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1 Αντικείμενο
Ο κανονισμός αυτός ρυμίζει τη ειτουρία της Εκτεεστικής Επιτροπής της Περιφερειακής
Ένσης Δήμν (Π.Ε.Δ.) Ιονίν Νήσν.

2 Σύνεση εκτεεστικής επιτροπής - ητεία
Η Εκτεεστική Επιτροπή της περιφερειακής ένσης αποτεείται από πέντε (5) μέη, περιαμανομένου και του Προέδρου αυτής.
Μέη της εκτεεστικής επιτροπής είναι ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένσης., ο οποίος
είναι και Πρόεδρός της, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας.
Τα υπόοιπα δύο (2) μέη της είναι μέη του Διοικητικού Συμουίου.
Η ητεία τν αντέρ αρίζει την ημέρα της εκοής τους και διαρκεί όη τη δημοτική
περίοδο.

3 Εκοή μεών εκτεεστικής επιτροπής
Στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμουίου της Περιφερειακής Ένσης Δήμν
Ιονίν Νήσν και μετά την εκοή του προεδρείου, εκέονται τα μέη της εκτεεστικής
επιτροπής.
Οι υποψηφιότητες ια τα μέη της Εκτεεστικής Επιτροπής υποάονται στον προεδρεύοντα
σύμουο, πριν από την έναρξη της εκοής και ψηφοφορίας της επιτροπής.
Μέος της εκτεεστικής επιτροπής εκέεται ο σύμουος ο οποίος συκεντρώνει την απόυτη πειοψηφία τν παρόντν.
Αν δεν επιτυάνεται αποτέεσμα ύστερα από δύο διαδοικές ψηφοφορίες, εκέεται όποιος
άει στην τρίτη ψηφοφορία τη σετική πειοψηφία τν παρόντν.
Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι άουν ίσο αριμό ψήφν, εκέεται το μέος
το οποίο έαε τις περισσότερες ψήφους κατά τη διαδικασία εκοής του από το Διοικητικό
Συμούιο και σε περίπτση ισοψηφίας ο σύμουος που προεδρεύει διενερεί ανάμεσά τους
κήρση.
Σε περίπτση παραίτησης μέους ή κένσης έσης ια οποιονδήποτε όο, ακοουείται η
προαναφερόμενη διαδικασία ια την εκοή νέου μέους.

4 Αρμοδιότητες εκτεεστικής επιτροπής
Η Εκτεεστική Επιτροπή καταρτίζει τον προϋποοισμό και τον αποοισμό εσόδν και
εξόδν της Περιφερειακής Ένσης Δήμν Ιονίν Νήσν και συντάσσει το πρόραμμα δράσης
αυτής, τα οποία υποάει στο Διοικητικό Συμούιο ια έκριση.
Η Εκτεεστική Επιτροπή ασκεί όσες αρμοδιότητες της μεταιάζει το Διοικητικό Συμούιο.
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5 Αρμοδιότητες Προέδρου
Πρόεδρος της εκτεεστικής επιτροπής είναι ο πρόεδρος του διοικητικού συμουίου.
Ο Πρόεδρος της επιτροπής:
− Συκαεί την επιτροπή σε συνεδρίαση
− καταρτίζει την ημερήσια διάταξη
− εισηείται τα έματα της ημερήσιας διάταξης και διευύνει τις συνεδριάσεις αυτής.
− υποράφει από κοινού με το ραμματέα τις αποφάσεις και τα πρακτικά τν συνεδριάσεν
της εκτεεστικής επιτροπής.
− επιαμάνεται εμάτν αρμοδιότητας της επιτροπής, εφόσον δημιουρείται προφανής
κίνδυνος ια τα συμφέροντα της Περιφερειακής Ένσης Δήμν Ιονίν Νήσν, τα οποία
φέρει προς επικύρση στην αμέσς επομένη συνεδρίαση της επιτροπής.

6 Αρμοδιότητες αντιπροέδρου και ενικού ραμματέα
Εάν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κύεται, τα καήκοντά του ασκεί ο αντιπρόεδρος
Ο ραμματέας συνυποράφει με τον πρόεδρο αντίραφα τν πρακτικών.

