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1 Αντικείμενο του Κανονισμού
Ο παρών Κανονισμός ρυμίζει την ειτουρία του Εποπτικού Συμουίου (Ε.Σ.) της Περιφερειακής Ένσης Δήμν (Π.Ε.Δ.) Ιονίν Νήσν, στο εξής: Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

2 Σύνεση - Εκοή - Θητεία Εποπτικού Συμουίου
1. Το Εποπτικό Συμούιο της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν αποτεείται από τρία (3) μέη,
τα οποία εκέονται από την Γενική Συνέευσή αυτής, σύμφνα με τις διατάξεις του
άρρου 11 και 14 του Π.Δ. 75/2011.
2. Η ητεία τν Μεών του Εποπτικού Συμουίου αρίζει την ημέρα της εκοής τους
και διαρκεί όη τη δημοτική περίοδο.

3 Αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμουίου
1. Το Εποπτικό Συμούιο ασκεί έεο στην οικονομική διαείριση της Π.Ε.Δ. Ιονίν
Νήσν.
2. Κατά τη διενέρεια του εέου, το Εποπτικό Συμούιο :
• ερευνά τα τηρούμενα ιία και τα ανακαία νόμιμα δικαιοοητικά και παραστατικά στοιεία, και
• συντάσσει αιτιοοημένη έκεση ια την οικονομική διαείριση της Π.Ε.Δ. Ιονίν
Νήσν.
• Στην έκεση αναράφεται υπορετικά και η τυόν νώμη - άποψη της μειοψηφίας.
3. Το Εποπτικό Συμούιο κατά τη διενέρεια του εέου, ειδικότερα :
(αʹ) ερευνά αν οι δαπάνες που πραματοποιήηκαν και οι οικονομικές υπορεώσεις που
ανααμάνονται ευρίσκονται εντός τν ορίν του εκεκριμένου Προϋποοισμού
της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν, ή σε κάε περίπτση, αν ευρίσκονται εντός τν ορίν
τν οικονομικών δυνατοτήτν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν,
(ʹ) εξετάζει αν τα εκδοέντα ρηματικά εντάματα, συντάηκαν, εκδόηκαν, διεκπεραιώηκαν και εξοφήηκαν, σύμφνα με τις διατάξεις τν Κανονισμών της
Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν (και ιδιαίτερα του Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης και
Διαείρισης) και της ισύουσας σετικής νομοεσίας,
(ʹ) διαπιστώνει την εμπρόεσμη είσπραξη τν εξόδν και την κανονική εκταμίευση
τν δαπανών και την επιδειείσα επιμέεια του Διοικητικού Συμουίου, σύμφνα με τις ρυμίσεις του Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης και Διαείρισης
και σε απόυτη αρμονία με τον εκεκριμένο Προϋποοισμό της,
(δʹ) δικαιούται να ζητεί από τον Πρόεδρο ή το κατά περίπτση αρμόδιο Μέος της
Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν, καώς και από το αρμόδιο προσπικό αυτής, οποιαδήποτε
στοιεία ή πηροφορίες κπ., που κατά την κρίση του είναι ρήσιμα ια την διαμόρφση νώμης σετικής με την οικονομική διαείριση, ή ενικότερα, μπορούν
να συμάουν στην διευκόυνση και οοκήρση του διενερούμενου εέου,
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(εʹ) εντοπίζει τυόν σφάματα, άη, παραείψεις ή ατέειες στην υπό εξέταση οικονομική διαείριση και τα μνημονεύει, μαζί με τις κατά περίπτση απαιτούμενες
ενέρειες, ια την διόρση και αποκατάστασή τους, στην σετική έκεσή του,
(στʹ) υποδεικνύει στο Διοικητικό Συμούιο, τους τρόπους, τις μεόδους και τις διαδικασίες, που πρέπει να τηρούνται στην οικονομική διαείριση,
(ζʹ) αμάνει κάε, κατά την κρίση του, πρόσφορο μέτρο, και διεκπεραιώνει κάε ενέρεια, ώστε ο έεος να είναι πήρης, να καύπτει όες τις διαστάσεις της οικονομικής ειτουρίας της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν και να εέει με αντικειμενικότητα
και ακρίεια την πιστή εφαρμοή και την ορή τήρηση τν κανονισμών και της
σετικής νομοεσίας.
4. Η έκεση του Εποπτικού Συμουίου αποστέεται στο Διοικητικό Συμούιο, το
οποίο υπορεούται αμέσς να αμάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα ια την τακτοποίηση
τν τυόν αναραφομένν σε αυτήν παραείψεν ή την παροή τν απαιτούμενν
τυόν διευκρινήσεν προς το Εποπτικό Συμούιο, με τεκμηρίση τν απόψεών του
ς προς το ορό και νόμιμο τν δαπανών που πραματοποιήηκαν.
5. Η έκεση του Εποπτικού Συμουίου αποστέεται προς την ετήσια τακτική Γενική
Συνέευση καώς και στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρμένης Διοίκησης στα παίσια
της ασκούμενης εποπτείας του.
6. Το Εποπτικό Συμούιο εκφέρει τις απόψεις του σε ειδική έκεση επί του αποοισμού
της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν. Η ειδική αυτή έκεση του Εποπτικού Συμουίου συνοδεύει
τον αποοισμό που αποστέεται και στην τακτική Γενική Συνέευση και στον Γενικό
Γραμματέα της Αποκεντρμένης Διοίκησης.

