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3.2 ∆ιοικητική οργάνωση 
 
Στην ανάλυση της διοικητικής οργάνωσης της περιφέρειας εξετάζεται (όπως αναφέρονται και στις 
προδιαγραφές της µελέτης, τόσο αυτές που αφορούν την αναθεώρηση του ΠΠΧΣΑΑ όσο και οι 
προδιαγραφές του 1997), η γεωγραφική οργάνωση της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης στο εσωτερικό της 
περιφέρειας (οι αρµοδιότητες και τα όργανα διοίκησης, η διάρθρωση των υπηρεσιών περιφερειακής 
διοίκησης) και καταγράφονται οι φορείς που έχουν χωρικές αρµοδιότητες στην περιοχή. Σε ό,τι αφορά τις 
διοικητικές λειτουργίες ανά νέο καλλικράτειο δήµο αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο κεφάλαιο «Α.1.1.α.6. 
Οικιστικό δίκτυο-Κοινωνικός εξοπλισµός ανά Καλλικράτειο ∆ήµο». 
 
Γεωγραφική οργάνωση της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης στο εσωτερικό της περιφέρειας 
 
Η διάρθρωση της ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης στο εσωτερικό της Π∆Ε συνίσταται1, στις υπηρεσίες 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης που διατηρούν αρµοδιότητες κρατικής Περιφέρειας, στην 
Περιφερειακή διοίκηση (T.A. Β΄ βαθµού) και στους καλλικράτειους δήµους (T.A. Α΄ βαθµού).  
 
Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, εκτείνεται στα όρια των 
περιφερειών Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου µε έδρα την Πάτρα και ασκεί τις αρµοδιότητες 
κρατικής Περιφέρειας2 στη συνολική χωρική έκτασή της (βλ. χάρτη παρακάτω). 
 
Με την εφαρµογή του νόµου 3852/2010 στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις απονέµεται η άσκηση διαφόρων 
αρµοδιοτήτων, µεταξύ αυτών και χωρικών αρµοδιοτήτων όπως: 
• Στον τοµέα των φυσικών πόρων και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις λατοµικές εργασίες και τις αλυκές του 

∆ηµοσίου.  
• Στον τοµέα χωροταξίας – πολεοδοµίας: ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, πολεοδοµικές µελέτες, θέµατα πολεοδοµικού 

σχεδιασµού οικιστικής πολιτικής και κατοικίας, καθώς και οικοδοµικού και κτιριοδοµικού κανονισµού, 
διάκριση και κατάταξη σε κατηγορίες οικισµών µε πληθυσµό µικρότερο των δύο χιλιάδων (2.000) 
κατοίκων.  

• Σε θέµατα που αφορούν τους λιµένες: παραχωρήσεις οικοπεδικών εκτάσεων χρήσης χώρων κλπ. 
• Θέµατα που αφορούν στην αποτύπωση και τον καθορισµό οριογραµµών ρεµάτων και σε δασικές 

εκτάσεις, καθώς και ο έλεγχος και εποπτεία προστατευτικών έργων και προσχώσεων σε Ζώνη Αιγιαλού. 
 
Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση συγκροτείται από: 
• συµβούλιο το οποίο αποτελείται από: τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ο οποίος και 

προεδρεύει και από τους περιφερειάρχες των αντίστοιχων χωρικών περιφερειών και των Περιφερειακών 
Ενώσεων ∆ήµων.  

• τη Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, µε 6 ∆ιευθύνσεις, 
• τη Γενική ∆ιεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής µε 7 ∆ιευθύνσεις: τρεις ∆ιευθύνσεις 

περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασµού (ανά περιφέρεια), ∆ιεύθυνση τεχνικού ελέγχου και τρεις 
διευθύνσεις υδάτων ∆υτικής Ελλάδας (ανά περιφέρεια) 

• τη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων µε 6 ∆ιευθύνσεις: ∆ιεύθυνση συντονισµού και 
επιθεώρησης δασών, ∆ιευθύνσεις δασών αποκεντρωµένης διοίκησης, ∆ασαρχεία αποκεντρωµένης 
διοίκησης και τρεις διευθύνσεις αγροτικών υποθέσεων (ανά περιφέρεια)  

• Τη ∆ιεύθυνση πολιτικής προστασίας 
• τα Αυτοτελή τµήµατα Εκπαίδευσης και Εσωτερικού Ελέγχου. 
 
 
 

                                            
1 Βάσει του νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» και του Π∆ 132 (ΦΕΚ 225/Α/2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής 
Ελλάδας». Επισηµαίνεται ότι για την υποστήριξη των νέων δήµων και των περιφερειών, την ενίσχυση της τοπικής και 
περιφερειακής ανάπτυξης και την άµβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων, καθώς και την προώθηση της 
διαπεριφερειακής, διαβαθµηδικής και διαδηµοτικής συνεργασίας, έχει καταρτιστεί το πρόγραµµα Ελληνική Αρχιτεκτονική 
∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης «ΕΛΛ.Α.∆.Α.», το οποίο διαρθρώνεται σε τρεις άξονες: 
(α) ο άξονας µε κορµό επιχειρησιακά προγράµµατα όπως «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» του 
Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013, στο µέρος που αφορούν στους δήµους και τις περιφέρειες. 
(β) ο άξονας του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος Αυτοδιοίκησης που λειτουργεί συµπληρωµατικά µε το Ε.Σ.Π.Α. 
και χρηµατοδοτεί ιδίως µη επιλέξιµα από το Ε.Σ.Π.Α. έργα και δράσεις. 
(γ) ο άξονας για την αξιοποίηση και αναδιάταξη των ανθρωπίνων πόρων, µε αντικείµενο την ανάδειξη και αξιοποίηση 
των ικανοτήτων του υπηρετούντος προσωπικού, το σχεδιασµό της στελέχωσης µε επιστηµονικό προσωπικό µε βάση 
την αποτύπωση των αναγκών των νέων δήµων και περιφερειών. 
2 Συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων, 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 
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Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας είναι αυτοδιοικούµενο Ν.Π.∆.∆., αποτελεί τον δεύτερο βαθµό Τ.Α., 
περιλαµβάνει τους πρώην Νοµούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας οι οποίοι πλέον αποτελούν τις 
αντίστοιχες περιφερειακές ενότητες (Π.Ε.) και έχει έδρα την Πάτρα. Η Π∆Ε σχεδιάζει, προγραµµατίζει και 
υλοποιεί τις πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο, σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της 
κοινωνικής συνοχής της χώρας, λαµβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.  
 
