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    ∆IOIKHTIKA APXEIA 
 
1. Aρχείο: Στατιστικής Yπηρεσίας Ν. Aιτωλ/νίας                            
 
Μέγεθος αρχείου: 63 φάκελοι 
 
Περιεχόµενα: Φάκελοι απογραφών καταστηµάτων, στατιστικών τιµών και 
δανείων, αλληλογραφίας µε διάφορες αρχές, θεµάτων προσωπικού, δελτίων 
στατιστικών ερευνών εµπορίου, ατυχηµάτων, απολογιστικών στοιχείων. Βιβλία 
διαφόρων στατιστικών στοιχείων, φάκελοι γενικού αρχείου και απογραφών, 
πίνακες απογραφικών τοµέων, ονοµατοθεσία, διοικητικά όρια, προµετρήσεις, 
σκαριφήµατα οικισµών, φύλλα αυτοτελών οικισµών, δελτία στατιστικών ερευνών. 
Βιβλίο Καταχωρήσεως Ληξιαρχικών Γεγονότων φυσικής κίνησης πληθυσµού, 
απογραφή πληθυσµού 2001, απογραφές οικοδοµών – κτιρίων και πληθυσµού –
κατοικιών.  
 
Xρονολογίες: 1956-2003 
 
2. Aρχείο: Yπολιµεναρχείου Mεσολογγίου & Λιµενικού Σταθµού Aστακού 
 
Μέγεθος αρχείου: 28 φάκελοι 
 
Περιεχόµενα: Φάκελοι γενικής αλληλογραφίας µε διάφορες αρχές, εγκυκλίων,  
συλλογικών συµβάσεων εργασίας, ανέργων ναυτικών, φαρικών τελών, 
προστίµων, παραβάσεων, θεµάτων οικονοµικών και προσωπικού, διακίνησης 
επιβατών, καθορισµού ορίων αιγιαλού-παραλίας, πίνακες σκαφών, άδειες 
τουριστικών πλοίων, δελτία κινήσεως, χορήγησης αδειών αλιείας, µηνιαίων 
δελτίων, θεµάτων ιδιωτών, δελτίων κινήσεως πλωτών και χερσαίων µέσων, 
εντύπων σηµάτων, καταστάσεων προσωπικού, αλιευτικής νοµοθεσίας, 
βεβαιώσεων εργασίας αλιέων, παρουσίας πληρώµατος, κατάπλων και δελτίων 
κίνησης θαλαµηγών, ηµερησίων διαταγών, πειθαρχικών συµβουλίων, ναυαγίων-
κατεσχεµένων, τροχαίων, αγορανοµικών-υγειονοµικών θεµάτων, οπλονοµείου, 
αλληλογραφίας Τµηµάτων Λιµενικής Αστυνοµίας, Ασφαλείας, Οικονοµικής 
∆ιαχείρισης, Ναυσιπλοΐας,  Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του 
Υπολιµεναρχείου Μεσολογγίου & των Λιµενικών Σταθµών Αστακού & 
Πλατυγιαλίου.                                             
 
Χρονολογίες: 1963-2009 
 
3. Αρχείο: ∆ιεύθυνσης Tεχνικών Yπηρεσιών N. Aιτωλ/νίας 
 
Μέγεθος αρχείου: 79 φάκελοι 
 
Περιεχόµενα: Φάκελοι σεισµοπλήκτων–θεοµηνιοπλήκτων–πληµµυροπαθών, 
απαλλοτριώσεων, στεγαστικών προγραµµάτων, δηµοσίων κτηµάτων, µελετών, 
τοπογραφικών διαγραµµάτων, έργων, δανειοδοτήσεων σεισµοπλήκτων, 
αυτοψιών, κατολισθαινόντων οικισµών, προστίµων, γενικής αλληλογραφίας µε 
Νοµαρχία και διάφορες αρχές, εγκυκλίων, απολογιστικών εργασιών, σχεδίων 
οικισµών, δηµοσίων κτηµάτων, κατασκευής και διαµόρφωσης οδών και 
πλατειών, δηµοσίων κτιρίων, Βιβλίο Πρακτικών Επιτροπής Ανοικοδοµήσεως. 
 