4 Εκοή Προέδρου και Αντιπροέδρου
1. Το Εποπτικό Συμούιο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκοή του, συνέρεται
προκειμένου να εκέξει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο, ύστερα από πρόσκηση και υπό
την προεδρία του συμούου που έει εκεεί με τις περισσότερες ψήφους, και σε
περίπτση ισοψηφίας εκείνου που κηρώηκε πρώτος.
2. Το Εποπτικό Συμούιο εκέει ανάμεσα στα Μέη του, ριστά και με μυστική
ψηφοφορία, πρώτα τον Πρόεδρο και ύστερα τον Αντιπρόεδρο. Στα αντέρ αξιώματα
εκέεται εκείνος ο οποίος συκεντρώνει την απόυτη πειοψηφία τν παρόντν.
3. Αν δεν επιτυάνεται αποτέεσμα ύστερα από δύο διαδοικές ψηφοφορίες, εκέεται
εκείνος, ο οποίος α άει στην τρίτη ψηφοφορία τη σετική πειοψηφία επί τν παρόντν. Σε περίπτση ισοψηφίας κατά την τρίτη ψηφοφορία ενερείται μεταξύ αυτών
κήρση.

5 Αρμοδιότητες Προέδρου
Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμουίου:
(α) Συκαεί σε συνεδρίαση το Εποπτικό Συμούιο
() Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη τν συνεδριάσεν του Εποπτικού Συμουίου
() Εισηείται τα έματα της ημερήσιας διάταξης, και διευύνει τις ερασίες του Εποπτικού
Συμουίου, αμάνει μέτρα ια την τήρηση της τάξης και του παρόντος κανονισμού, δίνει
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τον όο στους ομιητές και τον αφαιρεί, έτει τα έματα σε ψηφοφορία και αναέει το
αποτέεσμά της, κηρύσσει την έναρξη και την ήξη τν συνεδριάσεν.
(δ) Υποράφει όα τα έραφα που εκδίδει το Εποπτικό Συμούιο
(ε) Καορίζει σε συνερασία με τον Πρόεδρο της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.
1. την Γραμματειακή και Διοικητική υποστήριξη του Ε.Σ., από το προσπικό της Π.Ε.Δ.
Ιονίν Νήσν,
2. τους τρόπους και τις διαδικασίες συμμετοής του προσπικού της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν
στις Συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμουίου, ια την παροή στοιείν, εξηήσεν,
διευκρινήσεν κπ, κατά την εκτέεση του έρου του Ε.Σ.,
(στ) Εκτεεί τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμουίου.

