριότητες, αξιοθέατα, σύλλογοι, κατάλογος
καταστημάτων και επιχειρήσεων, τοπική εφημερίδα, εκδηλώσεις.
http://www.pramanta.gr/

Ν. Καβάλας - Δήμος Καβάλας
Πληροφορίες, υπηρεσίες, μελέτη για το οικοσύστημα του ποταμού
Νέστου και τις ανθρώπινες παρεμβάσεις σε αυτό.
http://www.kavalacity.gr/

Ν. Καβάλας - Δήμος Παγγαίου
Πληροφορίες, υπηρεσίες, δημοτικές επιχειρήσεις, ιστορία, πολιτισμός,
τουρισμός, νέα.
http://www.dimospaggaiou.gr/

Ν. Καβάλας - Δήμος Φιλίππων
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, ιστορία, πολιτισμός.
http://users.otenet.gr/~filippi/

Ν. Καρδίτσας - Δήμος Αχελώου
Πληροφορίες, αξιοθέατα, ιστορία, σύλλογοι, δραστηριότητες,
εκδηλώσεις.
http://www.acheloos.gr/

Ν. Καρδίτσας - Δήμος Καρδίτσας
Πληροφορίες, υπηρεσίες, επιχειρήσεις, οδηγός πόλης, λίμνη Πλαστήρα,
εκδηλώσεις, ανακοινώσεις, δελτία Τύπου.
http://www.karditsa-city.gr/

Ν. Καρδίτσας - Δήμος Παλαμά
Πληροφορίες, δομή, υπηρεσίες, δημοτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι,
εκδηλώσεις, έργα.
http://www.palamascity.gr/

Ν. Καρδίτσας - Δήμος Πλαστήρα
Πληροφορίες, δομή, φορείς, αξιοθέατα, λίμνη Πλαστήρα, διαμονή,
πολιτισμός, μουσείο Πλαστήρα, μνημεία.
http://www.plastiras.gr/

Ν. Καρδίτσας - Δήμος Ρεντίνας
Πληροφορίες, αξιοθέατα, πολιτισμός, μουσεία, περιβάλλον, διαδρομές.
http://www.afterzed.com/rentina/

Ν. Καστοριάς - Δήμος Καστοριάς
Πληροφορίες, διοίκηση, υπηρεσίες, ιστορία, εκδηλώσεις, κοινωνική
πολιτική, έργα, αξιοθέατα.
http://www.kastoriacity.gr/

Ν. Καστοριάς - Δήμος Καστοριάς
Πληροφορίες, οργάνωση, δημοτικές επιχειρήσεις, έργα, μελέτες, νέα.
http://users.otenet.gr/~munkast2/kastoria.htm

Ν. Καστοριάς - Δήμος Ορεστίδος

Πληροφορίες, ιστορία, εκδηλώσεις, δημοτικές επιχειρήσεις, έργα,
σύλλογοι, αξιοθέατα.
http://www.dimos-orestidos.gr/

Ν. Κέρκυρας - Δήμος Θιναλίων
Πληροφορίες, ιστορία, οικονομία, τουρισμός, περιβάλλον, διαδρομές.
http://www.thinalion.kerkyra.net/

Ν. Κέρκυρας - Δήμος Κερκυραίων
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, ιστορία, χάρτης, υπηρεσίες.
http://www.corfu.gr/

Ν. Κεφαλληνίας - Δήμος Αργοστολίου
Πληροφορίες, ιστορικά στοιχεία, εκδηλώσεις, αξιοθέατα.
http://www.argostoli.gr/

Ν. Κεφαλληνίας - Δήμος Ελειού-Πρόννων
Πληροφορίες, ιστορία, μεταφορές, αξιοθέατα, διαμονή, επιχειρήσεις.
http://www.poros-kefalonia.gr/

Ν. Κεφαλληνίας - Δήμος Ελειού-Πρόννων
Πληροφορίες, υπηρεσίες, δραστηριότητες, έργα, νέα, ανακοινώσεις,
τουριστικός οδηγός.
http://www.elios-pronnoi.gr/

Ν. Κεφαλληνίας - Δήμος Λειβαθούς
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, δημοτικά διαμερίσματα, ανακοινώσεις.
http://www.livathos.gr/

Ν. Κεφαλληνίας - Δήμος Ληξουρίου
Πληροφορίες, οργάνωση, ιστορία, εκδηλώσεις, αξιοθέατα.
http://www.lixouri.gr/

Ν. Κεφαλληνίας - Δήμος Πυλαρέων
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, φορείς, υπηρεσίες, έργα, ανακοινώσεις,
εκδηλώσεις.
http://www.pylaros.gr/

Ν. Κεφαλληνίας - Δήμος Σάμης
Πληροφορίες, υπηρεσίες, έργα, πολιτισμός, ειδήσεις, ανακοινώσεις,
εκδηλώσεις.
http://www.sami.gr/

Ν. Κιλκίς - Δήμος Αξιούπολης

Πληροφορίες, ιστορία, δήμαρχος, δημοτικά διαμερίσματα, σύλλογοι,
πολιτιστικά, αξιοθέατα.
http://www.axioupoli.gr/

Ν. Κοζάνης - Δήμος Ασκίου
Πληροφορίες, οικισμοί, δημοτική επιχείρηση τουρισμού, υποδομές,
βιβιλιοθήκη, εκδηλώσεις, αξιοθέατα.
http://www.askio.gr/