Χρονολογίες: 1947-1982 
 
4. Αρχείο: ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας N. Aιτωλ/νίας 
 
Μέγεθος αρχείου: 496 φάκελοι 
 
Περιεχόµενα: Φάκελοι αλληλογραφίας επί πολεοδοµικών θεµάτων (Π11), 
αυθαιρέτων, διακοπής οικοδοµικών εργασιών, ετοιµόρροπων, επιβολής 
προστίµων, είσπραξης εισφορών, βεβαιώσεων αρτιότητας οικοπέδων, 
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χορήγησης δανείων, σχολείων, εγκρίσεων-τροποποιήσεων-επεκτάσεων 
ρυµοτοµικών σχεδίων, ηλεκτροδοτήσεων και ύδρευσης, συντήρησης 
επαρχιακών οδών, πράξεων αναλογισµών και τακτοποιήσεων, οικοδοµικών 
αδειών, Μητρώα Μηχανικών, προσωπικού, εγκυκλίων ΓΟΚ, πολεοδοµικών 
εφαρµογών, αρχιτεκτονικού ελέγχου, τροποποιήσεων σχεδίου πόλεως, αιγιαλού 
και χερσαίων ζωνών, µελέτες οικοδοµών, φάκελοι αποφάσεων Νοµάρχου περί 
τροποποιήσεων ρυµοτοµικών σχεδίων, αναγνωρίσεων οδών ως 
προϋφισταµένων του 1923, εξαιρέσεως από κατεδάφιση, αποκεκλεισµένων 
οικοπέδων, γενικών πολεοδοµικών σχεδίων, χρήσεως δηµοσίων κτηµάτων, 
εκκρεµοτήτων ΣXOΠ, αρχείου Συµβουλίου ΧΟΠ, αστυνοµικών και κοινοτικών 
αδειών, αδειών καταστηµάτων, στεγαστικών δανείων, διατηρητέων και 
παραδοσιακών κτισµάτων, οικοδοµικών γραµµών, διαµόρφωσης κοινόχρηστων 
χώρων, όρων δόµησης, δηµοσίων κτηµάτων, οικονοµικών θεµάτων, 
αρχιτεκτονικών µελετών & φωτογραφικό υλικό οικισµών του νοµού, Πράξη 
Εφαρµογής Ρυµοτοµικού Σχεδίου Μεσολογγίου, θέµατα προσωπικού, διοικητικά, 
συνέδρια & σεµινάρια, συγκρότηση Επιτροπών, όρια οικισµών, όροι δόµησης, 
οικοδοµικές γραµµές, αρτιότητα οικοπέδων, χρήσεις γης, οικοδοµικές άδειες, 
εξαιρέσεις από κατεδάφιση, θεώρηση τοπογραφικών, µελέτες αποβλήτων, 
άδειες λειτουργίας καταστηµάτων, οικονοµικά στοιχεία, Μητρώο Μηχανικών, 
στατιστικά στοιχεία, ηλεκτροδοτήσεις, διατηρητέα-παραδοσιακά, ετοιµόρροπα, 
τροποποιήσεις ρυµοτοµικών σχεδίων, εγκύκλιοι Γ.Ο.Κ., αυθαίρετα, πρόστιµα, 
µελέτες πυρασφάλειας, περιβαλλοντικά θέµατα, γνωµοδοτήσεις Νοµαρχιακού 
Συµβουλίου, πράξεις αναλογισµού, εργασίες µικρής κλίµακας. 
 
Χρονολογίες: 1943-2006 
 
5. Αρχείο: Συµβουλίου Nοµιµοφροσύνης N. Aιτωλ/νίας 
 
Μέγεθος αρχείου: 19 φάκελοι 
 
Περιεχόµενα: Bιβλία Πράξεων και Aποφάσεων Συµβουλίου Νοµιµοφροσύνης, 
Ευρετήρια Αποφάσεων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας και φάκελοι αποφάσεων 
και στοιχείων νοµιµοφροσύνης δηµοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων του νοµού 
(βάσει Α.Ν. 516/1948). 
 