6 Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου
Ο Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμουίου
(α) Αναπηρώνει τον Πρόεδρο και ασκεί τις αρμοδιότητές του, όταν αυτός, ια οποιοδήποτε
όο, κύεται ή απουσιάζει
() Επιμεείται της τήρησης τν εράφν του Εποπτικού Συμουίου με την συνερασία
του προσπικού της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν που εξυπηρετεί τις ραμματειακές-διοικητικές
ειτουρίες του Εποπτικού Συμουίου.

7 Υπορεώσεις Μεών Ε.Σ.
1. Τα Μέη του Εποπτικού Συμουίου έουν υπορέση να συμμετέουν σε όες τις
συνεδριάσεις αυτού και να εκτεούν ευσυνείδητα τα καήκοντά τους,
2. κάε Μέος του Εποπτικού Συμουίου εκφράζει την άποψή του και ψηφίζει με απόυτη
εευερία, με μόνο νώμονα την πιστή τήρηση τν διατάξεν και διαδικασιών τν
νόμν και τν κανονισμών της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν με στόο την εξυπηρέτηση τν
συμφερόντν, την προαή τν σκοπών, και την διασφάιση της τήρησης τν αρών
της ρηστής διαείρισης τν οικονομικών της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.
3. Αν μέος του Εποπτικού Συμουίου απουσιάζει αδικαιοόητα από τρεις συνεόμενες
συνεδριάσεις κινείται σε άρος του η διαδικασία της ανάκησης.

8 Σύκηση Ε.Σ.
1. Το Εποπτικό Συμούιο συνεδριάζει τακτικά κάε τρεις μήνες, και έκτακτα όταν οι
ανάκες της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν το απαιτούν.
2. Το Εποπτικό Συμούιο συνεδριάζει στην έδρα της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

9 Πρόσκηση ια συνεδρίαση
1. Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμουίου καεί τα μέη σε συνεδρίαση, με ραπτή
πρόσκηση, που επιδίδεται προς αυτά τρεις τουάιστον οόκηρες ημέρες πριν από
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την ημέρα που ορίζεται ια την συνεδρίαση. Στην πρόσκηση πρέπει να αναράφονται
περιηπτικά τα προς συζήτηση έματα.
2. Σε κατεπείουσες περιπτώσεις, η πρόσκηση μπορεί να επιδοεί με όποιο νόμιμο τρόπο
και την ίδια ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκηση πρέπει να αναφέρεται ια πιο όο
η συνεδρίαση είναι κατεπείουσα.
3. Ο Πρόεδρος οφείει, μετά την επίδοση της πρόσκησης, να έει στα Γραφεία της Π.Ε.Δ.
Ιονίν Νήσν και στην διάεση τν συμούν τα έραφα τα σετικά με τα έματα
της ημερήσιας διάταξης.

10 Απαρτία
1. Το Ε.Σ. έει απαρτία εφόσον είναι παρόντα και τα 3 μέη του.
2. Αν, ια οποιοδήποτε όο, δεν υπάρξει απαρτία, η Συνεδρίαση συκαείται, ρίς να
εκδοεί και να σταεί νέα πρόσκηση, την μεεπόμενη ημέρα, την ίδια ώρα και με τα
ίδια έματα. Αν και πάι δεν υπάρξει, ια οποιοδήποτε όο, απαρτία η συνεδρίαση
ματαιώνεται οριστικά, και τα έματά της μεταφέρονται και εξετάζονται στην επόμενη
συνεδρίαση του Εποπτικού Συμουίου.

