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15. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: NOMOΣ 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010): «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ − ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 
  
Με το νόµο 3852/2010 πραγµατοποιήθηκε η παρακάτω διοικητική αναδιάρθρωση, σε ό,τι αφορά την 
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας: 
• Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, αποτελεί ενιαία 

αποκεντρωµένη µονάδα διοίκησης του κράτους (µία από τις επτά) και εκτείνεται στα όρια των 
περιφερειών Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου µε έδρα την Πάτρα. Σε κάθε Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση προΐσταται Γενικός Γραµµατέας. Οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις ασκούν τις αρµοδιότητες των 
κρατικών Περιφερειών, περιλαµβανοµένων και εκείνων των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων τους, 
όπως αυτές καθορίζονταν στον ιδρυτικό τους νόµο 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄), καθώς και στους 
µεταγενέστερους ειδικούς νόµους και στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, όπως ισχύουν, µε εξαίρεση τις 
αρµοδιότητες που περιέρχονται µε το άρθρο 186 του νόµου 3852/2010, στις περιφέρειες.  

• Η περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας περιλαµβάνει τους πρώην Νοµούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και 
Ηλείας. Έδρα της είναι η Πάτρα. Κάθε νοµός αποτελεί πλέον περιφερειακή ενότητα και κάθε 
πρωτεύουσα νοµού είναι έδρα της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας. Οι περιφέρειες είναι 
αυτοδιοικούµενα κατά τόπο νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και αποτελούν το δεύτερο βαθµό 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Σχεδιάζουν, προγραµµατίζουν και υλοποιούν πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο 
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους1, σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής 
συνοχής της χώρας, λαµβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές. Όργανα της 
περιφέρειας είναι ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες, το περιφερειακό συµβούλιο, η οικονοµική 
επιτροπή και η εκτελεστική επιτροπή. Σε κάθε περιφέρεια τον περιφερειάρχη επικουρούν 
αντιπεριφερειάρχες. Ο αριθµός των αντιπεριφερειαρχών προσαυξάνεται κατά τρεις (3), κατά την 
ειδικότερη ρύθµιση της παραγράφου 1 του άρθρου 160 του παρόντος. Το περιφερειακό συµβούλιο 
αποτελείται από σαράντα ένα (41) µέλη σε περιφέρειες µε πληθυσµό έως 300.000 κατοίκους, πενήντα 
ένα (51) µέλη σε περιφέρειες µε πληθυσµό από 300.001 έως 800.000 κατοίκους, εβδοµήντα ένα (71) 
µέλη σε περιφέρειες άνω των 800.000 κατοίκων. Ο συντονισµός της κατάρτισης και η ευθύνη της 
υλοποίησης του ΕΠ και των τοµεακών προγραµµάτων δράσης της Περιφέρειας είναι αρµοδιότητα της 
Εκτελεστικής Επιτροπής. Οι βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας εξετάζονται και 
εισηγούνται στο περιφερειακό συµβούλιο από την περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης. ∆ύο ή 
περισσότερες περιφέρειες µε κοινά χαρακτηριστικά µπορούν να συνιστούν δίκτυα κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του παρόντος µε τη µορφή αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 
του ΑΚ, για τη συµµετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράµµατα και τη συνεργασία µε αντίστοιχα δίκτυα του 
εξωτερικού ή και για άλλες δράσεις. Οι περιφέρειες µπορούν να συνεργάζονται µε αντίστοιχους 
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και µε λοιπούς φορείς της αλλοδαπής (διεθνείς 
συνεργασίες περιφερειών), στο πλαίσιο πάντοτε των αρµοδιοτήτων τους και µε την επιφύλαξη των 
διεθνών υποχρεώσεων της χώρας: 
α) Σε διεθνές επίπεδο, για την προαγωγή και διευκόλυνση της διακρατικής, διαπεριφερειακής, 
διασυνοριακής και εδαφικής συνεργασίας µε τη συµµετοχή τους σε δίκτυα κρατικών, περιφερειακών και 
τοπικών αρχών και σε λοιπούς διεθνείς και περιφερειακούς οργανισµούς. 
β) Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε τη συµµετοχή τους σε δίκτυα, προγράµµατα, δράσεις και πρωτοβουλίες 
των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συµβουλίου της Ευρώπης και σε λοιπούς ευρωπαϊκούς 
οργανισµούς. 
Οι περιφέρειες, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους και των ρυθµίσεων της προηγούµενης 
παραγράφου, µπορούν να συνάπτουν συµφωνίες ή να συστήνουν δίκτυα για την ενίσχυση της 
οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής τους. Οι περιφέρειες µπορούν να συµµετέχουν σε 
Ευρωπαϊκούς Οµίλους Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο εθνικό και 
κοινοτικό δίκαιο και µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α΄). Οι αρχές των 
περιφερειών εκπροσωπούνται στην αντιπροσωπευτική συνέλευση της Επιτροπής των Περιφερειών και 