Χρονολογίες: 1948-1974 
 
6. Αρχείο: Tµήµατος Eµπορίου N. Aιτωλ/νίας 
 
Μέγεθος αρχείου: 201 φάκελοι 
 
Περιεχόµενα: Tόµοι Φύλλων Eφηµερίδας της Kυβερνήσεως (ΦΕΚ), Βιβλία 
Αποφάσεων Αγορανοµικών Επιτροπών Μεσολογγίου και Αγρινίου, Πρωτόκολλα 
Αλληλογραφίας ∆ιεύθυνσης Αιτωλ/νίας και των Τµηµάτων Αγρινίου, Αµφιλοχίας, 
Αστακού, Βονίτσης, Παλαίρου και Ναυπάκτου, Ευρετήρια, φάκελοι 
αλληλογραφίας περί συγκεντρώσεως σιτηρών, ελαιολάδου, ζωοτροφών, 
παραγωγής άλατος, δελτίων τιµών αγαθών, περιοδικών στοιχείων, πρακτικών 
Αγορανοµικής Επιτροπής. 
 
Χρονολογίες: 1942-1989  
 
7. Αρχείο: Xηµικής Yπηρεσίας Mεσολογγίου 
 
Μέγεθος αρχείου: 117 φάκελοι 
 
Περιεχόµενα: Φάκελοι αλληλογραφίας, προσωπικού, λειτουργικών θεµάτων, 
συγκρότησης επιτροπών, συλλόγου υπαλλήλων, τελωνειακού δασµολογίου, 
οινοπνεύµατος, ζύθου, εγκρίσεως κυκλοφορίας προϊόντων, γνωµοδοτήσεων και 
αποφάσεων, τροποποιήσεων του Kώδικα τροφίµων και ποτών, χηµικών 
εξετάσεων και αναλύσεων, καυσίµων. Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία 
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Aντιδραστηρίων, Oργάνων & Συσκευών, Εµπιστευτικό Πρωτόκολλο, φάκελοι 
κανονισµών EOK, εισπράξεων φόρων, ποτοποιείων, εργοστασίων, 
δασµολογίου, οινοπνεύµατος-οινοπνευµατοποιών, ETEEΦO, απορρυπαντικών, 
κανονικών και µη κανονικών δειγµάτων, διατροφικών κρίσεων, αναλύσεων, 
εγκρίσεων ποτών, πετροχηµικών, ελέγχου ρύπανσης περιβάλλοντος, 
µεταλλικών νερών, εργαστηρίων εµφιάλωσης.  
 
Χρονολογίες: 1955-2005 
 
8. Αρχείο: Πολεοδοµικού Γραφείου Nαυπακτίας 
 
Μέγεθος αρχείου: 22 φάκελοι 
Περιεχόµενα: Φάκελοι προσωπικού και επετηρίδας, οικονοµικών θεµάτων, 
αδειών, πολεοδοµικών θεµάτων, τοπογραφικών διαγραµµάτων, εγκρίσεων 
ηλεκτροδοτήσεως, διοικητικών θεµάτων, αυθαιρέτων κτισµάτων, αρτιότητας 
οικοπέδων, Aρχιτεκτονικής Yπηρεσίας Mεσολογγίου, χρονολογικού αρχείου.  
 
Χρονολογίες: 1982-1990 
 
9. Αρχείο: Yπηρεσίας Σεισµοπλήκτων Nαυπακτίας 
 
Μέγεθος αρχείου: 9 φάκελοι 
 
Περιεχόµενα: Φάκελοι αλληλογραφίας, οικονοµικών θεµάτων, θεµάτων 
προσωπικού, χρονολογικού αρχείου, αυτοψιών σεισµοπλήκτων οικηµάτων, 
κατεδαφίσεων, δελτίων προόδου εργασιών.  
 
Χρονολογίες: 1976-1990 
 
10. Αρχείο: Kέντρου Tεχνικού Eλέγχου Oχηµάτων (K.T.E.O.) Mεσολογγίου 
 
Μέγεθος αρχείου: 3 φάκελοι 
 
Περιεχόµενα: Φάκελοι δελτίων τεχνικού ελέγχου οχηµάτων, δελτίων τεχνικού 
ελέγχου εναρίθµων (εισαγοµένων), αιτήσεων πολιτών.  
 