11 Διαδικασία Συνεδρίασης - Συζήτηση
1. Στις Συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος.
2. Ο Πρόεδρος στην καορισμένη από την πρόσκηση ώρα συνεδρίασης και αφού διαπιστώσει ότι υπάρει απαρτία, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρει
απαρτία μπορεί να παρατείνει την έναρξη της συνεδρίασης κατά μισή ώρα, μετά την πάροδο της οποίας ερείται αυτοδικαίς ότι ματαιώνεται η συνεδρίαση, ο Πρόεδρος ύει
την συνεδρίαση επειδή δεν υπάρει απαρτία και συντάσσεται σετικό πρακτικό.
3. Μετά την κήρυξη από τον Πρόεδρο, της έναρξης της συνεδρίασης ίνεται η επικύρση
τν πρακτικών της προηούμενης συνεδρίασης.
4. Στη συνέεια ο Πρόεδρος ανακοινώνει τις αιτήσεις ή άα έραφα που απευύνονται
στο Εποπτικό Συμούιο. Τα μέη του Εποπτικού Συμουίου μπορούν να κάνουν
οποιαδήποτε ανακοίνση ή πρόταση που έει σέση με τις αρμοδιότητες του Συμουίου. Η συζήτηση ια τις ανακοινώσεις αυτές αποκείονται εκτός εάν τα Μέη με την
απόυτη πειοψηφία του συνοικού αριμού αποφασίσουν να συζητηούν.
5. Μετά τις ανακοινώσεις αρίζει η συζήτηση τν εμάτν της ημερήσιας διάταξης. Η
σειρά της συζήτησης μπορεί να μεταηεί με απόφαση του Εποπτικού Συμουίου. Ο
Πρόεδρος εκφνεί το έμα της ημερήσιας διάταξης και καεί τα μέη να τοποετηούν.
6. Οι ομιητές τοποετούνται μετά την άδεια του Προέδρου. Ο ομιητής είναι εεύερος
να αναπτύξει τις απόψεις του, εφόσον είναι εντός του έματος που συζητείται και δεν
εκτρέπεται σε προσπικές επιέσεις ή υριστικές εκφράσεις. Στην περίπτση αυτή ο
Πρόεδρος έει δικαίμα να διακόψει τον ομιητή ή να του αφαιρέσει το όο.
7. Οι συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμουίου δεν είναι δημόσιες. Σε αυτές μπορούν να
κηούν ια παροή στοιείν ή πηροφοριών σετικά με τα έματα συζήτησης του
Εποπτικού Συμουίου, υπάηοι της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν ή Μέη του Διοικητικού

7

Συμουίου ή άα πρόσπα μόνο μετά από πρόσκηση του Εποπτικού Συμουίου ή
μετά από αίτημα μέους αυτού.
8. Απαορεύεται στους μετέοντες της συνεδρίασης να προαίνουν σε εκδηώσεις επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας, κατά τη συζήτηση τν εμάτν της ημερήσιας διάταξης.
9. Η συζήτηση κάε έματος τεειώνει όταν εξαντούνται οι τοποετήσεις τν συμούν
και τν προσκεκημένν.
10. Ο Πρόεδρος στη συνέεια ανακοινώνει το πέρας της συζήτησης και καεί τα μέη σε
διάσκεψη ια τη ήψη απόφασης. Στη διάσκεψη αυτή ουδείς πην τν μεών του Ε.Σ.
μπορεί να παρίσταται.

12 Αποφάσεις - Ψηφοφορίες
1. Το Συμούιο αμάνει τις αποφάσεις του με την απόυτη πειοψηφία του συνόου τν
Μεών του. Στις αποφάσεις καταρούνται υπορετικά και οι απόψεις της μειοψηφίας.
2. Κατά τη διάσκεψη ήψης απόφασης, κάε πρόταση που διαμορφώηκε κατά τη συζήτηση, τίεται σε ψηφοφορία από τον Πρόεδρο. Ψηφίζεται μόνο μια φορά και στο σύνοό
της. Αν διατυπώνεται αντίρρηση ς προς το αποτέεσμα, αποφαίνεται και πάι το Συμούιο, αμέσς και ρίς συζήτηση.
3. Η ψηφοφορία στο Συμούιο είναι πάντοτε φανερή και ονομαστική, με προφορική δήση του Συμούου.
4. Διακοπή της ψηφοφορίας ια νέα επιειρηματοοία ή ια να δικαιοοήσει ο Σύμουος την ψήφο του, δεν επιτρέπεται. Κάε δικαιοόηση ψήφου ίνεται πριν αρίσει η
ψηφοφορία.
5. Στις ψηφοφορίες, διαάζεται από τον Πρόεδρο ο κατάοος τν Συμούν και σημειώνεται η ψήφος και η παρουσία του καενός.