7 Υπορεώσεις μεών
Τα μέη της επιτροπής έουν υπορέση να συμμετέουν στις συνεδριάσεις
Τα μέη εκφράζουν την άποψή τους με απόυτη εευερία αποέποντας στο συμφέρον της
Περιφερειακής Ένσης Δήμν Ιονίν Νήσν.
Μέος της επιτροπής δεν συμμετέει στις συνεδριάσεις εφόσον το έμα που συζητείται παρέει στον ίδιο ή σε συενή του εξ αίματος ή αιστείας μέρι δευτέρου αμού υικό
συμφέρον. Σε αντίετη περίπτση οι αποφάσεις είναι άκυρες, εις άρος δε του μέους μπορεί
να κινηεί πειαρική διαδικασία.
Εάν μέος απουσιάζει αδικαιοόητα ια τρείς συνεείς συνεδριάσεις μπορεί να κινηεί εναντίον του πειαρική διαδικασία.
Εάν μέος αδυνατεί να εκτεέσει τις υπορεώσεις του ια 30 ημέρες οφείει να άει έκριση
της επιτροπής, εάν δε δεν εκτεεί τις υπορεώσεις του ια ρονικό διάστημα που υπεραίνει
τους τρείς μήνες μπορεί να κινηεί εναντίον του πειαρική διαδικασία.

8 Σύκηση Εκτεεστικής Επιτροπής
Η Εκτεεστική Επιτροπή συνεδριάζει τουάιστον μια φορά τον μήνα, ύστερα από πρόσκηση και υπό την προεδρία του Προέδρου, καώς και όταν το απαιτούν οι υποέσεις της
Περιφερειακής Ένσης Δήμν Ιονίν Νήσν. Τα μέη της επιτροπής συκαεί ο πρόεδρος
με ραπτή πρόσκηση, στην οποία αναράφονται τα έματα της ημερήσιας διάταξης.
Η πρόσκηση επιδίδεται στα μέη τρείς οόκηρες ημέρες προ της ημέρας της συνεδρίασης.
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Ο πρόεδρος υπορεούται να συκαέσει την επιτροπή εντός επτά ημερών από την έραφη
αίτηση, η οποία υποάεται από δύο τουάιστον μέη. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται
και τα προς συζήτηση έματα.
Η Εκτεεστική Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα της περιφερειακής ένσης. ή σε άη πόη
της Περιφέρειας Ιονίν Νήσν ύστερα από σετική απόφαση αυτής.

9 Απαρτία - Λήψη αποφάσεν
Η Επιτροπή έει απαρτία, εφόσον τα μέη που είναι παρόντα, αποτεούν την απόυτη πειοψηφία του συνόου τν μεών της.
Αν η Επιτροπή δεν έει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από δεύτερη πρόσκηση και αμάνει
αποφάσεις μόνο ια τα έματα που περιαμάνονται στην αρική πρόσκηση, εφόσον είναι
παρόντες ο Πρόεδρος και δύο (2) τουάιστον μέη.
Η Επιτροπή αμάνει τις αποφάσεις με την απόυτη πειοψηφία τν παρόντν, αν δεν υπάρει
άη διάταξη που ορίζει διαφορετικά.
Σε περίπτση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