Ν. Κοζάνης - Δήμος Βελβεντού
Πληροφορίες, δημοτικά αρχή, ιστορία, αξιοθέατα, χάρτης.
http://www.ota.gr/velvento/

Ν. Κορινθίας - Δήμος Αγ. Θεοδώρων
Πληροφορίες, πολιτισμός, ιστορία.
http://www.agtheodoroi-city.gr/

Ν. Κορινθίας - Δήμος Ευρωστίνης
Πληροφορίες, πολιτισμός, ιστορία, αξιοθέατα, δημοτικά διαμερίσματα,
νέα, εκδηλώσεις.
http://www.evrostini.gr/

Ν. Κορινθίας - Δήμος Κορινθίων
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, δημοτικές επιχειρήσεις, έργα, πνευματικό
κέντρο, ιστορία, ισθμός Κορίνθου, λαογραφικό μουσείο, χορωδία.
http://www.city-of-corinthos.gr/

Ν. Κορινθίας - Δήμος Λουτρακίου
Πληροφορίες, ξενοδοχεία, καταστήματα, δημοτικές επιχειρήσεις, καζίνο,
αξιοθέατα.
http://www.loutraki.gr/

Ν. Κυκλάδων - Δήμος Ανδρου
Πληροφορίες, ιστορία, ειδήσεις, ψυχαγωγία, χρήσιμα τηλέφωνα.
http://www.androsisland.gr/

Ν. Κυκλάδων - Δήμος Θήρας (Σαντορίνη)
Πληροφορίες, ιστορία, τουρισμός, χρήσιμα τηλέφωνα, υπηρεσίες,
πολιτισμός, προϊόντα, νέα.
http://www.thira.gr/

Ν. Κυκλάδων - Δήμος Κορθίου
Πληροφορίες, συγκοινωνίες, διαμονή, ψυχαγωγία, αξιοθέατα.
http://www.korthi.gr/

Ν. Κυκλάδων - Δήμος Πάρου
Πληροφορίες, υπηρεσίες, τουριστικός οδηγός, χάρτες.
http://www.paros.gr/

Ν. Κυκλάδων - Κοινότητα Σχοινούσας
Πληροφορέις, ιστορία, καταλύματα, επιχειρήσεις, εκδηλώσεις,
δρομολόγια.
http://www.schinousa.gr/

Ν. Λακωνίας - Δήμος Ασωπού
Πληροφορίες, ιστορία, πολιτισμός, αξιοθέατα, έργα, τουρισμός,
προϊόντα.
http://www.asopos.gr/

Ν. Λακωνίας - Δήμος Θεραπνών
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, φορείς, δραστηριότητες, τουρισμός,
εκδηλώσεις, αξιοθέατα.
http://www.therapnai.gr/

Ν. Λακωνίας - Δήμος Σπάρτης
Πληροφορίες, οργάνωση, υπηρεσίες, πολιτισμός, τουρισμός,
εκδηλώσεις, αξιοθέατα.
http://www.sparta.gr/

Ν. Λάρισας - Δήμος Αμπελώνα
Πληροφορίες, ιστορία, δημοτικοί οργανισμοί, δραστηριότητες,
εκδηλώσεις, νέα, ανακοινώσεις.
http://www.ampelona.gr/

Ν. Λάρισας - Δήμος Λαρισαίων
Πληροφορίες, υπηρεσίες, πολιτισμός, εκπαίδευση, αθλητισμός, εκλογές.
http://www.larissa-dimos.gr/

Ν. Λάρισας - Δήμος Μελιβοίας
Πληροφορίες, ιστορία, καταλύματα, εναλλακτικός τουρισμός, αξιοθέατα,
διαμονή, ψυχαγωγία.
http://www.melivoia.gr/

Ν. Λάρισας - Δήμος Νίκαιας
Πληροφορίες, αξιοθέατα, πολιτισμός, στατιστικά στοιχεία.
http://www.nikaia.gr/

Ν. Λάρισας - Δήμος Ποταμιάς
Πληροφορίες, ιστορία, δημοτικά διαμερίσματα, Κέντρο Νεότητας
Ανάδειξης και Προβολής, CD-Rom, περιοδικό.

http://www.bee.gr/potamia/

Ν. Λάρισας - Δήμος Ποταμιάς
Πληροφορίες, αξιοθέατα, Κέντρο Νεότητας Ανάδειξης και Προβολής,
CD-ROM και περιοδικό για την περιοχή.
http://webspace.bee.gr/potamia/

Ν. Λάρισας - Δήμος Φαρσάλων
Πληροφορίες, ιστορία, γεωγραφία, υπηρεσίες.
http://www.farsala.gr/

Ν. Λασιθίου - Δήμος Ιτάνου
Πληροφορίες, υπηρεσίες, αξιοθέατα.
http://www.photoart.gr/itanos/

Ν. Λασιθίου - Δήμος Μακρύ Γιαλού
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, υπηρεσίες, εκδηλώσεις, αξιοθέατα.
http://www.makrigialos.gr/

Ν. Λασιθίου - Δήμος Σητείας
Πληροφορίες, περιήγηση, ιστορία, αξιοθέατα, καταλύματα, εκδηλώσεις,
υπηρεσίες, συγκοινωνίες.
http://www.sitia.gr/