Χρονολογίες: 1988-1992 
 
11. Αρχείο: Πολεοδοµικού Γραφείου Aγρινίου 
 
Μέγεθος αρχείου: 185 φάκελοι 
 
Περιεχόµενα: Φάκελοι αλληλογραφίας µε ιδιώτες, αρτιότητας οικοπέδων, οδών, 
προστίµων, επικινδύνων και ετοιµόρροπων οικοδοµών,  αποκεκλεισµένων 
οικοπέδων, ρυµοτοµικών σχεδίων, τροποποιήσεων σχεδίων πόλεως, οδών και 
οικισµών προϋφισταµένων του 1923, αυθαιρέτων, δανείων, αδειών, ∆.E.H., 
αποφάσεων Νοµαρχιακού Συµβουλίου, Πρακτικών Επιτροπής διαπιστώσεως 
τιµών δηµοσίων έργων, προσωπικού, γραφείου µηχανικού Βάλτου, διατηρητέων, 
νοµαρχιακού συµβουλίου, εγκρίσεων, επιχείρησης πολεοδοµικής αναδόµησης, 
επιτροπής αρχιτεκτονικού ελέγχου, Γ.Ο.Κ., ορίων οικισµών, γενικής φύσεως 
θεµάτων. 
 
Χρονολογίες: 1969-2004 
 
12. Αρχείο: ∆ηµόσιας Oικονοµικής Yπηρεσίας (∆.O.Y.) Mεσολογγίου  
 
Μέγεθος αρχείου: 98 φάκελοι 
 
Περιεχόµενα: Bιβλία και Eυρετήρια Πράξεων Επιβολής Φόρου κληρονοµιών-
δωρεών-προικών, Mητρώα Περαιουµένων Φορολογητέων Υποθέσεων, 
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Κινήσεως Υποθέσεων Φόρου, συγγράµµατα λογιστικών θεµάτων, φάκελοι 
εγκυκλίων και εγγράφων αλληλογραφίας, στοιχείων φορολογικών παραβάσεων, 
αποφάσεων επιβολής προστίµων Eφορίας Kαπνού, υποθέσεων κληρονοµιών-
δωρεών-προικών, αλιευτικών δικαιωµάτων δηµοσίου ιχθυοτροφείων, 
προϋπολογισµών κοινοτήτων και ΝΠ∆∆ 
 
Χρονολογίες: 1930-1976 
 
13. Αρχείο: ∆ασαρχείου Aγρινίου - Γραφείου Θήρας 
 
Μέγεθος αρχείου: 2 φάκελοι 
 
Περιεχόµενα: Φάκελοι δικαιολογητικών αδειών κυνηγίου, καταστάσεων και 
αποδείξεων κατάθεσης αδειών κυνηγίου στην Tράπεζα Eλλάδος.  
 
Χρονολογίες: 1990-1992 
 
14. Αρχείο: Aστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Aκαρνανίας 
 
Μέγεθος αρχείου: 21 φάκελοι 
 
Περιεχόµενα: Bιβλία αδειών εργασίας, προγραµµάτων εκπαίδευσης, 
χρονολογικού ευρετηρίου διαταγών, 
αδικηµάτων/συµβάντων/συλλήψεων/συστάσεων/παραπόνων, κατόχων 
κυνηγετικών όπλων, πρακτικών εκκαθάρισης αρχείων, φάκελοι αλληλογραφίας 
A.T. Aγίου Bλασίου, ειδικοί/ατοµικοί φάκελοι αλλοδαπών, µισθώσεων οικηµάτων, 
πινάκων χωρογραφικής κατανοµής των υπηρεσιών της EΛ.AΣ., προσκλήσεων 
εφέδρων.  
 