                                            
1 Τα όργανα των περιφερειών ασκούν τις αρµοδιότητές τους σύµφωνα µε τις αρχές της διαφάνειας, της 
αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας. Η άσκηση των αρµοδιοτήτων τους οριοθετείται από τις σχετικές διατάξεις 
των νόµων και των κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης. Κατά την άσκησή τους θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη: 
Ι. Οι εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται µε τις αρµοδιότητές τους. 
ΙΙ. Η ανάγκη συνεργασίας και συντονισµού µε άλλες τοπικές ή δηµόσιες αρχές και οργανισµούς. 
ΙΙΙ. Οι διαθέσιµοι πόροι για την κάλυψη των αρµοδιοτήτων και η ανάγκη να διασφαλισθεί η επωφελής και αποτελεσµατική 
χρήση τους, καθώς και η ισόρροπη κατανοµή τους. 
ΙV. Η ανάγκη οργάνωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια και η ποιότητά 
τους, η διαφάνεια και η ισονοµία, µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και 
V. Η ανάγκη αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 
ΙΙ. Οι αρµοδιότητες των περιφερειών, αφορούν τους τοµείς: Προγραµµατισµού – Ανάπτυξης, Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – 
Αλιείας, Φυσικών Πόρων – Ενέργειας – Βιοµηχανίας, Απασχόλησης – Εµπορίου – Τουρισµού, Μεταφορών–
Επικοινωνιών,  Έργων - Χωροταξίας – Περιβάλλοντος, Υγείας, Παιδείας – Πολιτισµού – Αθλητισµού και Πολιτικής 
Προστασίας - ∆ιοικητικής Μέριµνας 
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στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συµβουλίου της Ευρώπης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του κοινοτικού και του εθνικού δικαίου. 

Η εδαφική περιφέρεια του κάθε καλλικράτειου δήµου αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των 
συνενούµενων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.-πρώην καποδιστριακοί δήµοι). Οι πρώην 
καποδιστριακοί δήµοι αποτελούν πλέον τις δηµοτικές ενότητες του νέου δήµου και φέρουν το όνοµα του 
πρώην δήµου ή της κοινότητας. Τα τοπικά διαµερίσµατα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) (ΦΕΚ 114 Α΄), µετονοµάζονται σε 
τοπικές κοινότητες, εφόσον έχουν πληθυσµό έως και 2.000 κατοίκους και σε δηµοτικές κοινότητες εφόσον 
έχουν πληθυσµό µεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους. Τοπικές ή δηµοτικές κοινότητες αποτελούν και οι δήµοι ή 
οι κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 
410/1995 (ΦΕΚ 231 Α΄) ή συνενώνονται µε τον νόµο 3852/2010 και δεν αποτελούνται από τοπικά 
διαµερίσµατα. Τα δηµοτικά διαµερίσµατα στα οποία διαιρούνται οι δήµοι άνω των 100.000 κατοίκων 
µετονοµάζονται σε δηµοτικές κοινότητες. Σε δήµους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, συνιστάται η 
επιτροπή ποιότητας ζωής, που είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών 
µε την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδοµία και την προστασία του περιβάλλοντος 
αρµοδιοτήτων του δήµου. Ειδικότερα εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο: 
i) θέµατα καθορισµού χρήσεων γης, 
ii) θέµατα ρυθµιστικών σχεδίων, προγραµµατισµού εφαρµογής ρυθµιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης 
ανοικτών πόλεων, εφαρµογής Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδοµικών µελετών, ανάπλασης 
περιοχών, πολεοδοµικών επεµβάσεων, χρηµατοδότησης προγραµµάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης 
υποβαθµισµένων περιοχών, πολεοδοµικής αναµόρφωσης προβληµατικών περιοχών, αποζηµίωσης 
ρυµοτοµούµενων, πολεοδοµικών ρυθµίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήµα, περιοχών ειδικά ρυθµιζόµενης 
πολεοδόµησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδοµικών µελετών, 
iii) τη λήψη αποφάσεων για θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, 
iv) τη λήψη αποφάσεων για θέµατα χωροθέτησης κοιµητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 
124 Α΄), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών µε το αντικείµενο, αρµοδιοτήτων του,  
v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.∆.Κ. 
Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, οι δήµοι µπορεί να έχουν µόνον: 
α) µία κοινωφελή επιχείρηση, 
β) µία δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.), 
γ) µία επιχείρηση µε ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού, εφόσον 
λειτουργούσαν αντίστοιχες στους συνενούµενους δήµους,  
δ) µία δηµοτική ανώνυµη εταιρία του άρθρου 266 του Κ.∆.Κ., εφόσον είχαν συσταθεί τέτοιες εταιρίες στους 
συνενούµενους δήµους. 
• Μεταξύ των δήµων και περιφερειών δεν υφίστανται σχέσεις ελέγχου και ιεραρχίας, αλλά συνεργασίας 

και συναλληλίας, οι οποίες αναπτύσσονται βάσει του νόµου, κοινών συµφωνιών, καθώς και µε το 
συντονισµό κοινών δράσεων. ∆ήµοι της ίδιας περιφέρειας και η οικεία περιφέρεια µπορούν να 
συνάπτουν µεταξύ τους συµβάσεις συνεργασίας, µε τις οποίες αναλαµβάνουν την άσκηση αρµοδιότητας 
ή την υποστήριξη της άσκησής της, για λογαριασµό ενός ή περισσοτέρων των συµβαλλόµενων µερών. 
Οι συµβάσεις αυτές καλούνται «συµβάσεις διαβαθµιδικής συνεργασίας». Ένας ή περισσότεροι δήµοι 
και η περιφέρεια στην οποία έχουν την έδρα τους οι δήµοι αυτοί, µπορούν, µε απόφαση των δηµοτικών 
τους συµβουλίων και του περιφερειακού συµβουλίου, να συστήσουν σύνδεσµο µε ειδικό σκοπό την 
εκτέλεση έργων ή την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών ή την άσκηση αρµοδιοτήτων τους, καθώς και 
για το σχεδιασµό και την κατάρτιση προγραµµάτων και µεθόδων για την ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου 
τους. Οι σύνδεσµοι αυτοί αποτελούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. ∆ύο ή περισσότεροι δήµοι ή 
δήµοι και περιφέρειες, µε κοινά χαρακτηριστικά, µπορούν να συνιστούν δίκτυα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 219 και 220 του Κ.∆.Κ., µε τη µορφή αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα του άρθρου 741 του Α.Κ.. 

 
 
 