Ν. Λέσβου - Δήμος Μούδρου
Πληροφορίες, υπηρεσίες, έργα, εμπορικός οδηγός, ανακοινώσεις.
http://www.dimosmoudrou.gr/

Ν. Λέσβου - Δήμος Μύρινας
Πληροφορίες, ιστορία, τουρισμός, προϊόντα, αξιοθέατα.
http://www.lemnos-dimosmyrinas.gr/

Ν. Λέσβου - Δήμος Μυτιλήνης
Πληροφορίες, τουρισμός, πολιτισμός, οδηγός πόλης, εξυπηρέτηση
πολιτών, περιβάλλον, δημοτικά διαμερίσματα, νέα.
http://www.mytilene.gr/

Ν. Λέσβου - Δήμος Πέτρας
Πληροφορίες, τουρισμός, πολιτισμός, δημοτικά διαμερίσματα, προϊόντα.
http://www.petra.gr/

Ν. Λέσβου - Δήμος Πολιχνίτου
Πληροφορίες, τουρισμός, πολιτισμός, δημοτικά διαμερίσματα, προϊόντα,
εκδηλώσεις.

http://www.polihnitos.gr/

Ν. Λευκάδας - Δήμος Λευκάδας
Πληροφορίες, πολιτισμός, εκδηλώσεις, αξιοθέατα.
http://www.lefkas-city.gr/

Ν. Μαγνησίας - Δήμος Βόλου
Πληροφορίες, ιστορία, πολιτισμός, δημοτικοί οργανισμοί,
δραστηριότητες, εκδηλώσεις, φεστιβάλ, τουριστικός οδηγός.
http://www.volos-m.gr/

Ν. Μαγνησίας - Δήμος Μουρεσίου
Πληροφορίες, ιστορία, υπηρεσίες, πολιτισμός, δημοτική αναπτυξιακή
επιχείρηση.
http://www.dimosmouresiou.gr/

Ν. Μαγνησίας - Δήμος Σκιάθου
Πληροφορίες, ιστορία, πολιτισμός, τουρισμός.
http://www.skiathos.gr/

Ν. Μαγνησίας - Δήμος Σκιάθου
Πληροφορίες, ιστορία, τουρισμός, πολιτισμός, υπηρεσίες Διαδικτύου,
συγκοινωνίες.
http://www.n-skiathos.gr/

Ν. Μαγνησίας - Δήμος Σκοπέλου
Πληροφορίες, υπηρεσίες, επιχειρήσεις, φορείς, εκδηλώσεις, δημοτικά
έργα.
http://www.skopelos.gr/

Ν. Μαγνησίας - Κοινότητα Μακρινίτσας
Πληροφορίες, ιστορία, αξιοθέατα, περιβάλλον, δραστηριότητες,
περιοδικό
http://users.otenet.gr/~makrin/

Ν. Μεσσηνίας - Δήμος Γαργαλιάνων
Πληροφορίες, ιστορία, οικονομία, σύλλογοι, εκδηλώσεις, εγκαταστάσεις,
αθλητισμός, εκπαίδευση.
http://www.gargaliani.gr/

Ν. Μεσσηνίας - Δήμος Κυπαρισσίας
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, υπηρεσίες, πολιτισμός, χρήσιμα
τηλέφωνα.
http://www.kyparissia.gr/

Ν. Μεσσηνίας - Δήμος Λεύκτρου
Πληροφορίες, υπηρεσίες, δημοτικά διαμερίσματα, τουρισμός,
εκδηλώσεις, αξιοθέατα.
http://www.lefktro.gr/

Ν. Μεσσηνίας - Δήμος Μεθώνης
Πληροφορίες, ιστορία, υπηρεσίες, τουρισμός, εκδηλώσεις, επιχειρήσεις.
http://www.methoni.gr/

Ν. Ξάνθης - Δήμος Αβδήρων
Πληροφορίες, ιστορία, πολιτισμός, περιβάλλον, τουρισμός, νέα,
εκδηλώσεις.
http://www.avdera.gr/

Ν. Ξάνθης - Δήμος Βιστωνίδας
Πληροφορίες, ιστορία, πολιτισμός, περιβάλλον, περιοδικό «Τα εν
δήμω», νέα.
http://www.vistonida.gr/

Ν. Ξάνθης - Δήμος Ξάνθης
Πληροφορίες, προγράμματα, παλιά πόλη, εκδηλώσεις, αξιοθέατα.
http://www.cityofxanthi.gr/

Ν. Ξάνθης - Δήμος Ξάνθης
Πληροφορίες, ιστορία, αξιοθέατα, χάρτης.
http://www.ota.gr/xanthi/

Ν. Ξάνθης - Δήμος Τοπείρου
Πληροφορίες, αξιοθέατα, τουριστικός οδηγός, φωτογραφικό υλικό
http://www.topeiros.gr/

Ν. Ξάνθης - Κοινότητα Σελέρου
Πληροφορίες, αξιοθέατα, εκδηλώσεις.
http://www.selero.gr/

Ν. Πειραιά - Δήμος Aγ. Iωάννη Pέντη
Πληροφορίες, ιστορία, δημοτική επιχείρηση, υπηρεσίες, δραστηριότητες,
καρναβάλι.
http://www.cityofrentis.gr/

Ν. Πειραιά - Δήμος Αίγινας
Πληροφορίες, ιστορία, γεωγραφία, πολιτισμός, μουσεία, ξενοδοχεία,
τουρισμός.
http://www.aegina.gr/