Χρονολογίες: 1945-1997 
 
15. Αρχείο: Nοµαρχίας Aιτωλ/νίας - ∆ιεύθυνσης Tοπικής                        
Aυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης N. Aιτωλ/νίας 
 
Μέγεθος αρχείου: 620 γραµµικά µέτρα (αταξινόµητο)  και 74 φάκελοι

1
 

 
Περιεχόµενα: Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Eυρετήρια και φάκελοι κοινοτικών 
συµβουλίων, οικονοµικών στοιχείων, κοινοτήτων, µελετών και έργων OTA, 
έργων ΤΥ∆Κ, προϋπολογισµών, εγκυκλίων, αλληλογραφίας OTA,  Φάκελοι 
διαφόρων θεµάτων αλληλογραφίας, προϋπολογισµών, οικονοµικών στοιχείων, 
ατοµικοί φάκελοι υπαλλήλων OTA, πράξεων επιτροπής άρθρου 18, Ν. 2218/’94, 
Βιβλία Ο.Τ.Α., αποτελέσµατα εκλογών, βιβλία βιβλιοθήκης, φάκελοι 
αλληλογραφίας Γ/3 µε δήµους, Γ/4, Γ/5, Β/2, Γ/Α µε παιδικούς σταθµούς, 
Φάκελοι δηµοτικών και κοινοτικών συµβουλίων, Αποφάσεις Νοµαρχιακού 
Συµβουλίου, Ατοµικοί φάκελοι συνταξιοδοτηθέντων υπαλλήλων, αλληλογραφία 
Συνδέσµων Κοινοτήτων, φάκελοι Σχολικών Επιτροπών. 
 
Χρονολογίες: 1925-2007 
 
16. Αρχείο: Yπηρεσίας ∆ηµοσιονοµικού Eλέγχου (Y.∆.E.) N. Aιτωλ/νίας 
 
Μέγεθος αρχείου: 232 φάκελοι 
 
Περιεχόµενα: Bιβλία Εγκρίσεως Εντολών και Πληρωµών ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων, Bιβλία Εγκρίσεως Εντολών Πληρωµής Κύριου και ∆ευτερεύοντος 
∆ιατάκτη, Eνταλµάτων Προπληρωµής, Yπολόγων και Έργων ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων, Καθολικό, Hµερολόγια, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μισθολόγια, 

                                                 
1
 Από το σύνολο του αρχείου έχουν ταξινοµηθεί µόνο τα Κοινοτικά Συµβούλια των εκλογικών αναµετρήσεων των   

   ετών 1964, 1975, 1978, 1982, 1986 & 1990 σε 74 φακέλους. 
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Προϋπολογισµοί Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας, Bιβλία 
Προϋπολογισµών/Aπολογισµών/Iσολογισµών  φάκελοι εγκυκλίων, εκδόσεις 
Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
Χρονολογίες: 1965-2004 
  
17. Αρχείο: Tµήµατος Kοινωνικής Πρόνοιας Aγρινίου 
 
Μέγεθος αρχείου: 294 φάκελοι και 8 γραµµικά µέτρα αταξινόµητο 
 
Περιεχόµενα: Mητρώα και φάκελοι ανταρτοπλήκτων-συµµοριοπλήκτων, φάκελοι 
εργασίας, προστασίας απόρων, παιδικής προστασίας, αµερικανικής περίθαλψης 
πολεµοπαθών παιδιών (CARE), ιδρυµατικής περίθαλψης, αστικής 
αποκατάστασης προσφύγων, χρηµατοδοτήσεων λόγω φυσικών καταστροφών, 
προγράµµατος λαϊκής στέγης, λειτουργίας γραφείου Κοινωνικής Πρόνοιας, 
επιδοµάτων αναπήρων, αποφάσεων ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, 
Στεγαστικό αρχείο, Μητρώα και φάκελοι προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας.            
 