Οι αρµοδιότητές της αφορούν στους τοµείς:  
• Προγραµµατισµού – Ανάπτυξης,  
• Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – Αλιείας,  
• Φυσικών Πόρων – Ενέργειας – Βιοµηχανίας,  
• Απασχόλησης – Εµπορίου – Τουρισµού,  
• Μεταφορών – Επικοινωνιών,   
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• Έργων - Χωροταξίας – Περιβάλλοντος,  
• Υγείας [επισηµαίνεται ότι πλέον οι περιφέρειες ασκούν τις αρµοδιότητες των Υγειονοµικών Περιφερειών 

(∆.Υ.Π.Ε.)],  
• Παιδείας – Πολιτισµού – Αθλητισµού και  
• Πολιτικής Προστασίας - ∆ιοικητικής Μέριµνας 
 
Όργανα της περιφέρειας είναι: ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες, που επικουρούν τον 
περιφερειάρχη, καθώς και τρεις (3) επιπλέον αντιπεριφερειάρχες, που εκλέγονται άµεσα οι οποίοι ορίζονται 
µε απόφαση του περιφερειάρχη που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το περιφερειακό 
συµβούλιο, που αποτελείται από 51 µέλη (καθώς η περιφέρεια έχει πληθυσµό από 300.001 έως 800.000 κατοίκους), η 
οικονοµική επιτροπή, η εκτελεστική επιτροπή, που συντονίζει και έχει την ευθύνη της υλοποίησης του ΕΠ και 
των τοµεακών προγραµµάτων δράσης της Περιφέρειας, η περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης που εξετάζει 
και εισηγείται στο περιφερειακό συµβούλιο τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφέρειας, ο 
περιφερειακός συµπαραστάτης του πολίτη (πρόκειται για εκλεγµένο πολίτη που αποτελεί προσωπικότητα 
εγνωσµένου κύρους ως περιφερειακός συµπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης), η περιφερειακή 
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και το περιφερειακό ταµείο ανάπτυξης. 

 
Οι υπηρεσίες της διαρθρώνονται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο ως εξής: 
• Γραφείο Περιφερειάρχη 
• Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών 
• Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών: συγκροτείται από τις 

εξής οργανικές µονάδες: 
o ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την 

Π∆Ε. 
o ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε 

όλη την Π∆Ε, στην οποία υπάγονται τα ακόλουθα τµήµατα: 
� Τµήµα Χωρικού Σχεδιασµού, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Π∆Ε. 
� Τµήµα Περιβάλλοντος, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Π∆Ε. 
� Τµήµα Υδροοικονοµίας, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Π∆Ε. 
� Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, µε έδρα το Μεσολόγγι και 

τοπική αρµοδιότητα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. 
� Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Αχαΐας, µε έδρα την Πάτρα και τοπική 

αρµοδιότητα στην Π.Ε. Αχαΐας. 
� Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Ηλείας, µε έδρα τον Πύργο και τοπική 

αρµοδιότητα στην Π.Ε. Ηλείας. 
o ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Π∆Ε 
o ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, µε έδρα το Μεσολόγγι και τοπική αρµοδιότητα 

στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. 
o ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα στην Π.Ε. 

Αχαΐας. 
o ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας, µε έδρα τον Πύργο και τοπική αρµοδιότητα στην Π.Ε. 

Ηλείας.  
• Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας: συγκροτείται από τις εξής οργανικές µονάδες: 

o ∆ιεύθυνση ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα 
σε όλη την Π∆Ε 

o Τµήµατα Πληροφορικής Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας 
o ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Π∆Ε.   
o ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Π∆Ε. 
o ∆ιεύθυνση Οικονοµικού, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Π∆Ε 
o ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού−Οικονοµικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, µε έδρα το Μεσολόγγι και τοπική 

αρµοδιότητα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. 
o ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού−Οικονοµικού Π.Ε. Ηλείας, µε έδρα τον Πύργο και τοπική αρµοδιότητα στην 

Π.Ε. Ηλείας. 
• Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής: συγκροτείται από τις εξής 

οργανικές µονάδες: 
o ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Π∆Ε. 
o ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Π∆Ε. 
o ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, µε έδρα το Μεσολόγγι 

και τοπική αρµοδιότητα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. 
o ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας, µε έδρα την Πάτρα και τοπική 

αρµοδιότητα στην Π.Ε. Αχαΐας. 
o ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηλείας, µε έδρα τον Πύργο και τοπική 

αρµοδιότητα στην Π.Ε. Ηλείας. 
• Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης: συγκροτείται από τις εξής οργανικές µονάδες: 
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o ∆ιεύθυνση Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα 
σε όλη την Π∆Ε. 

o ∆ιεύθυνση ∆ιά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εµπορίου και Τουρισµού, µε έδρα την Πάτρα και 
τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Π∆Ε. 

o ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, µε έδρα το Μεσολόγγι και τοπική αρµοδιότητα στην 
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. 

o ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα στην Π.Ε. Αχαΐας. 
o ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας, µε έδρα τον Πύργο και τοπική αρµοδιότητα στην Π.Ε. Ηλείας. 

• Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών: συγκροτείται από τις εξής οργανικές µονάδες: 
o ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, µε έδρα το Μεσολόγγι και τοπική 

αρµοδιότητα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. 
o ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα 

στην Π.Ε. Αχαΐας. 
o ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας, µε έδρα τον Πύργο και τοπική αρµοδιότητα 

στην Π.Ε. Ηλείας. 
• Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας: συγκροτείται από τις εξής οργανικές 

µονάδες: 
o ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Π∆Ε. 
o ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας, µε έδρα την Πάτρα και τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Π∆Ε. 
o ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, µε έδρα το 
Μεσολόγγι και τοπική αρµοδιότητα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. 

o ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Αχαΐας, µε έδρα την Πάτρα και 
αρµοδιότητα στην Π.Ε. Αχαΐας. 

o ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Ηλείας, µε έδρα τον Πύργο και τοπική 
αρµοδιότητα στην Π.Ε. Ηλείας. 