Ν. Πειραιά - Δήμος Αμπελακίων
Πληροφορίες, υπηρεσίες, ανακοινώσεις.
http://www.ampelakia.gr/

Ν. Πειραιά - Δήμος Κερατσινίου
Πληροφορίες, υπηρεσίες, νέα, πολιτισμός, αθλητισμός, κοινωνική
μέριμνα, παιδεία.
http://www.keratsinipeople.gr/

Ν. Πειραιά - Δήμος Κορυδαλλού
Πληροφορίες, υπηρεσίες, έργα, οδηγός ψυχαγωγίας.
http://www.korydallos.gr/

Ν. Πειραιά - Δήμος Μεθάνων
Πληροφορίες, ιστορία, αξιοθέατα, συγκοινωνίες, διαμονή, ιαματικές
πηγές, περιβάλλον, χρήσιμα τηλέφωνα.
http://www.methana.gr/

Ν. Πειραιά - Δήμος Νίκαιας
Πληροφορίες, ιστορία, πολιτισμός, αθλητισμός, βιβλιοθήκη.
http://www.polisnikaia.gr/

Ν. Πειραιά - Δήμος Πειραιά
Πληροφορίες, ιστορία, πολιτισμός, αθλητισμός, αξιοθέατα, χρήσιμα
τηλέφωνα, αναζήτηση εκλογικού αριθμού.
http://www.pireasnet.gr/

Ν. Πειραιά - Δήμος Περάματος
Πληροφορίες, υπηρεσίες, έργα, δραστηριότητες.
http://www.dperama.gr/

Ν. Πειραιά - Δήμος Πόρου
Πληροφορίες, ιστορία, καταλύματα, επιχειρήσεις, αξιοθέατα,
εκδηλώσεις, συγκοινωνίες.
http://www.poros.com.gr/

Ν. Πειραιά - Δήμος Σαλαμίνας
Πληροφορίες, ιστορία, πολιτισμός, υπηρεσίες, αθλητισμός, ειδήσεις,
ανακοινώσεις, αξιοθέατα.
http://www.salamina.gr/

Ν. Πειραιά - Δήμος Σπετσών
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, υπηρεσίες, δημοτικές επιχειρήσεις,
ειδήσεις, περιοδικά, ιστορία, πολιτισμός, διαδρομές.
http://www.spetses.gr/

Ν. Πειραιά - Δήμος Ύδρας
Πληροφορίες, καταλύματα, επιχειρήσεις, γεωγραφία, αξιοθέατα,
εκδηλώσεις, συγκοινωνίες.
http://www.hydra.gr/

Ν. Πρέβεζας - Δήμος Ζαλόγγου
Πληροφορίες, υπηρεσίες, αξιοθέατα, μνημεία, μετακίνηση, διαμονή.
http://www.dimos-zalogou.gr/

Ν. Πρέβεζας - Δήμος Λούρου
Πληροφορίες, αξιοθέατα, αγροτουρισμός, προϊόντα, πολιτισμός, ήθη και
έθιμα, σπορ, διαμονή.
http://www.dimos-lourou.gr/

Ν. Πρέβεζας - Δήμος Πάργας
Πληροφορίες, αξιοθέατα, τουρισμός, εκδηλώσεις.
http://www.parga.gr/

Ν. Ρεθύμνου - Δήμος Αρκαδίου
Πληροφορίες, υπηρεσίες, φορείς, δημοτικά διαμερίσματα, τουρισμός,
αθλητισμός, εκδηλώσεις, αξιοθέατα, χάρτης.
http://www.arkadi.gr/

Ν. Ρεθύμνου - Δήμος Φοίνικα
Πληροφορίες, ιστορία, επιχειρήσεις, περιβάλλον, πολιτισμός, αξιοθέατα.
http://www.dimos-finika.gr/

Ν. Ροδόπης - Δήμος Κομοτηνής
Πληροφορίες, υπηρεσίες, ιστορικά στοιχεία, αξιοθέατα.
http://www.komotini.gr/

Ν. Ροδόπης - Δήμος Σαπών
Πληροφορίες, ιστορία, αξιοθέατα, χάρτης.
http://www.ota.gr/sapes/

Ν. Σάμου - Δήμος Βαθέος
Πληροφορίες, υπηρεσίες, δημοτικές επιχειρήσεις, έργα, ιστορία,
συγκοινωνίες, χάρτες, ομογένεια.
http://www.vathi.gr/

Ν. Σάμου - Δήμος Καρλοβασίων
Πληροφορίες, ιστορία, υπηρεσίες, οικονομία, πολιτισμός, εκδηλώσεις,
τουρισμός, αξιοθέατα.

http://www.karlovassi.gr/

Ν. Σερρών - Δήμος Σερρών
Πληροφορίες, ιστορία, αξιοθέατα, καταλύματα, μεταφορικά μέσα,
εκδηλώσεις.
http://www.serres.gr/

Ν. Σερρών - Δήμος Σιδηροκάστρου
Πληροφορίες, υπηρεσίες, ιστορία, λαογραφία, ανάπτυξη, οικονομία,
αξιοθέατα.
http://www.sidirokastro.gr/