Χρονολογίες: 1940-2005 
 
18. Αρχείο: Tµήµατος Kοινωνικής Eπιθεώρησης N. Aιτωλ/νίας                    
(πρώην Tµήµατα Aπασχόλησης Aγρινίου, Μεσολογγίου, Ναυπάκτου, 
Αµφιλοχίας) 
 
Μέγεθος αρχείου: 88 φάκελοι 
 
Περιεχόµενα: Eµπιστευτικό Πρωτόκολλο, φάκελοι διαταγών Yπουργείου 
Eργασίας περί προσωπικού, κανονισµών επιχειρήσεων, θεµάτων διαιτησίας, 
απασχόλησης και εύρεσης εργασίας, σχολών µαθητείας, αποφάσεων 
ανοίγµατος-κλεισίµατος καταστηµάτων, διατάξεων εργατικής νοµοθεσίας, ΠΣΕΑ, 
Bιβλίο Καταστάσεων Προσωπικού Επιχειρήσεων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, 
φάκελοι αλληλογραφίας, κανονισµών επιχειρήσεων, σωµατείων, µπλοκ δελτίων 
ελέγχου, εργατικών διαφορών και υπερωριών, φάκελοι καταστάσεων 
προσωπικού, προγραµµάτων συµβάσεων µερικής απασχόλησης, πινάκων 
ωρών εργασίας,  στατιστικών στοιχείων, µηνιαίων εκθέσεων πεπραγµένων, 
γραπτών εξηγήσεων επί παραβάσεων κατόπιν ελέγχων, πινάκων προσωπικού, : 
Βιβλία Πράξεων, Πρωτόκολλα Καταγραφής και φάκελοι ατοµικοί υπαλλήλων, 
αδειών εργασίας αλλοδαπών, ερµηνευτικών εγκυκλίων νοµοθεσίας, εργατικών 
κατοικιών. 
 
Χρονολογίες: 1967-2007 

 
19. Αρχείο: Στατιστικής Yπηρεσίας της Eλλάδας 
 
Μέγεθος αρχείου: 1 φάκελος  
Περιεχόµενα: Oικονοµικός και Kοινωνικός Άτλας της Eλλάδας, ετών 1920-1962. 
 
Χρονολογίες: Αθήνα 1964 
 
20. Αρχείο: ∆ασαρχείου Αγρινίου  
 
Μέγεθος αρχείου: 182 φάκελοι 
 
Περιεχόµενα: Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Εξελέγξεων, Αδειών Θήρας, 
Υλοτοµιών, Μηνύσεων, Ανακοπών, Αποφάσεων, Αποθήκης Αναλωσίµου 
Υλικού, Προσωπικού, Οικονοµικών στοιχείων, Εισαγωγών, εκδόσεις, περιοδικά 
και φάκελοι προσωπικού, εγκυκλίων, δηµοσίων δασικών εκτάσεων, 
δηµοπρασιών, κατασχέσεων δασικών προϊόντων, υλοτοµίας, δασικής 
παραγωγής, δασικών σταθµών, Φιλοδασικής Επιτροπής, πυρκαγιών, 



 6 

χειµάρρων, παραλαβής έργων, διαγραµµάτων και χαρτών. 
 
Χρονολογίες: 1900-1997 
 
21. Αρχείο: Λιµενικού Σταθµού Αµφιλοχίας 
 
Μέγεθος αρχείου: 5 φάκελοι 
 
Περιεχόµενα: Φάκελοι πρωτοκόλλων Παράδοσης-Παραλαβής, 
τηλεπικοινωνιακού υλικού, αδειών αλιείας, ηµερησίων διαταγών, αιτήσεων 
έκδοσης ατοµικών αδειών, συλλογικών συµβάσεων εργασίας, ελέγχων υλικών 
απογραφής, καταστάσεων ετοιµότητας υλικού, δελτίων κίνησης, αιτήσεων 
έκδοσης ερασιτεχνικών αδειών αλιείας.  
 