• Νοµική Υπηρεσία: Είναι αρµόδια ιδίως για τη νοµική υποστήριξη της Περιφέρειας στις κάθε µορφής 
υποθέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και για τη νοµική καθοδήγηση των οργάνων και υπηρεσιών αυτής 
µε γνωµοδοτήσεις και συµβουλές. Γραφείο της συστήνεται στις Περιφερειακές Ενότητες 
Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας. 

• Αυτοτελής ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας. Την απαρτίζουν 3 Τµήµατα (ανά ΠΕ) 
• Αυτοτελές τµήµα εσωτερικού ελέγχου. Είναι αρµόδιο ιδίως για τον έλεγχο της διοικητικής δράσης όλων 

των υπηρεσιών της Περιφέρειας. 
• Αυτοτελές τµήµα παλλαϊκής άµυνας και πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ). ∆ιέπεται 

από τις κείµενες κάθε φορά ειδικές διατάξεις και συστήνεται σε κάθε ΠΕ, εκτός της έδρας.  
• Αυτοτελές γραφείο τύπου και δηµοσίων σχέσεων: Είναι αρµόδιο ιδίως για την πληροφόρηση των µέσων 

ενηµέρωσης που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια, αλλά και των µέσων ενηµέρωσης εθνικής 
εµβέλειας. 

 
Σύγκριση αρµοδιοτήτων µπορεί να γίνει µόνο µεταξύ των Π.Ε. και των Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων, τις οποίες αντικατέστησαν. Πρόσθετες αρµοδιότητες των ΠΕ αφορούν στους 
τοµείς ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, Ενέργειας, Μεταφορών - Επικοινωνιών (η Ν.Α. είχε µόνο 
Συγκοινωνίες),  Έργων-Χωροταξίας (η Ν.Α. είχε Πολεοδοµίας) και Πολιτικής Προστασίας, ενώ δεν 
αναφέρονται πλέον οι τοµείς  ∆ασών, Λαϊκής Επιµόρφωσης και Νέας Γενιάς. Επιπλέον, οι ΠΕ 
έχουν Νοµική Υπηρεσία, και αυτοτελές τµήµα παλλαϊκής άµυνας-πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων 
αναγκών.  
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Οι Καλλικράτειοι ∆ήµοι της Περιφέρειας (βλ. χάρτη) είναι αυτοδιοικούµενα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου και αποτελούν τον πρώτο βαθµό Τ.Α.. Με την εφαρµογή του Ν. 3852/2010, η εδαφική περιφέρεια του 
κάθε καλλικράτειου δήµου αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενούµενων Ο.Τ.Α.-πρώην 
Καποδιστριακοί ∆ήµοι. Οι Καποδιστριακοί ∆ήµοι αποτελούν τις δηµοτικές ενότητες του νέου δήµου και 
φέρουν το όνοµα του καποδιστριακού δήµου ή της κοινότητας. Τα τοπικά διαµερίσµατα3 αποτελούν τοπικές 
κοινότητες, εφόσον έχουν πληθυσµό έως και 2.000 κατοίκους και δηµοτικές κοινότητες εφόσον έχουν 
πληθυσµό µεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους4. Τα δηµοτικά διαµερίσµατα στα οποία διαιρούνται οι δήµοι άνω 

                                            
3 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΄). 
4 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. 
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των 100.000 κατοίκων µετονοµάζονται σε δηµοτικές κοινότητες. Στην Π∆Ε η διάρθρωση σε καλλικράτειους 
∆ήµους είναι οι παρακάτω: 
 
Π.Ε.  ΟΝΟΜΑ ΝΕΟΥ ΟΤΑ 

(ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ) 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΟΤΑ ΟΝΟΜΑ ΚΑΠΟ∆. ΟΤΑ 

ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ 
ΘΕΣΤΙΕΩΝ 
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 
ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9123 

ΣΤΡΑΤΟΥ 
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ 
ΜΕ∆ΕΩΝΟΣ 

ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 
 

9124 
 

ΠΑΛΑΙΡΟΥ 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
ΙΝΑΧΟΥ 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 9125 

ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ 
ΘΕΡΜΟΥ 9126 ΘΕΡΜΟΥ 

ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 9127 

ΟΙΝΙΑ∆ΩΝ 
ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 
ΑΠΟ∆ΟΤΙΑΣ 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 
ΠΛΑΤΑΝΟΥ 
ΠΥΛΛΗΝΗΣ 

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 9128 

ΧΑΛΚΕΙΑΣ 
ΑΛΥΖΙΑΣ 
ΑΣΤΑΚΟΥ 

Α
ΙΤ
Ω
Λ
Ο
Α
Κ
Α
Ρ
Ν
Α
Ν
ΙΑ
Σ

 

ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 9129 

ΦΥΤΕΙΩΝ 
ΑΙΓΕΙΡΑΣ 
ΑΙΓΙΟΥ 
ΑΚΡΑΤΑΣ 
∆ΙΑΚΟΠΤΟΥ 
ΕΡΙΝΕΟΥ 

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 9130 

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 
∆ΥΜΗΣ 
ΛΑΡΙΣΣΟΥ 
ΜΟΒΡΗΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ 9131 

ΩΛΕΝΙΑΣ 
ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ 
ΛΕΟΝΤΙΟΥ 
ΤΡΙΤΑΙΑΣ 

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 9132 

ΦΑΡΡΩΝ 
ΑΡΟΑΝΙΑΣ 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 
ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 9133 

ΠΑΪΩΝ 
ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ 
ΜΕΣΣΑΤΙ∆ΟΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
ΠΑΤΡΕΩΝ 

Α
Χ
Α
ΪΑ
Σ

 

ΠΑΤΡΕΩΝ 9134 

ΡΙΟΥ 
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ 
ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 
ΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 

ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 9135 

ΛΕΧΑΙΝΩΝ 
ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ Η

Λ
Ε
ΙΑ
Σ

 

ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 9136 
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΗΣ 
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  ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
ΛΑΜΠΕΙΑΣ 
ΛΑΣΙΩΝΟΣ 

ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 9137 

ΦΟΛΟΗΣ 
ΖΑΧΑΡΩΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 9138 
ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ ΉΛΙ∆ΑΣ 9139 
ΠΗΝΕΙΑΣ 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 

ΠΗΝΕΙΟΥ 9140 

ΤΡΑΓΑΝΟΥ 
ΒΩΛΑΚΟΣ 
ΙΑΡ∆ΑΝΟΥ 
ΠΥΡΓΟΥ 

 

ΠΥΡΓΟΥ 9141 

ΩΛΕΝΗΣ 

 
Οι αρµοδιότητες που προστέθηκαν στον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων µετά την εφαρµογή του 
Ν.3852/2010, αφορούν στους τοµείς: Περιβάλλον (περιλαµβάνει και πολεοδοµικό σχεδιασµό), Ποιότητα Ζωής 
και Εύρυθµης Λειτουργίας των Πόλεων, Υγείας και Πρόνοιας, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 
Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, ενώ προστίθεται τοµέας Αγροτική Ανάπτυξη – Κτηνοτροφία – Αλιεία 
που δεν υπήρχε πριν.  
 
Τα όργανα διοίκησης το καλλικράτειου δήµου είναι: 
• ο δήµαρχος, 
• το δηµοτικό συµβούλιο,  
• η οικονοµική επιτροπή,  
• η επιτροπή ποιότητας ζωής, συνιστάται σε δήµους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων και είναι 

αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών µε την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την 
πολεοδοµία και την προστασία του περιβάλλοντος αρµοδιοτήτων του δήµου.  

• η εκτελεστική επιτροπή. 
• η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης, που συγκροτείται µόνο στους δήµους µε πληθυσµό µεγαλύτερο από 

δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, ως όργανο µε συµβουλευτικές αρµοδιότητες.  
• ο συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης, που επιλέγεται στους δήµους άνω των είκοσι 

χιλιάδων (20.000) κατοίκων, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.  
• Το συµβούλιο ένταξης µεταναστών 
Στους ορεινούς δήµους5 η διοικητική υποστήριξη παρέχεται από τον εγγύτερο µη ορεινό δήµο, ο οποίος 
ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
Τα όργανα της δηµοτικής κοινότητας είναι: Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας και ο πρόεδρος του 
συµβουλίου. 
Τα όργανα της τοπικής κοινότητας είναι: το συµβούλιο της τοπικής κοινότητας, ο πρόεδρος του συµβουλίου, 
ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, προκειµένου για τοπικές κοινότητες µέχρι τριακόσιους (300) 
κατοίκους και η συνέλευση κατοίκων τοπικής κοινότητας, από κατοίκους και φορείς της τοπικής κοινότητας. 
 
Οι υπηρεσίες των καλλικράτειων δήµων είναι: 
• Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης 
• Οικονοµική υπηρεσία 
• Τεχνική υπηρεσία 
• Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
• ∆ιαφάνειας 
• Νοµικής υποστήριξης 
• ∆ιοίκησης – ∆ιαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού 
• Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 
• Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας 
• Παιδείας- Πολιτισµού-Αθλητισµού- Νέας Γενιάς  
• Γεωργίας- Κτηνοτροφίας - Αλιείας. 
 
Επισηµαίνεται ότι µεταξύ των δήµων και της περιφέρειας 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, ενώ µπορούν να συνάπτουν µεταξύ τους συµβάσεις διαβαθµιδικής 

                                            
5 Εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 206 παράγραφος 4 του Ν. 3852/2010 όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2. 
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συνεργασίας, µε τις οποίες αναλαµβάνουν την άσκηση αρµοδιότητας ή την υποστήριξη της άσκησής της, για 
λογαριασµό ενός ή περισσοτέρων των συµβαλλόµενων µερών. Ένας ή περισσότεροι δήµοι και η περιφέρεια, 
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, 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.. 
 
Φορείς µε χωρικές αρµοδιότητες στην περιοχή της Π∆Ε. 
 
Εκτός από το διοικητικό πλέγµα που ασκεί κατά κύριο λόγο αρµοδιότητες που επηρεάζουν τον χώρο είτε ως 
ανάπτυξη είτε ως προστασία και έλεγχο, υπάρχουν και άλλοι φορείς οι οποίοι µπορεί να επιδράσουν στην 
ανάπτυξη της περιφέρειας ως σύνολο. 
 
Α. Τοµέας Υγείας 
Οι Υγειονοµικές Περιφέρειες είναι νοµικά πρόσωπα εποπτευόµενα από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης µε σκοπό τον συντονισµό και τον έλεγχο των διαφόρων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και 
κοινωνικής αλληλεγγύης (ΦΠΥΥΚΑ), δηλαδή των νοσοκοµείων, των κέντρων υγείας, των µονάδων 
κοινωνικής φροντίδας, των κέντρων ψυχικής υγείας και Απεξάρτησης, καθώς επίσης και λοιπών νοµικών 
προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του δηµοσίου τοµέα, που ασκούν δραστηριότητες στους τοµείς 
υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. 
 