Ν. Τρικάλων - Δήμος Μαλακασίου
Πληροφορίες, διάρθωση, διαμερίσματα, ιστορικό, αξιοθέατα,
εκδηλώσεις, ανακοινώσεις.
http://www.dimos-malakasiou.gr/

Ν. Τρικάλων - Δήμος Πύλης
Πληροφορίες, υπηρεσίες, διαμερίσματα, αξιοθέατα, τοπικός τύπος,
εκδηλώσεις, έργα, τουρισμός, εκδηλώσεις.
http://www.dimospylis.gr/

Ν. Φθιώτιδας - Δήμος Καμένων Βούρλων
Πληροφορίες, ιστορία, διαμονή, πολιτισμός, νέα, επιχειρήσεις.
http://www.kamena-vourla.gr/

Ν. Φθιώτιδας - Δήμος Λαμιέων
Πληροφορίες, ιστορία, πολιτισμός, αξιοθέατα, χρήσιμα τηλέφωνα,
χάρτης.
http://www.lamia.gr/

Ν. Φθιώτιδας - Δήμος Μακρακώμης
Πληροφορίες, ιστορία, πολιτισμός, υπηρεσίες, διασκέδαση.
http://www.softlab.ntua.gr/~nkir/Makrakomi/

Ν. Φθιώτιδας - Δήμος Υπάτης
Πληροφορίες, δημοτικά διαμερίσματα, ιστορία, ήθη και έθιμα,
τουρισμός, αξιοθέατα, διαδρομές.
http://www.ypati.gr/

Ν. Φωκίδας - Δήμος Αμφισσας
Πληροφορίες, υπηρεσίες, φορείς, δημοτικά διαμερίσματα, τουρισμός,
αθλητισμός, εκδηλώσεις, εφημερίδες, περιοδικά, δημοτικές επιχειρήσεις.
http://www.amfissa.gr/

Ν. Φωκίδας - Δήμος Βαρδουσίων
Πληροφορίες, υπηρεσίες, φορείς, δημοτικά διαμερίσματα, τουρισμός,
αθλητισμός, εκδηλώσεις, εφημερίδες, περιοδικά, δημοτικές επιχειρήσεις.
http://www.bardousia.gr/

Ν. Φωκίδας - Δήμος Γαλαξειδίου
Πληροφορίες, υπηρεσίες, δημοτικές επιχειρήσεις, ιστορία, πολιτισμός,
αξιοθέατα, αθλητισμός.
http://www.galaxidi.gr/

Ν. Φωκίδας - Δήμος Γραβιάς
Πληροφορίες, υπηρεσίες, φορείς, δημοτικά διαμερίσματα, τουρισμός,
αθλητισμός, εκδηλώσεις, εφημερίδες, περιοδικά, δημοτικές επιχειρήσεις.
http://www.gravia.gr/

Ν. Φωκίδας - Δήμος Δελφών
Πληροφορίες, υπηρεσίες, φορείς, δημοτικά διαμερίσματα, τουρισμός,
αθλητισμός, εκδηλώσεις, εφημερίδες, περιοδικά, δημοτικές επιχειρήσεις.
http://www.delphi.gr/

Ν. Φωκίδας - Δήμος Δεσφίνας
Πληροφορίες, υπηρεσίες, φορείς, δημοτικά διαμερίσματα, τουρισμός,
αθλητισμός, εκδηλώσεις, εφημερίδες, περιοδικά, δημοτικές επιχειρήσεις.
http://www.desfina.gr/

Ν. Φωκίδας - Δήμος Ευπαλίου
Πληροφορίες, υπηρεσίες, φορείς, δημοτικά διαμερίσματα, τουρισμός,
αθλητισμός, εκδηλώσεις, εφημερίδες, περιοδικά, δημοτικές επιχειρήσεις.
http://www.efpalio.gr/

Ν. Φωκίδας - Δήμος Ιτέας
Πληροφορίες, υπηρεσίες, φορείς, δημοτικά διαμερίσματα, τουρισμός,
αθλητισμός, εκδηλώσεις, εφημερίδες, περιοδικά, δημοτικές επιχειρήσεις.
http://www.itea.gr/

Ν. Φωκίδας - Δήμος Καλλιέων
Πληροφορίες, υπηρεσίες, φορείς, δημοτικά διαμερίσματα, τουρισμός,
αθλητισμός, εκδηλώσεις, εφημερίδες, περιοδικά, δημοτικές επιχειρήσεις.
http://www.kallieon.gr/

Ν. Φωκίδας - Δήμος Λιδορικίου
Πληροφορίες, υπηρεσίες, φορείς, δημοτικά διαμερίσματα, τουρισμός,
αθλητισμός, εκδηλώσεις, εφημερίδες, περιοδικά, δημοτικές επιχειρήσεις.
http://www.lidoriki.gr/

Ν. Φωκίδας - Δήμος Παρνασσού
Πληροφορίες, υπηρεσίες, φορείς, δημοτικά διαμερίσματα, τουρισμός,
αθλητισμός, εκδηλώσεις, εφημερίδες, περιοδικά, δημοτικές επιχειρήσεις.
http://www.parnassos.gr/

Ν. Φωκίδας - Δήμος Τολοφώνος
Πληροφορίες, υπηρεσίες, φορείς, δημοτικά διαμερίσματα, τουρισμός,
αθλητισμός, εκδηλώσεις, εφημερίδες, περιοδικά, δημοτικές επιχειρήσεις.
http://www.tolofona.gr/