Χρονολογίες: 1977-2009 
 
22. Αρχείο: Γραφείου Κοινωνικής Πρόνοιας Αµφιλοχίας 
 
Μέγεθος αρχείου: 136 φάκελοι  
 
Περιεχόµενα: Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μητρώα Ενισχυοµένων Οικογενειών 
Απροστάτευτων Παιδιών, Παιδικής Προστασίας, Βαρέως Ασθενών  φάκελοι σχεδίων 
εξερχοµένων εγγράφων, γενικής αλληλογραφίας και εγκυκλίων, προγραµµάτων 
παιδικής προστασίας, απόρων, αποφάσεων κοινωνικής προστασίας, δελτίων 
µετακινήσεως ΑΜΕΑ, δελτίων ελευθέρας κυκλοφορίας πολιτικών αναπήρων, 
αναξιοπαθούντων διαφόρων κατηγοριών, ατοµικοί φάκελοι προσωπικού, Φάκελοι 
στεγαστικού αρχείου κοινοτήτων Αχυρών, Βάρνακα, Βάτου, Βουστρίου, ∆ρυµού, 
Λουτρού, Μενιδίου, Παναγούλας, Πλαγιάς, Αµφιλοχίας και της ευρύτερης περιοχής. 
 
Χρονολογίες: 1947-2007 
 
23. Αρχείο: Γραφείου Κοινωνικής Πρόνοιας Ναυπάκτου 
 
Μέγεθος αρχείου: 155 φάκελοι  
 
Περιεχόµενα: Μητρώο Ενισχυοµένων Ατόµων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, φάκελοι 
διανοµής δεµάτων οργανώσεων C.A.R.E. και Ο.∆.Α.Φ.Ε., Αµερικανικής περίθαλψης 
πολεµοπαθών παιδιών, Αµερικανικής Συνοµοσπονδίας «διά την σωτηρίαν του 

παιδιού», καταστάσεων πληρωµής επιδοµάτων, καταστάσεων απόρων, εκτάκτων 
οικονοµικών ενισχύσεων, διακοπών επιδοµάτων παιδικής προστασίας, αποφάσεων 
επιδοτήσεων απροστάτευτων παιδιών, φάκελοι στεγαστικού αρχείου σεισµοπαθών, 
θεοµηνιοπλήκτων, πυροπαθών ∆ήµου Ναυπάκτου και διαφόρων κοινοτήτων Επαρχίας 
Ναυπακτίας και φάκελοι προσφυγικού οικισµού Ναυπάκτου. 
 
Χρονολογίες: 1934-2002 
 
24. Αρχείο: Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αµφιλοχίας 
 
Μέγεθος αρχείου: 1 φάκελος  
 
Περιεχόµενα: Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας και Βιβλίο Μισθοδοσίας υπαλλήλων. 
 
Χρονολογίες: 1991-1998 
 
25. Αρχείο: Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου 
 
Μέγεθος αρχείου: 1 φάκελος  
 
Περιεχόµενα: Βιβλία Ελέγχου υπηρεσίας και έγγραφα εκ του µητρώου κτιρίου 
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Χρονολογίες: 1985-2001 
 
26. Αρχείο: ∆ιεύθυνσης Πολιτισµού - Αθλητισµού - Νεότητας          
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας 
 
Μέγεθος αρχείου: 72 φάκελοι 
 
Περιεχόµενα: Φάκελοι αθλητικών σωµατείων, κοινοτικών-δηµοτικών (εθνικών) 
γυµναστηρίων, γυµναστηρίων σχολείων, αθλητικών δραστηριοτήτων, εορτών Εξόδου-
Αγώνων Θυσίας, επιχορηγήσεων και φωτογραφίες. 
 
Χρονολογίες: 1953-2005 
 
27. Αρχείο: ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας  
 
Μέγεθος αρχείου: 131 φάκελοι 
 
Περιεχόµενα: Φάκελοι αλληλογραφίας, νοµοθεσίας, προεγκρίσεων χωροθέτησης, 
υγροβιοτόπων, ακτών κολύµβησης και γαλάζιων σηµαιών, ΧΥΤΑ-βιολογικών 
καθαρισµών, διαχείρισης αποβλήτων, µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
δηµοσίων έργων, λατοµείων, ιχθυοκαλλιεργειών, αγροκτηνοτροφικών µονάδων, 
βιοµηχανικών µονάδων, ελαιοτριβείων, συνεργείων και πρατηρίων καυσίµων, 
σπαστηρίων και σκυροδεµάτων, βιοτεχνιών, τουριστικών και λιµενικών έργων, τοξικών 
αποβλήτων, ηχορρύπανσης, έργου ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου, οικισµού ΟΕΚ Ναυπάκτου, 
έργων COSMOTE, εργοστασίου άλατος ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗ. 
 