Η Π∆Ε εξυπηρετείται από την 6η Υγειονοµική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και 
∆υτικής Ελλάδας, που έχει έδρα την πόλη της Πάτρας του Νοµού Αχαϊας. 
Στην έδρα της 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και ∆υτικής Ελλάδας, 
έχει συσταθεί ΝΠ∆∆, µε την επωνυµία «∆ιοίκηση 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ηπείρου, 
Ιονίων Νήσων και ∆υτικής Ελλάδας», µε τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81Α) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις 
διατάξεις του Ν.3527/2007(ΦΕΚ 25Α) «Κύρωση συµβάσεων υπέρ Νοµικών προσώπων εποπτευόµενων από 
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 
Ωστόσο, µε τον πρόσφατο Νόµο 4052 / ΦΕΚ 41/ Α’ / 1.3.2012, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο Α’ «περί 
ρύθµισης θεµάτων Εθνικού Συστήµατος Υγείας και Εποπτευόµενων Φορέων» και συγκεκριµένα στο άρθρο 1 
«Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», µε ισχύ από 
1.1.2013, η επικράτεια θα διαιρείται σε 7 υγειονοµικές περιφέρειες, τα γεωγραφικά όρια των οποίων 
ταυτίζονται µε τα όρια των 7 Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της χώρας. Κατά συνέπεια το υπάρχον Ν.Π.∆.∆. 
µετονοµάζεται σε «4η ∆ιοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και 
Ιονίου» (παρ.3) µε ισχύ από 1.7.2013.Η 4η ΥΠΕ περιλαµβάνει τους δήµους των περιφερειακών ενοτήτων της 
αποκεντρωµένης διοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου µε έδρα την Πάτρα, καθώς ορίζεται 
από την παρ.2 του ιδίου άρθρου ότι έδρα είναι η πόλη όπου εδρεύει κάθε Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση.  
Με βάση την «Πρόταση λειτουργικών αναδιατάξεων µονάδων υγείας Ε.Σ.Υ.» που κατέθεσε το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης τον Ιούλιο του 2011, προτείνεται η µετατροπή του Γ.Ν. – Κ.Υ. Κρεστένων 
σε πλήρες Κέντρο Υγείας Αγροτικού τύπου µε µονάδα βραχείας νοσηλείας – αποκατάστασης (5-10 κλινικών) 
και η ανάπτυξη του Γ.Ν. – Κ.Υ. Καλαβρύτων ως µονάδα Π.Φ.Υ., βραχείας νοσηλείας, µιας ηµέρας 
χειρουργείο, Μ.Τ.Ν. και αποκατάστασης.  
 
Στον παρακάτω χάρτη αποτυπώνονται οι ακτίνες επιρροής των Γενικών Νοσοκοµείων και Κέντρων Υγείας 
στην Π∆Ε. 
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Β. Τοµέας Παιδείας   
Η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Ελλάδας (Π.∆.Ε. 
∆.Ε.), που εδρεύει στην Πάτρα, αποτελεί αποκεντρωµένη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και περιλαµβάνει το τµήµα ∆ιοίκησης, το τµήµα Επιστηµονικής – 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και το τµήµα Επιστηµονικής – Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Βάσει του Νόµου 2986, ΦΕΚ 24/ Α/ 13.2.2002, στην Π.∆.Ε. 
υπάγονται τα Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ), τα Κέντρα ∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης και 
Υποστήριξης (Κ∆ΑΥ) τα Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.), τα 
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) και οι Σχολικοί Σύµβουλοι. Κάθε Π.Ε. της Περιφέρειας ∆υτικής 
Ελλάδας διαθέτει δική της ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ξεχωριστά ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Έτσι 
υπάρχουν οι ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας µε έδρα το 
Μεσολόγγι, Αχαϊας µε έδρα την Πάτρα και Ηλείας µε έδρα τον Πύργο. 
Η Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στην υπό µελέτη περιοχή περιλαµβάνει το Πανεπιστήµιο Πατρών και το 
Ανοικτό Πανεπιστήµιο µε έδρα την Πάτρα και το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Ελλάδας µε έδρα το Αγρίνιο (πρώην 
παράρτηµα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων), καθώς και το ΤΕΙ Πάτρας (µε παραρτήµατα σε Αίγιο, Πύργο και 
Αµαλιάδα) και το ΤΕΙ Μεσολογγίου µε παράρτηµα στη Ναύπακτο. 
 
Γ. Τοµέας ∆ικαιοσύνης 
Στην κατηγορία των Πολιτικών και Ποινικών ∆ικαστηρίων υπάρχει το ΙΓ’ Εφετείο Πατρών, όπου εδρεύει η 
Εισαγγελία Εφετών, και όπου υπάγονται τα Πρωτοδικεία Πατρών, Αιγίου, Καλαβρύτων, Αγρινίου, 
Μεσολογγίου, Ηλείας, Αµαλιάδας, αλλά και τα Πρωτοδικεία Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας µε τις 
αντίστοιχες Εισαγγελίες Πρωτοδικών και τα επιµέρους Ειρηνοδικεία και Πταισµατοδικεία σε διάφορους 
δήµους. 
 
Στο Πρωτοδικείο Πατρών, εκτός από την περιοχή του δήµου Πατρέων, υπάγονται και οι περιοχές των 
καλλικράτειων δήµων ∆υτικής Αχαϊας και Ερυµάνθου. Τα πρωτοδικεία Καλαβρύτων και Αιγίου εξυπηρετούν 
το καθένα τον οµώνυµο δήµο, µε εξαίρεση τις δηµοτικές ενότητες Αιγείρας και Ακράτας, που ενώ διοικητικά 
υπάγονται στην Αιγιαλεία, δικαστικά εξυπηρετούνται από το πρωτοδικείο Καλαβρύτων. 
Στο Πρωτοδικείο Αγρινίου υπάγεται η περιοχή του δήµου Αγρινίου, ο δήµος Αµφιλοχίας και ο δήµος Θέρµου, 
µε κάποιες δηµοτικές ενότητες να εξαιρούνται. ‘Ετσι,  η περιοχή της δηµοτικής ενότητας Μακρυνείας εµπίπτει 
στις αρµοδιότητες του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, ενώ ορισµένες δηµοτικές ενότητες των καποδιστριακών 
δήµων Αµφιλοχίας, Ινάχου και Μενιδίου υπάγονται στην Εισαγγελία Άρτας και ορισµένες του δήµου 
Παρακαµπυλίων στην Εισαγγελία Ευρυτανίας. 
Στο Πρωτοδικείο Μεσολογγίου υπάγονται εκτός από την περιοχή του Μεσολογγίου, ο δήµος Ναυπακτίας και 
Ξηροµέρου, µε εξαίρεση κάποιες ∆.Ε. του δήµου Αλυζίας, που υπάγονται στην Εισαγγελία Λευκάδας και 
κάποιες των δήµων Αστακού και Φυτειών, που υπάγονται στην Εισαγγελία Αγρινίου.  
Σηµειώνουµε, ότι ο καλλικράτειος δήµος Ακτίου – Βόνιτσας εξυπηρετείται δικαστικά από το Πρωτοδικείο 
Λευκάδας, εκτός από ορισµένες ∆.Ε. του καποδιστριακού δήµου Μεδεώνος, που εξυπηρετούνται από του 
Αγρινίου. 
Στο Πρωτοδικείο Ηλείας (Πύργου) εκδικάζονται υποθέσεις των δήµων Πύργου, Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, 
Αρχαίας Ολύµπίας και Ζαχάρως, ενώ στο Πρωτοδικείο Αµαλιάδος των δήµων Ήλιδας, Πηνειού και 
Ανδραβίδας – Κυλλήνης.  
 