Ν. Χαλκιδικής - Δήμος Αρναίας
Πληροφορίες, υπηρεσίες, τουρισμός, πολιτισμός, ιστορία, τοπικός Τύπος.
http://www.arnea.gr/

Ν. Χαλκιδικής - Δήμος Μουδανιών
Πληροφορίες, υπηρεσίες, τουρισμός, πολιτισμός, ιστορία, φορείς,
ανάπτυξη.
http://www.moudania.gr/

Ν. Χαλκιδικής - Δήμος Ορμύλιας
Πληροφορίες, ιστορία, φορείς, τουριστικός οδηγός, πνευματικό και
πολιτιστικό κέντρο.
http://www.ormylia.gr/

Ν. Χαλκιδικής - Δήμος Παλλήνης
Πληροφορίες, υπηρεσίες, δημοτικά διαμερίσματα, επιχειρήσεις,
αξιοθέατα, νέα, εκδηλώσεις.
http://www.pallini.gr/

Ν. Χαλκιδικής - Δήμος Παναγίας
Πληροφορίες, υπηρεσίες, δραστηριότητες, εκδηλώσεις, τουρισμός,
πολιτιστικά, αξιοθέατα.
http://www.panagia.gr/

Ν. Χαλκιδικής - Δήμος Παναγίας
Πληροφορίες, υπηρεσίες, δραστηριότητες, εκδηλώσεις, τουρισμός,
πολιτιστικά, αξιοθέατα.
http://www.dimospanagias.gr/

Ν. Χαλκιδικής - Δήμος Πολυγύρου
Πληροφορίες, υπηρεσίες, εκδηλώσεις, προγράμματα, ανακοινώσεις, νέα.
http://www.poligiros.gr/

Ν. Χαλκιδικής - Δήμος Σιθωνίας
Πληροφορίες, υπηρεσίες, εκδηλώσεις, ανακοινώσεις, νέα, σύλλογοι,

καταλύματα, επιχειρήσεις.
http://www.halkidiki.gr/

Ν. Χαλκιδικής - Δήμος Σιθωνίας
Πληροφορίες, υπηρεσίες, εκδηλώσεις, σύλλογοι, ανακοινώσεις,
αξιοθέατα.
http://www.sithonia.com/

Ν. Χαλκιδικής - Δήμος Τρίγλιας
Πληροφορίες, υπηρεσίες, εκδηλώσεις, ανακοινώσεις, αξιοθέατα,
πιστοποιητικά.
http://www.triglia.gr/

Ν. Χανίων - Δήμος Βάμου
Πληροφορίες, δημοτικά διαμερίσματα, λαογραφικό μουσείο, χάρτης.
http://interkriti.org/vamos/

Ν. Χανίων - Δήμος Γεωργιούπολης
Πληροφορίες, υπηρεσίες, δραστηριότητες, ιστορία, δημοτικά
διαμερίσματα, αξιοθέατα.
http://www.georgioupolis.gr/

Ν. Χανίων - Δήμος Θερίσου
Πληροφορίες, ιστορία, αξιοθέατα, πολιτισμός, επιχειρήσεις
http://www.dimos-therisou.gr/

Ν. Χανίων - Δήμος Κολυμβαρίου
Πληροφορίες, διοίκηση και οργάνωση, γεωγραφία, υπηρεσίες,
οργανισμοί, επιχειρήσεις.
http://www.kolymvari.gr/

Ν. Χανίων - Δήμος Σούδας
Πληροφορίες, υπηρεσίες, δραστηριότητες, οικονομία, πολιτισμός,
αθλητισμός, Αναπτυξιακή Εταιρεία Σούδας, ανακοινώσεις, χρήσιμα
τηλέφωνα.
http://www.souda.gr/

Ν. Χανίων - Δήμος Χανίων
Πληροφορίες, υπηρεσίες, δραστηριότητες, προγράμματα, αξιοθέατα,
εκδηλώσεις, πολιτισμός, ανακοινώσεις, χρήσιμα τηλέφωνα, νέα.
http://www.chania.gr/

Ν. Χίου - Δήμος Καμποχώρων
Πληροφορίες, οργάνωση, τουρισμός, πολιτισμός, αθλητισμός.
http://www.kambochora.gr/

Ν. Χίου - Δήμος Ομηρούπολης
Πληροφορίες, δημοτικά διαμερίσματα, δημοτικές επιχειρήσεις,
τουρισμός, πολιτισμός, αθλητισμός.
http://www.homeropolis.gr/

Ν. Χίου - Δήμος Χίου
Πληροφορίες, δημοτική αρχή, υπηρεσίες, δημοτικές επιχειρήσεις,
τουρισμός, πολιτισμός, ανακοινώσεις.
http://www.chioscity.gr/

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ
Ξενοδοχείο με έδρα το Διδυμότειχο με 51 δωμάτια και 2 σουίτες.
http://www.hotel-ermis.gr

ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ
ΕΝΑΕ - Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος
Πληροφορίες, δραστηριότητες, όργανα, μέλη.
http://www.enae.gr

Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Πληροφορίες, διοίκηση, υπηρεσίες, σύλλογοι, φορείς, δήμοι,
αξιοθέατα, δραστηριότητες.
http://www.aitoloakarnania.gr/

Ν. Ανατολικής Αττικής
Πληροφορίες, υπηρεσίες, πολιτιστικά προγράμματα, νέα,
ανακοινώσεις.
http://www.anattiki.gr/