10 Διαδικασία συνεδρίασης
Στις συνεδριάσεις της επιτροπής προεδρεύει ο Πρόεδρος και απόντος ή κυομένου αυτού ο
Αντιπρόεδρος.
Ο πρόεδρος κατά την καορισμένη ώρα συνεδρίασης και μετά τη διαπίστση της απαρτίας,
κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. Εείψει απαρτίας, μπορεί να παρατείνει την έναρξη
όι όμς περισσότερο από μισή ώρα, μετά την παρέευση της οποίας, εφόσον δεν υφίσταται
απαρτία, η συνεδρίαση ματαιώνεται. Τη ύση της συνεδρίασης ανακοινώνει ο πρόεδρος και
συντάσσει σετικό πρακτικό.
Μετά τη κήρυξη της συνεδρίασης και προ της έναρξης της συζήτησης επί τν εμάτν της
ημερήσιας διάταξης ίνεται επικύρση τν πρακτικών της προηούμενης συνεδρίασης.
Στη συνέεια ο πρόεδρος ανακοινώνει τυόν αιτήματα ή άα έραφα, τα οποία απευύνονται
στην Εκτεεστική Επιτροπή.
Κάε μέος της Επιτροπής δικαιούται να προεί σε οποιαδήποτε ανακοίνση ή πρόταση, η
οποία έει σέση με τις αρμοδιότητες της
Επί τν ανακοινώσεν αυτών δεν ίνεται συζήτηση, εκτός εάν, με την απόυτη πειοψηφία
του συνοικού αριμού τν μεών της αποφασίζει να συζητηούν.
Στη συνέεια αρίζει η συζήτηση επί τν εμάτν της ημερήσιας διάταξης, η σειρά δε με την
οποία αυτά είναι εεραμμένα μπορεί να μεταηεί με απόφαση της Επιτροπής.
Τα μέη της Επιτροπής που επιυμούν να άουν μέρος στη συζήτηση, μετά από πρόσκηση
του προέδρου εράφονται στον κατάοο τν ομιητών, μετά την εκφώνηση του έματος
από αυτόν.
Τα εεραμμένα στον κατάοο μέη, μετά από άδεια του προέδρου, αναπτύσσουν τις
απόψεις τους επί του έματος. Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη απόψεν, οι οποίες είναι εκτός
του έματος που συζητείται ή περιαμάνουν προσπικές επιέσεις ή υριστικές εκφράσεις.
Στην περίπτση αυτή ο πρόεδρος μπορεί να αφαιρέσει τον όο από τον ομιητή.
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Η συζήτηση επί τν εμάτν της ημερήσιας διάταξης ήει, εφόσον εξαντηεί ο κατάοος
τν ομιητών, εκτός εάν παραιτηούν ομιητές.
Η επιτροπή μπορεί να συζητήσει ένα έμα εκτός ημερήσιας διάταξης, εάν ηφεί απόφαση με
την απόυτη πειοψηφία του συνόου τν μεών της.
Κάε μέος δικαιούται μετά από άδεια του προέδρου, η οποία παρέεται υπορετικά, να
τοποετηεί ια προσπικό έμα.
Κάε μέος δικαιούται να τοποετηεί επί του κάε έματος της ημερήσιας διάταξης.
Τα μέη δεν επιτρέπεται να ρησιμοποιούν υριστικές εκφράσεις ή εκφράσεις οι οποίες ίουν
προσπικά συναδέφους του. Στην περίπτση αυτή, ο πρόεδρος καεί τον σύμουο να
ανακαέσει, δικαιούται δε, να ζητήσει να ραφεί η ανάκηση στα πρακτικά.

11 Αποφάσεις - Ψηφοφορία
Η επιτροπή αμάνει τις αποφάσεις της με την απόυτη πειοψηφία τν παρόντν, εκτός εάν
υπάρει διάταξη στο νόμο ή σε κανονισμό της Περιφερειακής Ένσης Δήμν Ιονίν Νήσν
που ορίζει διαφορετικά.
Σε περίπτση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
Για ψηφοφορία τίεται η διαμόρφση πρότασης, όπς προκύπτει κατά τη συζήτηση. Η πρόταση
ψηφίζεται μόνο μια φορά, εκτός εάν υπάρξουν αντιρρήσεις, οπότε αποφαίνεται η επιτροπή, ια
επανάηψη της συζήτησης.
Οι ψηφοφορίες είναι φανερές. Μυστική είναι η ψηφοφορία στις ακόουες περιπτώσεις.
-εφόσον η ψηφοφορία αφορά προσπικό ζήτημα
-ια κάε έμα, εφόσον μετά από πρόταση του προέδρου ή μέους αυτής αποφασιστεί να
διεξαεί μυστική ψηφοφορία.
Η μυστική ψηφοφορία ίνεται με ψηφοδέτια, όμοια σε σήμα, ρώμα, μέεος και είδος
αρτιού.
Προ της ψηφοφορίας εκέονται δύο ψηφοέκτες, μεταξύ τν μεών του.
Οι φάκεοι υποράφονται από τον πρόεδρο προ της έναρξης της ψηφοφορίας.
Διακοπή της ψηφοφορίας δεν επιτρέπεται.
Στη φανερή ψηφοφορία κάε μέος αποφαίνεται με προφορική δήση ή ανάταση εριού.
Σε ψηφοφορία με ονομαστική κήση, η κήση ίνεται από τον κατάοο τν ονομάτν και
σημειώνεται η ψήφος παρουσία του μέους.