Στην κατηγορία των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων υπάρχει το ∆’ ∆ιοικητικό Εφετείο Πατρών, όπου υπάγονται 
τα ∆ιοικητικά Πρωτοδικεία Πατρών, Πύργου, Μεσολογγίου και Αγρινίου. 
 
Το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πάτρας εξυπηρετεί ολόκληρη την Π.Ε. Αχαϊας, αλλά και την Π.Ε. Κεφαλληνίας. Το 
∆ιοικητικό Πύργου εξυπηρετεί ολόκληρη την Π.Ε. Ηλείας και την Π.Ε. Ζακύνθου.  Στο ∆ιοικητικό Μεσολογγίου 
εξετάζονται οι αντίστοιχες υποθέσεις που αφορούν τους δήµους Μεσολογγίου, Ναυπακτίας, Ξηροµέρου, τους 
καποδιστριακούς δήµους Αρακύνθου και Μακρυνείας, το νοµό Λευκάδας και τµήµα του νοµού Φθιώτιδας. 
Τέλος στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αγρινίου υπάγονται οι υποθέσεις των περιοχών των δήµων Αγρινίου, 
Αµφιλοχίας, Ακτίου – Βόνιτσας και Θέρµου. 
 
∆. Τοµέας Οικονοµικών 
Ο «Καλλικράτης» έχει βρει εφαρµογή και στην περίπτωση των ∆ηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών, µε 
αποτέλεσµα κάποιες που είχαν καταγραφεί από το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. πλέον να έχουν καταργηθεί και συγχωνευθεί 
µε άλλες.  
 
Από τις 7 ∆.Ο.Υ. που αναφέρονταν εντός των χωρικών ορίων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, πλέον (από 
22/10/2012, µε το ΦΕΚ 2552/Β/2012 και το ΦΕΚ 2701/Β/2012) λειτουργούν οι 4: Μεσολογγίου, Αγρινίου, 
Αµφιλοχίας και Βόνιτσας, ενώ του Αστακού και του Θέρµου εντάχθηκαν  πρόσφατα στη ∆.Ο.Υ. Αγρινίου και 
της Ναυπάκτου στη ∆.Ο.Υ. Μεσολογγίου. Στην Π.Ε. Αχαϊας από τις 6 Οικονοµικές Υπηρεσίες σήµερα 
λειτουργούν οι 4: Α’, Γ’ Πατρών, Αιγίου και Καλαβρύτων, καθώς της Ακράτας ενοποιήθηκε µε αυτήν του 
Αιγίου, της Κλειτορίας µε των Καλαβρύτων και η Β Πατρών και της Κάτω Αχαίας µε αυτήν της Γ Πατρών. 
Τέλος στην Π.Ε. Ηλείας οι 8 υπηρεσίες µειώθηκαν σε 4: Πύργου, Αµαλιάδας, Ζαχάρως και Λεχαινών, διότι 
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της Γαστούνης συνενώθηκε µε της Αµαλιάδας, της Βάρδας µε των Λεχαινών, και της Κρεστένων και 
Ανδρίτσαινας µε του Πύργου. 
 
Επισηµαίνουµε ότι µέχρι πρότινος σχεδόν σε κάθε καλλικράτειο δήµο αντιστοιχούσε µια ∆ΟΥ και σε 
ορισµένες περιπτώσεις ακόµη και δύο (Αιγιαλείας, Καλαβρύτων, Ανδραβίδας- Κυλλήνης, Ανδρίτσαινας- 
Κρεστένων), ενώ µόνο δύο δήµοι δεν είχαν δική τους οικονοµική υπηρεσία (Ερυµάνθου, Αρχαίας Ολυµπίας). 
Με την νέα ρύθµιση σε δύο δήµους της Αιτωλοακαρνανίας καταργήθηκαν οι υφιστάµενες ∆ΟΥ (Θέρµου και 
Ξηροµέρου). 
 
Σύµφωνα µε πρόσφατο κατάλογο που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονοµικών (Ιούνιος 2012)

6
 σχετικά µε τις 

χωρικές αρµοδιότητες των επιµέρους ∆ΟΥ στους καλλικράτειους δήµους, παρατηρούµε ότι ορισµένες τοπικές 
κοινότητες υπάγονται σε ∆ΟΥ που δεν αντιστοιχούν στον καλλικράτειο δήµο, όπου εντάσσονται οι δηµοτικές 
ενότητες στις οποίες ανήκουν.  
Έτσι στην Αιτωλ/νία, το Αγγελόκαστρο η Αράκυνθος και η Μακρύνεια δεν υπάγονται στη ∆ΟΥ Αγρινίου αλλά 
σ’ αυτήν του Μεσολογγίου, οι τοπικές κοινότητες της Στράτου υπάγονται άλλες στου Αγρινίου, άλλες στης 
Αµφιλοχίας και άλλες στου Μεσολογγίου, η ∆.Ε. Μεδεώνος εξυπηρετείται από τις υπηρεσίες Αµφιλοχίας και 
Αγρινίου, η ∆.Ε. Πλατάνου από τις ∆ΟΥ Μεσολογγίου και Αγρινίου, η ∆.Ε.  Χάλκειας από τη ∆ΟΥ 
Μεσολογγίου. Οι τοπικές κοινότητες του δήµου Ξηροµέρου, όπου δεν εδρεύει Υπηρεσία, εντάσσονται στις 
∆ΟΥ Βόνιτσας, Αγρινίου και Μεσολογγίου. 
Στην Π.Ε. Ηλείας οι δηµοτικές ενότητες της Αρχαίας Ολυµπίας εντάσσονται στις ∆ΟΥ Πύργου και Αµαλιάδας, 
ενώ οι ∆.Ε.  Πηνειού στις ∆ΟΥ Λεχαινών και Αµαλιάδας. 
Στην Π.Ε. Αχαϊας δεν παρατηρείται παρόµοια διάχυση αρµοδιοτήτων, παρά µόνο στην Ωλενία, όπου κάποιες 
κοινότητες υπάγονται στη ∆ΟΥ Γ’ Πατρών, ενώ οι ∆.Ε. Ερυµάνθου (όπου δεν υπάρχει ∆ΟΥ) εξυπηρετούνται 
από την υπηρεσία Γ’ Πατρών. 
 