Ν. Ανατολικής Αττικής
Πληροφορίες, υπηρεσίες δημόσιου τομέα, επαγγελματικός και
τουριστικός οδηγός, δρομολόγια συγκοινωνιών, εκδηλώσεις,
ψυχαγωγία, εκπαίδευση, απασχόληση.
http://www.naaa.gr/

Ν. Αρκαδίας
Πληροφορίες, ιστορία, δήμοι, κοινότητες, οικονομία, πνευματική ζωή,
εκπαίδευση, τουρισμός, οδηγός αποδημίας και παλιννόστησης.
http://www.arcadia.gr/

Ν. Αχαΐας
Πληροφορίες, υπηρεσίες, νέα, ανακοινώσεις, δήμοι της Αχαΐας.
http://www.achaia.gr/

Ν. Βοιωτίας
Πληροφορίες, οργανόγραμμα, υπηρεσίες, φορείς, πολιτιστικές
δραστηριότητες, ανακοινώσεις.
http://www.viotia.gr/

Ν. Δράμας
Πληροφορίες, ιστορία, καταλύματα, επιχειρήσεις, τουρισμός, χάρτες.
http://www.drama.gr/

Ν. Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης
Πληροφορίες, υπηρεσίες, στόχοι, προγράμματα, οδηγός κοινοτικής
νομοθεσίας.
http://www.nestos.gr/

Ν. Δωδεκανήσου
Πληροφορίες, διοίκηση, δελτία τύπου.
http://www.nad.gr/

Ν. Έβρου - Ροδόπης
Πληροφορίες, οδηγός του πολίτη, υπηρεσίες, συγκοινωνίες,
εκδηλώσεις, τουριστικός οδηγός.
http://www.ndiamrodopis.gr/

Ν. Εύβοιας
Πληροφορίες, υπηρεσίες, γραφείο πολίτη, απόδημος ελληνισμός,
τουριστικός οδηγός, εκδηλώσεις, χάρτες, ΜΜΕ, συγκοινωνίες,
πρόσωπα, νέα, δελτία Τύπου.
http://www.evia.gr/

Ν. Ζακύνθου
Πληροφορίες, υπηρεσίες, δραστηριότητες.
http://www.zakynthos.gr/

Ν. Ηλείας
Πληροφορίες, τουρισμός, διοργανώσεις, εκδηλώσεις.
http://www.nailias.gr/

Ν. Ηλείας - Διεύθυνση Εμπορίου & Βιομηχανίας - Οδηγός του
Πολίτη
Χρήσιμες πληροφορίες για πολίτες, εμπόρους και καταναλωτές,
αρμοδιότητες τμημάτων εμπορίου και βιομηχανίας, αιτήσεις.
http://users.otenet.gr/~debilias/

Ν. Ημαθίας
Πληροφορίες, υπηρεσίες, ιστορία, πολιτισμός, οικονομία, έργα,
διευθύνσεις, τηλέφωνα.
http://www.imathias.gr/

Ν. Θεσπρωτίας
Πληροφορίες, υπηρεσίες, φορείς, συγκοινωνίες, επαγγελματικός
οδηγός, εκδηλώσεις, τουρισμός.
http://www.nathesprotias.gr/

Ν. Θεσπρωτίας
Πληροφορίες, ιστορία, οικολογικός τουρισμός, εκδηλώσεις, αξιοθέατα,
μνημεία, χάρτης.
http://www.thesprotia.gr/

Ν. Θεσσαλονίκης
Πληροφορίες, υπηρεσίες, έργα, εκδηλώσεις, ιστορία, πολιτισμός.
http://www.nath.gr/

Ν. Ιωαννίνων
Πληροφορίες, υπηρεσίες, σεμινάρια, διακηρύξεις, δημοπρασίες.
http://www.nomioan.gr/

Ν. Καβάλας
Πληροφορίες, υπηρεσίες, τουρισμός, συγκοινωνίες, πολιτισμός.
http://www.pref-kavala.gr/

Ν. Καβάλας - Δασικές υπηρεσίες
Διευθύνσεις δασών του Ν. Καβάλας, δασαρχείο, τμήματα των
υπηρεσιών, ανακοινώσεις.
http://www.dasarxeiokavalas.gr/

Ν. Καστοριάς
Πληροφορίες, περιήγηση, τουριστική υποδομή, πολιτισμός,
αθλητισμός, εκδηλώσεις.
http://www.kastoria.gr/

Ν. Καστοριάς - Διεύθυνση Γεωργίας
Πληροφορίες, αρμοδιότητες, νέοι αγρότες, δάνεια, αποζημιώσεις.
http://users.hol.gr/~dgeo1/

Ν. Κέρκυρας
Πληροφορίες, υπηρεσίες, οδηγός του πολίτη, νέα, δημόσιο
ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης νέων.
http://www.kerkyra.gr/

Ν. Κιλκίς
Πληροφορίες, υπηρεσίες, ιστορία, πολιτισμός, τουρισμός, δήμοι.
http://www.kilkis.gr/

Ν. Κοζάνης
Πληροφορίες, δραστηριότητες, υπηρεσίες, οδηγός του πολίτη,
αξιοθέατα, εκδηλώσεις.
http://www.kozani.gr/