12 Πρακτικά συνεδρίασης
Σε κάε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά. Τα πρακτικά τηρούνται από υπάηο της Περιφερειακής Ένσης Δήμν Ιονίν Νήσν, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Προέδρου.
Τα πρακτικά τηρούνται σε ειδικό ιίο, αριμημένο και μονοραμμένο από τον Πρόεδρο και
τον Γραμματέα της Περιφερειακής Ένσης Δήμν Ιονίν Νήσν.
Στα πρακτικά καταρούνται οι αποφάσεις της επιτροπής και οι νώμες οι οποίες μειοψηφούν.
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Προκειμένου να αποφευούν αμφισητήσεις, τηρούνται πρόειρα πρακτικά, τα οποία μονοράφονται από τα μέη της επιτροπής που συμμετέουν.
Τα πρακτικά υποράφονται από τα μέη που μετέουν στη συνεδρίαση. Μέος το οποίο
αρνείται να υποράψει οφείει να καταέσει το όο της άρνησης.
Κάε ποίτης, μέος του συμουίου, της εκτεεστικής επιτροπής, της ενικής συνέευσης ή οποιοσδήποτε αιρετός, δικαιούται να ζητήσει και να του ορηηούν αντίραφα τν
πρακτικών.
Τα αντίραφα υποράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
Τα πρακτικά μπορεί να τηρηούν με μανητοφώνηση ή μανητοσκόπηση. Στην περίπτση
αυτή, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας μονοράφουν τα φύα τν απομανητοφνημένν
πρακτικών.

13 Ανάκηση
Η ιδιότητα τν μεών της εκτεεστικής επιτροπής μπορεί να ανακηεί, μόνο σε περιπτώσεις
που αυτά ενερούν με τρόπο που αντιαίνει στους σκοπούς και στα καήκοντα ια τα οποία
εκέτηκαν, μετά από αιτιοοημένη αίτηση μομφής, την οποία υποράφουν τουάιστον τα
τρία πέμπτα (3/5) τν μεών της με απόφαση τουάιστον τν τριών πέμπτν (3/5) του
διοικητικού συμουίου.

14 Ερμηνεία του κανονισμού
Κάε έμα, το οποίο δεν ρυμίζεται από τον παρόντα κανονισμό ή την ισύουσα νομοεσία
επιύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμουίου, η οποία αμάνεται με την απόυτη
πειοψηφία του συνόου τν μεών του.
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Ευρετήριο

Α
αρμοδιότητες
Εκτεεστικής Επιτροπής, 4
Αντιπροέδρου, 5
μεών, 5
Προέδρου, 5

Ε
Εκτεεστική Επιτροπή
ανάκηση μεών, 8
απαρτία, 6
αποφάσεις, 7
αρμοδιότητες, 4
Αντιπροέδρου, 5
μεών, 5
Προέδρου, 5
διαδικασία συνεδρίασης, 6
εκοή μεών, 4
ερμηνεία κανονισμού, 8
ητεία, 4
ήψη αποφάσεν, 6
πρακτικά συνεδρίασης, 7
σύκηση, 5
σύνεση, 4
ψηφοφορία, 7
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Στοιειοετήηκε με XƎLATEX
από το Γραφείο Έρευνας Τενοοίας και Ανάπτυξης της
Περιφερειακής Ένσης Δήμν
Ιονίν Νήσν.
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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