Ε. Τοµέας Πολιτισµού 
Στην Π∆Ε υπάρχουν 3 Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ) και 2 Εφορείες 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ), οι οποίες λειτουργούν ως Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Πολιτισµού σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης. 
Η ΣΤ’ ΕΠΚΑ  έχει έδρα την Πάτρα και η αρµοδιότητά της εκτείνεται στην Π.Ε. Αχαϊας,  
Η Ζ’ ΕΠΚΑ έχει έδρα την Ολυµπία µε αρµοδιότητα στην Π.Ε. Ηλείας, ενώ η ΛΣΤ’ ΕΠΚΑ, που θεσπίστηκε το 
2004, έχει έδρα το Μεσολόγγι και η περιοχή ευθύνης της είναι οι Π.Ε.  Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας. 
Η 6Η ΕΒΑ  εδρεύει στην Πάτρα και σε αυτήν υπάγονται οι Π.Ε. Αχαϊας και Ηλείας, ενώ  η 22η ΕΒΑ, που 
παλιότερα υπαγόταν στα Ιωάννινα απ’ όπου  αποσπάστηκε το 2006, εδρεύει στη Ναύπακτο και είναι αρµόδια 
για τις Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας. 
Όλες οι παραπάνω εφορείες υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του 
Υπουργείου Πολιτισµού, που είναι αρµόδια για το συντονισµό και την εποπτεία των ∆ιευθύνσεων, Κεντρικών, 
Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών.  
 
ΣΤ. Τοµέας Περιβάλλον 
Οι φορείς διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών είναι Ν.Π.Ι.∆., θεσµοθετήθηκαν το 1999 ενώ τον 
Αύγουστο του 2002 ιδρυθήκαν και οριστικοποιήθηκαν µε το νόµο 3044/2002, µε βασικό σκοπό τη διοίκηση, 
διαχείριση και προστασία των περιοχών αρµοδιότητας του οικολογικού δικτύου Natura 2000. Οι κύριες 
δραστηριότητές τους  σύµφωνα µε τον νόµο 2742/99 και το πρότυπο σχέδιο κανονισµού λειτουργίας 
υπηρεσιών και προσωπικού που είχε συνταχθεί από το πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., σηµειακά είναι: 

• Η εκπόνηση επιστηµονικής έρευνας και µελετών στα όρια της περιοχής ευθύνης τους. 
• Η παροχή γνωµοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση περιβαλλοντικών 

όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στις περιοχές ευθύνης. 
• Η προκήρυξη, ανάθεση και παρακολούθηση της εκτέλεσης έργων (π.χ. µελετών, προµήθειας 

εξοπλισµού, εκτέλεσης τεχνικών έργων) που είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, 
αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευοµένων αντικειµένων στα όρια της περιοχής ευθύνης. 

• Υποβολή προτάσεων για την ανάληψη ευρωπαϊκών προγραµµάτων και δράσεων σχετικά µε την 
περιοχή ευθύνης του φορέα τα οποία προάγουν τους σκοπούς της διαχείρισης των 
προστατευοµένων αντικειµένων. 

• Ο έλεγχος εφαρµογής περιβαλλοντικών όρων/Εισηγήσεις για παραβάσεις όρων και περιορισµών. 
• ∆ραστηριότητες προβολής /εκδόσεις/εκδηλώσεις. 
• Λειτουργίες περιβαλλοντικής ενηµέρωσης, εκπαίδευσης κοινού (σεµινάρια/ηµερίδες/συνέδρια). 
• Λειτουργίες προσέλκυσης/ πληροφόρησης επισκεπτών (ίδρυση περιβαλλοντικών κέντρων 

πληροφόρησης - ευαισθητοποίησης). 
• Οργάνωση προγραµµάτων εθελοντών. 

                                            
6 Με βάση το δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονοµικών (12-10-2012) µε τίτλο «Ενοποιήσεις ∆.Ο.Υ.» συγχωνεύονται οι 
∆.Ο.Υ. σε 5 σε όλη την Π∆Ε (2 στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, 2 στην ΠΕ Αχαϊας και 1 στην ΠΕ Ηλείας). 
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• Η χορήγηση σηµάτων ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των 
προστατευοµένων περιοχών. 

 
Οι Φορείς ∆ιαχείρισης στην Π∆Ε είναι οι παρακάτω: 
 
Φορέας ∆ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου   
Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου είναι Ν.Π.Ι.∆., ο οποίος συστήθηκε το 2003, ενώ 
συγκροτήθηκε µε την ΚΥΑ125736/1282/2003 (ΦΕΚ 473/Β/18.4.2003)7.  
Σκοπός του Φορέα είναι η διοίκηση και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου-
Αιτωλικού, εκβολών και κάτω ρου ποταµών Αχελώου και Ευήνου και Εχινάδων νήσων. Παράλληλα µε την 
προστασία των οικοσυστηµάτων ο Φορέας ∆ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου είναι 
προσανατολισµένος στην ανάδειξη των περιβαλλοντικών αξιών της περιοχής, και στη δηµιουργία των 
καλύτερων δυνατών προϋποθέσεων για τη βιώσιµη ανάπτυξη που επιζητά η τοπική κοινωνία. Με βάση τα 
προηγούµενα, ο Φορέας ∆ιαχείρισης, στην περιοχή ευθύνης του: προτείνει και υλοποιεί έργα προστασίας και 
ανάδειξης της περιοχής, παρακολουθεί παράγοντες ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος, γνωµοδοτεί για 
δραστηριότητες, έργα κλπ., αναπτύσσει δράσεις ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης του κοινού και 
προσέλκυσης επισκεπτών, εκδίδει έντυπο και ηλεκτρονικό ενηµερωτικό - πρωθητικό υλικό, οργανώνει 
εκδηλώσεις, επιστηµονικές συναντήσεις κλπ. 
Στο πλαίσιο του Φορέα λειτουργεί και το Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπων Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου-
Αιτωλικού, η µοναδική στην περιοχή υποδοµή ανάδειξης των οικολογικών αξιών και λειτουργιών της. 
 