13 Πρακτικά Συνεδρίασης
1. Στην Συνεδρίαση του Εποπτικού συμουίου τηρούνται πρακτικά. σε ειδικό ιίο,
αριμημένο και μονοραμμένο από τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμουίου. Τα πρακτικά κάε Συνεδρίασης αμάνουν ιδιαίτερο αύξοντα αριμό.
2. Στα πρακτικά καταρούνται οι αποφάσεις του Συμουίου και η νώμη της μειοψηφίας.
3. Τα πρακτικά υποράφονται από τα μέη που μετέουν στη Συνεδρίαση. Όταν ένας
Σύμουος αρνείται να υποράψει, η άρνηση και ο όος της αναφέρονται στα πρακτικά.
4. Κάε Μέος του Εποπτικού Συμουίου, Μέος του Διοικητικού Συμουίου, της
Γενικής Συνέευσης, έει δικαίμα να ζητήσει επικυρμένα αντίραφα τν Πρακτικών
και τν Αποφάσεν του Εποπτικού Συμουίου.
5. Τα αντίραφα τν Πρακτικών και τν Αποφάσεν ορηούνται ύστερα από ραπτή
αίτηση του ενδιαφερομένου, στην οποία α τεκμηριώνει επαρκώς τον όο της αίτησής
του και έκριση του Προέδρου του Εποπτικού Συμουίου.
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14 Ανάκηση μεών
Τα Μέη του Εποπτικού Συμουίου όταν ενερούν με τρόπο που αντιαίνει τους σκοπούς
και τα καήκοντα ια τα οποία εκέηκαν, μπορούν να ανακηούν με τη διαδικασία του
άρρου 41 του ΠΔ 75/ 2011.

15 Ερμηνεία του Κανονισμού
1. Η ερμηνεία ζητημάτν που αφορούν σε απή εφαρμοή τν διατάξεν του παρόντος
κανονισμού ίνεται με απόφαση του Εποπτικού Συμουίου που αμάνεται με την
απόυτη πειοψηφία του συνοικού αριμού τν Μεών του.
2. Κάε άη περίπτση την οποία δεν προέπει ο Κανονισμός αυτός, ούτε η ισύουσα νομοεσία και αφορούν σε έματα μείζονος σημασίας, ρυμίζεται με απόφαση του
Διοικητικού Συμουίου μετά από σετική παραπομπή του έματος από το Εποπτικό
Συμούιο.

16 Τροποποίηση του Κανονισμού
Ο Κανονισμός ισύει από την ημέρα που α ψηφιστεί από το Διοικητικό Συμούιο της
Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν. Τροποποίησή του είναι δυνατή με απόφαση του Διοικητικού Συμουίου, η οποία αμάνεται με την απόυτη πειοψηφία του συνοικού αριμού τν Μεών του,
μετά από πρόταση του Εποπτικού Συμουίου.
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πρακτικά συνεδρίασης, 8
πρόσκηση ια συνεδρίαση, 6
σύκηση, 6
σύνεση, 4
τροποποίηση κανονισμού, 9
ψηφοφορίες, 8

10

Στοιειοετήηκε με XƎLATEX
από το Γραφείο Έρευνας Τενοοίας και Ανάπτυξης της
Περιφερειακής Ένσης Δήμν
Ιονίν Νήσν.

ΠΕΔ ΙΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Ν. Θεοτόκη 154, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα
Τη: 2661049008, 27823, 25657,
Fax: 2661081823, Email: info (at) ped-in.gr

Παράρτημα Ζακύνθου
Μουσουρού Καψάσκη, 29100 Ζάκυνος,
zakynthos (at) ped-in.gr
Τη: 2695022778, Fax: 2695023632

Παράρτημα Κεφαλονιάς - Ιθάκης
Λιόστρτο 27, 28100 Αροστόι
kefalonia (at) ped-in.gr
Τη: 2671026322, Fax: 2671025122

Παράρτημα Λευκάδας
Πατεία Φιαρμονικής 23, 31100 Λευκάδα
lefkada (at) ped-in.gr
Τη: 2645023330, Fax: 264502526

