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Άρρο 1:

Αντικείμενο Κανονισμού

Ο παρών Κανονισμός ρυμίζει τη ειτουρία της Οικονομικής Διοίκησης & Διαείρισης
καώς και το οιστικό σύστημα της Περιφερειακής Ένσης Δήμν (Π.Ε.Δ) Ιονίν Νήσν,
η οποία στο εξής ια όους συντομίας α αναφέρεται ς Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

Άρρο 2:

Νομοεσία

Η νομοεσία που διέπει το κανονισμό διαείρισης είναι:
• Π.Δ. 197/1978 όπς ισύει
• Ν. 1416/1984 άρρο70
• Ν. 1832/1989 άρρο 29
• Ν. 2307/1995 άρρο12
• Ν. 2503/97 άρρα 1, 7 και 13
• Ν. 2819/2000 άρρο 26
• Ενιαίος Κανονισμός Προμηειών ΚΕΔΚΕ και Τ.Ε.Δ.Κ. Αριμ. 56294 (ΦΕΚ Β΄ 2015/1709-2009)
• Π.Δ. 75/2011

Άρρο 3:

Όρανα

Τα όρανα της ΠΕΔ είναι:
• Η Γενική Συνέευση
• Το Διοικητικό Συμούιο
• Η Εκτεεστική Επιτροπή
• Ο Πρόεδρος
• Το Εποπτικό Συμούιο

Άρρο 4:

Τροποποίηση Κανονισμού

Η διαδικασία σύνταξης του παρόντος κανονισμού ακοουείται και ια κάε μεοντική τροποποίησή του.

Άρρο 5:

Οικονομικό έτος

Το οικονομικό έτος της διαείρισης αντιστοιεί στο ημεροοιακό έτος και με την ήξη του
κείνουν οι ετήσιοι οαριασμοί και ενερείται η αποραφή της περιουσίας της Π.Ε.Δ. Ιονίν
Νήσν.
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Άρρο 6:

Πόροι - Έσοδα

Πόροι της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν είναι :
1. Οι εισφορές τν μεών της, που καορίζονται σε ποσοστό επί του ποσού τν αντίστοιν ΚΑΠ με κοινή απόφαση τν Υπουρών Εστερικών και Οικονομικών όπς
προέπεται από την παράραφο 3 του άρρου 259 του Ν. 3852/2010 και την παράραφο 7 του άρρου 13 Ν. 2503/97 (Α΄ 107) όπς αυτό ισύει (παρ.9 άρρο 282 Ν.
3852/2010, όπς τροποποιήηκε με την παρ. 11 του άρρου 58 του Ν. 3966/2011).
2. Τα έσοδα από τα ιία και άα έντυπα που εκδίδει.
3. Τα έσοδα από τόκους τν πάσης φύσες κεφααίν από ενικά προράμματα, προράμματα της Ευρπαϊκής Ένσης, ενισύσεις, δάνεια, επιορηήσεις, δρεές, κηρονομιές,
κηροδοσίες και εισφορές.
4. Τα έσοδα από ορηίες και άες πηές.
Όα τα έσοδα της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν κατατίενται σε ειδικό έντοκο οαριασμό στο
Ταμείο Παρακαταηκών και Δανείν ή σε Τράπεζα που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμουίου.
Ο οαριασμός αυτός φέρει τον τίτο Λοαριασμός Περιφερειακής Ένσης Δήμν Ιονίν
Νήσν ή όποιον άο κρίνει προσφορότερο το Διοικητικό Συμούιο με σετική απόφαση
του και αποτεεί περιουσία του. Η κίνηση του οαριασμού αυτού ίνεται σύμφνα με τον
παρόντα κανονισμό οικονομικής διοίκησης και διαείρισης της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

Άρρο 7:

Προϋποοισμός

Η οικονομική διαείριση της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν ενερείται με άση το δικό της προϋποοισμό. Ο Γενικός προϋποοισμός αποτεείται από τα παρακάτ μέρη:
• Προϋποοισμός εσόδν
• Προϋποοισμός εξόδν
• Προϋποοισμός επενδύσεν - παίν
Η Εκτεεστική Επιτροπή της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν με τη συνδρομή της Υπηρεσίας συντάσσει το Πρόραμμα δράσης και με άση τις προέψεις εσόδν και εξόδν, καταρτίζει τον
Προϋποοισμό της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν κάε οικονομικού έτους, τον οποίο και υποάει στο Δ.Σ. προς έκριση με συνημμένη εισηητική έκεση που περιαμάνει αιτιοόηση
τν προέψεν. Το Δ.Σ. εκρίνει τον Προϋποοισμό ένα μήνα τουάιστον πριν από την
έναρξη του οικονομικού έτους. Η απόφαση του Δ.Σ. ια την έκριση του Προϋποοισμού,
υποάεται στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρμένης Διοίκησης προς έκριση.
Μέρι την τεική έκριση του νέου Προϋποοισμού, σύμφνα με τη διαδικασία τν προηούμενν παραράφν, ισύει ο εκεκριμένος Προϋποοισμός του προηούμενου οικονομικού έτους και είναι δυνατόν να ανααμάνονται υπορεώσεις, να ψηφίζονται δαπάνες και να
διενερούνται πηρμές μέσα στα όρια που είε ο κάε Κδικός Αριμός του σκέους τν
εξόδν του εκεκριμένου Προϋποοισμού του προηούμενου οικονομικού έτους.
Για την τροποποίηση του Προϋποοισμού ακοουείται η διαδικασία που περιράφεται στα
προηούμενα εδάφια σετικά με την κατάρτισή του.
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Μαζί με τον προϋποοισμό καταρτίζεται από το ραφείο Οικονομικής Διαείρισης, και το
ταμιακό πρόραμμα στο οποίο υποοίζονται διαρονικά κατά την διάρκεια της προϋποοιστικής περιόδου οι ρηματικές εισροές και εκροές που προκύπτουν από την προραμματισμένη
δράση της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

Άρρο 8:

Λοιστικά Βιία και Στοιεία

Για την παρακοούηση τν οικονομικών της, η Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν ρησιμοποιεί το διποραφικό σύστημα.
Τα κύρια και οηητικά οιστικά ιία είναι τα εξής:
− Αποραφών και Ισοοισμών
− Ημεροόιο Ταμείου (εισπράξεν και πηρμών)
− Ημεροόιο Διαφόρν Πράξεν
− Αναυτικά Καοικά
− Ισοζύια Αναυτικού και Γενικού καοικού
− Βιίο Μητρώο Παίν
Στα ημεροόια καταρούνται πρτοενώς οι εραφές. Τα ημεροόια Ταμείου και διαφόρν πράξεν μπορεί να ενοποιηούν σε Γενικό Ημεροόιο.
Στο ιίο Αποραφών και Ισοοισμών καταρείται στο τέος κάε ρήσης η αποραφή
τν περιουσιακών στοιείν του ταμείου οι απαιτήσεις, τα διαέσιμα και οι υπορεώσεις
της. Η αποραφή και η αποτίμηση τν περιουσιακών στοιείν, απαιτήσεν, διαέσιμν και
υπορεώσεν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν ίνεται με άση τα άρρα 27 και 28 του Κ.Β.Σ.
(Π.Δ. 186/1992) όπς τροποποιήηκε και ισύει σήμερα.
Στο ιίο Αποραφών και Ισοοισμών, πρέπει να καταρείται στο τέος της ρήσης,
εκτός από την αποραφή, ο Ισοοισμός , η κατάσταση του οαριασμού της Γενικής Εκμετάευσης, και η κατάσταση οαριασμού Αποτεεσμάτν Χρήσες.
Στο ιίο Μητρώου Παίν καταρούνται αναυτικά τα πάια περιουσιακά στοιεία η παρακοούησή τν οποίου ίνεται κατά κατηορία παίν σύμφνα με το οιστικό σέδιο.
Οι πηροφορίες που πρέπει να υπάρουν είναι: Κδικός παίου, ημερομηνία κτήσης, περιραφή είδους, αξία κτήσης, ετιώσεις επεκτάσεις, αποσέσεις, αναπόσεστη αξία. Επίσης,
στο ιίο αυτό παρακοουούνται αναυτικά και οι αποσέσεις κάε πάιου περιουσιακού
στοιείου.
Τέος τα ιία Αποραφών & Ισοοισμών, Ισοζύια Αναυτικού & Γενικού Καοικού
καώς επίσης και το Μητρώο Παίν πρέπει πάντα να υπάρουν σε έντυπη μορφή ενώ τα
υπόοιπα μπορούν να παρακοουούνται σε ηεκτρονική μορφή και να τυπώνονται όταν αυτό
ζητηεί.