Ν. Κορινθίας
Πληροφορίες, υπηρεσίες, φορείς, πολιτιστικές δραστηριότητες,
ανακοινώσεις, εκπαίδευση, τουρισμός, οδηγός του πολίτη.
http://www.nakorinthias.gr/

Ν. Κυκλάδων
Πληροφορίες, υπηρεσίες, προγράμματα, οδηγός του νομού.
http://www.ncyclades.gr/

Ν. Λάρισας
Πληροφορίες, δραστηριότητες, υπηρεσίες, οδηγός του πολίτη,
εκδηλώσεις, αξιοθέατα.
http://www.na-lar.gr/

Ν. Λάρισας - Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης
Πληροφορίες, προγράμματα, προώθηση απασχόλησης.
http://www.nele-lar.gr/

Ν. Λασιθίου
Πληροφορίες, υπηρεσίες, οδηγός του νομού, έργα, γραφείο
εξυπηρέτησης του πολίτη.
http://www.lasithinet.gr/

Ν. Λέσβου
Πληροφορίες, αρμοδιότητες, υπηρεσίες, ειδήσεις, εκδηλώσεις,
συνέδρια, ενημέρωση για τον πολίτη, τουρισμός, συγκοινωνίες,
πολιτισμός, αξιοθέατα.

http://www.lesvos.gr/

Ν. Μαγνησίας
Πληροφορίες, δραστηριότητες, υπηρεσίες, χρήσιμα τηλέφωνα,
οδηγός του πολίτη, εκδηλώσεις.
http://www.magnesia.gr/

Ν. Μεσσηνίας
Πληροφορίες, οδηγός του πολίτη, προγράμματα, αγροτουρισμός.
http://www.na-messinias.gr/

Ν. Ξάνθης
Πληροφορίες, υπηρεσίες, τουρισμός, επιχειρήσεις.
http://www.xanthi.gr/

Ν. Πειραιά
Πληροφορίες, οδηγός του πολίτη, υπηρεσίες, συγκοινωνίες,
εκδηλώσεις, τουριστικός οδηγός.
http://www.nom-piraeus.gr/gspa/

Ν. Πέλλας
Πληροφορίες, υπηρεσίες, διαμονή, τουρισμός, πολιτισμός, αξιοθέατα,
χρήσιμα τηλέφωνα, χάρτες.
http://www.pella.gr/

Ν. Πιερίας
Πληροφορίες, τουριστικός, εκπαιδευτικός και επαγγελματικός οδηγός,
υπηρεσίες, συγκοινωνίες, χάρτες, δελτία Τύπου.
http://www.pieria.gr/

Ν. Πιερίας - Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης
Πληροφορίες, προγράμματα, προώθηση απασχόλησης.
http://www.nele-pier.edu.gr/

Ν. Πρέβεζας
Πληροφορίες, δραστηριότητες, υπηρεσίες.
http://www.epirusnews.gr/preveza/prefecture/

Ν. Ρεθύμνης
Πληροφορίες, υπηρεσίες, φορείς, πολιτιστικές δραστηριότητες,
ανακοινώσεις, εκπαίδευση, τουρισμός, οδηγός του πολίτη.
http://195.167.29.194/gspa/

Ν. Ρεθύμνης - Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής Προβολής

Πληροφορίες, τουρισμός, παράδοση και έθιμα, πολιτισμός, αξιοθέατα,
χάρτης.
http://www.rethymnon.gr/

Ν. Σάμου
Πληροφορίες, υπηρεσίες, οργανισμοί, κέντρο πληροφόρησης
πολιτών, εκδηλώσεις, καταλύματα, ομογένεια, δελτία Τύπου.
http://www.samos.gr/

Ν. Σερρών
Πληροφορίες, υπηρεσίες, τουρισμός, εκπαίδευση, δήμοι, εκδηλώσεις.
http://www.naserron.gr/

Ν. Τρικάλων
Πληροφορίες, υπηρεσίες, δελτία Τύπου, ανακοινώσεις, ΤΕΔΚ
Τρικάλων, χρήσιμες πληροφορίες για τους πολίτες, τουριστικός
οδηγός.
http://www.trikala.gr/

Ν. Φθιώτιδας
Πληροφορίες, οδηγός του πολίτη, υπηρεσίες, τοπικοί φορείς.
http://195.167.62.2/gspa/

Ν. Φθιώτιδας - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
Πληροφορίες, προσωπικό, στατιστικά, δραστηριότητες, ανακοινώσεις,
επιδοτήσεις.
http://users.otenet.gr/~daaf/

Ν. Φωκίδας
Πληροφορίες, υπηρεσίες, δήμοι, τουρισμός, εκπαίδευση, αναπτυξιακά
έργα, ιστορία, νέα.
http://www.fokida.gr/

Ν. Χαλκιδικής
Πληροφορίες, οδηγός του πολίτη, υπηρεσίες, συγκοινωνίες,
εκδηλώσεις, τουριστικός οδηγός.
http://212.205.78.130/gspa/

Ν. Χαλκιδικής
Πληροφορίες, ιστορία, υπηρεσίες, τουρισμός, επιχειρήσεις,
δραστηριότητες, νέα, χάρτες, αξιοθέατα.
http://www.halkidiki.gov.gr/

Ν. Χανίων
Πληροφορίες, οδηγός του πολίτη, υπηρεσίες, τοπικοί φορείς.

http://www.chaniaperf.gr/gspa/