Χρονολογίες: 1983-2004 
 
28. Αρχείο: ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας Ν. Αιτωλ/νίας  
 
Μέγεθος αρχείου: 300 περίπου σάκοι (αταξινόµητο) 
 
Περιεχόµενα: Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρακτικά Νοµαρχιακού Στεγαστικού 
Συµβουλίου και φάκελοι αλληλογραφίας, προγραµµάτων κοινωνικής 
προστασίας, παιδικής προστασίας, αναπήρων πολέµου, σεισµοπλήκτων, 
µεταφερόµενων οικισµών, αποκατάστασης προσφύγων, παιδικών σταθµών, 
Ατοµικοί φάκελοι υπαλλήλων,  στεγαστικό αρχείο. 
 
Χρονολογίες: 1950-1990 
 
29. Αρχείο: Λιµενικού Σταθµού Ναυπάκτου                                
 
Μέγεθος αρχείου: 1 φάκελος 
 
Περιεχόµενα: Φάκελος κυρώσεων συλλογικής σύµβασης εργασίας πληρωµάτων 
ακτοπλοϊκών επιβατηγών πλοίων, εγγράφων βιβλιαρίων νοσηλείας, ηµερησίων 
διαταγών. 
 
Χρονολογίες: 2002-2005 
 
30. Αρχείο: Φύλλων Εφηµερίδας Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.)  
                 
Μέγεθος αρχείου: 2,5 γραµµικά µέτρα 
 
Περιεχόµενα: Τόµοι Φύλλων Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως.             
 
Χρονολογίες: 1927-1940 
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31. Αρχείο: Φύλλων Εφηµερίδας Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.)  
                 
Μέγεθος αρχείου: 16 τόµοι 
 
Περιεχόµενα: Τόµοι Φύλλων Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως ετών: 1883/φύλλα 
178-350, 1885/φύλλα 1-105, 1887/φύλλα 1-354 και 1889/φύλλα 2-315, 
1872/φύλλα 1-52 & 1873/φύλλα 1-60, 1882/φύλλα 127-209, 1883/φύλλα 1-177 
(Μέρος Α), 1883/φύλλα 351-541 (Μέρος Γ), 1884/φύλλα 1-164, 1884/φύλλα 165-
350, 1884/φύλλα 351-505, 1885/ φύλλα 1-39 (Μέρος Α), 1-96 (Μέρος Β) & 1-84 
(Μέρος Γ), 1885/40-110 (Μέρος Α), 97-227 (Μέρος Β) & 85-186 (Μέρος Γ), 
1886/φύλλα 1-362 (Μέρος 1

ον
), 1886/φύλλα 1-481 (Μέρος 2

ον
), 1888/φύλλα 1-

332 (Μέρος 1
ον

)                                                                                            
 
Χρονολογίες: 1872-1889 

 
32. Αρχείο: Λιµενικού Σταθµού Μενιδίου                            
 
Μέγεθος αρχείου: 2 φάκελοι 
 
Περιεχόµενα: Φάκελοι έργων λιµένος Μενιδίου, ∆ελτίων κίνησης λιµένα, ∆ελτίων 
αλιευτικής δραστηριότητας, παραχωρήσεων χρήσης αιγιαλού-παραλίας, 
καταστάσεων έκδοσης και ανανέωσης αδειών αλιείας, καταστάσεων αλιευτικών 
σκαφών, ίδρυσης-µεταβολών-λειτουργίας-επανδρώσεων λιµενικών αρχών, 
στατιστικών στοιχείων σκαφών                                    
 
Χρονολογίες: 1989-2009 

 
33. Αρχείο: Αγροτικού Ιατρείου Κοινότητας Καταφυγίου ∆ήµου Ναυπακτίας                          
 
Μέγεθος αρχείου: 1 φάκελος 
 
Περιεχόµενα: Βιβλίο Ασθενών & εισερχόµενη-εξερχόµενη αλληλογραφία                     
 
Xρονολόγηση: 1968-1983 
 

 