Φορέας ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Αµβρακικού    
Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Αµβρακικού είναι Ν.Π.Ι.∆. (Ν.Π.Ι.∆.) µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του 
ευρύτερου ∆ηµοσίου Τοµέα, εποπτευόµενο από το ΥΠΕΚΑ µε σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των 
περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου, καθώς και των περιοχών που χαρακτηρίζονται 
ως Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης. Ιδρύθηκε µε την ΚΥΑ 125566/996/2003 (ΦΕΚ 1419/Β/1.10.2003) και 
τροποποίηση ΚΥΑ 126866/3017/2003 (ΦΕΚ 1072/Β/1.8.2003). Σε συνεργασία µε την Τ.Α., µε φορείς και 
κοινωνικές οµάδες της περιοχής και αξιοποιώντας την εµπειρία και την τεχνογνωσία της ΕΤΑΝΑΜ, 
προσπαθεί µε έναν νέο τρόπο προσέγγισης να συµβάλλει στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση των 
προστατευόµενων περιοχών, παράλληλα µε τη διατήρηση και ενδυνάµωση της τοπικής κοινωνικής δοµής. 
 
Φορέας ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφιλιάς 
Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς έχει συσταθεί  βάσει του Ν. 3344/2002 µε την ΚΥΑ 
125565/995/2003 (ΦΕΚ 364/Β/28.3.2003) και έχει την ευθύνη της διαχείρισης του οµώνυµου Εθνικού Πάρκου 
στο βορειοδυτικό άκρο της Πελοποννήσου. Η περιοχή καλύπτει έκταση 136.640 στρεµµάτων και µοιράζεται 
στους νοµούς Αχαΐας και Ηλείας. Η έδρα του Φορέα ∆ιαχείρισης και το Κέντρο Πληροφόρησης βρίσκονται 
στο Λάππα Αχαΐας. 
 
Φορέας ∆ιαχείρισης Χελµού – Βουραϊκού  
Το 2002 ιδρύθηκε ο Φορέας ∆ιαχείρισης (ν. 3044/2002) (ΚΥΑ 125207/393/2003 ΦΕΚ 140/Β/11-2-03) µε 
τροποποίηση ΚΥΑ 126866/3017/2003 (ΦΕΚ 1072/Β/1.8.2003). Τον Νοέµβριο του 2006 το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο αντικαταστάθηκε µε την ΚΥΑ 44748 (ΦΕΚ 76/15-11-2006). Το παρόν ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
αποτελείται από έντεκα µέλη και σ’αυτό συµµετέχουν, σύµφωνα µε τα ΦΕΚ ίδρυσης των φορέων διαχείρισης, 
2 εκπρόσωποι του Υ.Π.Ε.Κ.Α. ως Πρόεδρος και ως ειδικός σύµβουλος, και µέλη από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, το Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, των Περιφερειών ∆υτικής Ελλάδας και 
Πελοποννήσου, των ∆ήµων Καλαβρύτων, Αιγιαλείας και Σικυωνίων, και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για το συντονισµό των δράσεων και τη λήψη µέτρων που αποσκοπούν 
στη διατήρηση και στην αποκατάσταση των φυσικών οικοτόπων και των άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας, 
καθώς και στη διατήρηση των ιδιαίτερων κοινωνικών και πολιτισµικών στοιχείων της προστατευτέας περιοχής 
Χελµού-Βουραϊκού.  
 
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στις 24/07/2012 οι Φορείς ∆ιαχείρισης πρόκειται να 
συγχωνευτούν σε 14 κατά προσέγγιση αντίστοιχα των Περιφερειών. Mε βάση το Σχέδιο νόµου: 
«Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών προσώπων του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου 
τοµέα»: 
• Ο «Φορέας ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Αµβρακικού», ο «Φορέας ∆ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας 

Μεσολογγίου», και ο «Φορέας ∆ιαχείρισης Στενών και Εκβολών Καλαµά και Αχέροντα», 

                                            
7 Ο Φορέας διοικείται από 11µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο του οποίου η σύσταση καθορίστηκε µε την υπ' αριθ. 30553 
απόφαση της Υπουργού ΠΕ.ΚΑ. (Φ.Ε.Κ. Β' 538/29-12-2009). Στο ∆.Σ. εκπροσωπούνται: Το ελληνικό δηµόσιο, το οποίο 
έχει δεσµευθεί µε διεθνείς συµβάσεις για την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη της περιοχής, η τοπική κοινωνία µέσω 
της ΤΕ∆Κ και της Νοµ. Αυτοδιοίκησης, η Επιστηµονική Κοινότητα µε δύο ειδικούς επιστήµονες, οι Μ.Κ.Ο, οι 
παραγωγικοί φορείς. 
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συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «Φορέας ∆ιαχείρισης Υγροτόπων 
∆υτικής Ηπείρου και Μεσολογγίου». Ο φορέας που συνιστάται έχει διοικητική και οικονοµική 
αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και 
λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2742/1999, ως ισχύει, και του ν. 1650/1986. Η έδρα του φορέα 
διαχείρισης είναι η Άρτα. 

• Ο «Φορέας ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς» και ο «Φορέας ∆ιαχείρισης Χελµού – 
Βουραϊκού», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «Φορέας ∆ιαχείρισης 
Οικοσυστηµάτων ∆υτικής Πελοποννήσου». Ο φορέας που συνιστάται έχει διοικητική και οικονοµική 
αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και 
λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2742/1999, ως ισχύει, και του ν. 1650/1986. Η έδρα του φορέα 
διαχείρισης είναι η Πάτρα. 

 