Άρρο 9:
είν

Θεώρηση τν οιστικών ιίν και στοι-

Από τα οιστικά Βιία της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν, το Βιίο Αποραφών & Ισοοισμών, το Ισοζύιο Αναυτικού & Γενικού Καοικού καώς επίσης και το Μητρώο Παίν
ερούνται από την αρή τους από το Εποπτικό Συμούιο.
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Άρρο 10:

Λοιστικό Σέδιο - Μηανοράφηση

Η Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν ια την οιστική παρακοούηση εφαρμόζει το διποραφικό σύστημα με εφαρμοή του Εηνικού Γενικού Λοιστικού Σεδίου, προσαρμοσμένο στις ανάκες της.
Για την ενημέρση τν οαριασμών ισύει η ασική αρή της ύπαρξης παραστατικού (δικαιοοητικού), δηαδή του αποδεικτικού πραματοποίησης του εσόδου, εξόδου, είσπραξης
η πηρμής, δηαδή τιμοόια ,πισττικό σημείμα, απόδειξη παροής υπηρεσιών κπ που
προέπονται σε κάε περίπτση από τον Κ.Β.Σ..
Στους αναυτικούς οαριασμούς της τεευταίας αμίδας καταρούνται τα εξής τουάιστον στοιεία
• Ο αύξν αριμός του παραστατικού, με το οποίο ίνεται η οιστικοποίηση και καταώρηση στο οαριασμό αυτό του σετικού ποσού.
• Σύντομη αιτιοοία ια την εραφή, δηαδή ια κάε ποσό που καταρείται στην
ρέση η στην πίστση του οαριασμού.
Η ενημέρση του οιστικού συστήματος της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν ίνεται μέσα σε διάστημα
ενός μηνός από τη ήψη του μη ταμειακού παραστατικού και καημερινά ια τα ταμιακά
παραστατικά.
Μέρι το τέος κάε μήνα ίνεται η οριστικοποίηση τν εραφών του προηούμενου
μήνα.
Για την εφαρμοή μηανοραφικής επεξερασίας τν οιστικών της δεδομένν, πρέπει το
πρόραμμα εφαρμοής της Λοιστικής να περιαμάνει την ενημέρση τν οαριασμών,
που προέπονται από το Σέδιο Λοαριασμών της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν, με άση ειδικά
παραστατικά στοιεία, που α εκδίδει η οικονομική υπηρεσία και στα οποία α απεικονίζονται
όες οι καημερινές συνααές του ταμείου.
Το πρόραμμα της Λοιστικής πρέπει να εξασφαίζει ταυτόρονη ενημέρση τν ημεροοίν (αναυτικών και συκεντρτικών) και τν καοικών (αναυτικών και ενικού), καημερινή οιστική και ταμειακή συμφνία ια τις πράξεις της ημέρας, ισοζύια (αναυτικά
και ενικό ) και όες τις απαραίτητες ια τις ανάκες της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν οιστικές
και στατιστικές πηροφορίες. Το πρόραμμα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τν
διατάξεν του Κ.Β.Σ.(Π.Δ. 186/92).
Η πρτοουία ια την ταξινόμηση και κδικοποίηση τν καημερινών οικονομικών πράξεν και άν οιστικών εράφν τακτοποίησης τν οαριασμών και κατάρτισης του
ισοοισμού της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν αποτεεί αρμοδιότητα και ευύνη της οικονομικής
υπηρεσίας της.

Άρρο 11:

Έκριση Δαπάνης / Εντοή Πηρμής

Για κάε δαπάνη συντάσσεται Έκριση Δαπάνης/Εντοή Πηρμής και υποράφεται από
τον Υπεύυνο Οικονομικών υπηρεσιών, και έει την έννοια της νομιμότητας και εέου
τν δικαιοοητικών, καώς και από τον Πρόεδρο της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν. Στο ένταμα
πηρμής επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιοοητικά. Στην έκριση δαπάνης αναφέρεται
το όνομα του δικαιούου η αιτιοοία καώς και η απόφαση του Διοικητικού Συμουίου
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αν υπάρουν. Τα πρτότυπα Εντάματα Πηρμής, μαζί με τα συνημμένα σε αυτά δικαιοοητικά αρειοετούνται από το Λοιστήριο κατά την ημερομηνία της πραματικής πηρμής
τους. Η έκδοση του εντάματος μπορεί να ίνεται μηανοραφικά.
Για όους ρηστικότητας το έντυπο της έκρισης της δαπάνης και το ένταμα πηρμής
μπορούν να συνευτούν σε ένα κοινό έντυπο το οποίο α έει το τίτο Έκριση δαπάνης Ένταμα πηρμής με τη προϋπόεση ότι α τηρεί όες τις προδιαραφές που περιράφηκαν
πιο πάν ια το κάε έντυπο ριστά.
Για πάιες και επανααμανόμενες ανάκες όπς μισοδοσία προσπικού, αποδόσεις παρακρατούμενν φόρν, ασφαιστικών ταμείν και οιπών κρατήσεν, έξοδα τηεπικοιννιών,
ηεκτρικό ρεύμα, ταυδρομικά έξοδα , ενοίκια, οδοιπορικά έξοδα, εκτός έδρας και αμοιές
μεών του Διοικητικού Συμουίου και τν Επιτροπών, κοινόρηστα, εφόσον προσδιορίζονται από τις σετικές αποφάσεις τν αρμοδίν οράνν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν, δεν
απαιτείται η έκριση δαπάνης/εντοή πηρμής αά μόνο η έκδοση Εντάματος Πηρμής
ια τις ανάκες ενημέρσης του οιστικού συστήματος της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.
Σε περιπτώσεις έρν ή προμηειών που ια την εκτέεσή τους υπάρει επιέπν (ομάδα ή
φυσικό πρόσπο), ια την κάε έκριση υπάρει εκριτικό σημείμα του επιέποντα.
Σε περίπτση διαφνίας μεταξύ του υπαήου που εκδίδει το ΧΕΠ και του Προέδρου της
Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν ς προς τη νομιμότητα της εντεόμενης προς πηρμή δαπάνης ή
την πηρότητα τν δικαιοοητικών που στηρίζουν, ο υπάηος προαίνει στην έκδοση του
ΧΕΠ κατόπιν σετικής έραφης διαταής του Προέδρου. Η έραφη διαταή του Προέδρου
είναι υπορετική ια τον υπάηο και αίρει την προσπική ευύνη αυτού. Αντίραφο της
διαταής του Προέδρου επισυνάπτεται στο οικείο ΧΕΠ.

Άρρο 12:

Πηρμές - ρηματικά εντάματα

Για κάε πηρμή δαπάνης εκδίδεται απόδειξη πηρμής. Η πηρμή ίνεται εφόσον υπάρει Έκριση Δαπάνης/ Εντοή Πηρμής. Το ρηματικό ένταμα πηρμής εκδίδεται από
το Λοιστήριο εις τριπούν (3πούν). Οι αποδείξεις πηρμής πρέπει να είναι προαριμημένες. Για την έκδοσή του ίνεται έεος από το υπεύυνο οιστή ια την νομιμότητα τν
δικαιοοητικών.
Στην απόδειξη πηρμής αναράφονται τα στοιεία του προσώπου προς το οποίο ίνεται η
πηρμή, σύντομη αά σαφής αιτιοοία της πηρμής, οι νόμιμες κρατήσεις το συνοικό
ποσό αριμητικά και οοράφς. Η απόδειξη πηρμής υποράφεται από τον ταμία και τον
δικαιούο.
Η απόδειξη πηρμής μπορεί να μην εκδίδεται όταν στο ένταμα πηρμής υπάρουν τα
στοιεία της απόδειξης πηρμής και έει έση υποραφής ια τον αόντα.
Για πάιες και επανααμανόμενες ανάκες όπς μισοδοσία προσπικού, αποδόσεις παρακρατούμενν φόρν, ασφαιστικών ταμείν και οιπών κρατήσεν, έξοδα τηεπικοιννιών,
ηεκτρικό ρεύμα, ταυδρομικά έξοδα , ενοίκια, κοινόρηστα, εφόσον προσδιορίζονται από τις
σετικές αποφάσεις τν αρμοδίν οράνν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν, δεν είναι απαραίτητη
η έκδοση απόδειξης πηρμής. Επίσης ια διάφορα μικροέξοδα και αναώσιμα ια τις καημερινές ανάκες τις ειτουρίας και εφόσον εξοφούνται μετρητοίς δεν είναι απαραίτητη η
έκδοση εντάματος αρκεί η αναραφή μετρητοίς επί του τιμοοίου.
Η απόδειξη πηρμής εκτεείται από τον ταμία, ο οποίος σε ιδιαίτερο ώρο σημειώνει την
ημερομηνία σφραίζει και υποράφει, αφού προηουμένς εαιεί ότι έει υποράψει, ς
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αών, το πρόσπο το οποίο αναφέρεται στο Ένταμα Πηρμής.
Οι πηρμές ίνονται εφόσον υπάρουν τα στοιεία που προέπονται, σε κάε περίπτση
από τον παρόντα κανονισμό και από τον Κώδικα Βιίν και Στοιείν (Δετία αποστοής,
Τιμοόια, Τιμοόια παροής υπηρεσιών, Απόδειξη δαπάνης κπ). Για κάε πηρμή σε
προμηευτή απαιτείται η απόδειξη είσπραξης από τον προμηευτή.
Κάε πηρμή προς τον ενδιαφερόμενο μπορεί να ίνεται με μετρητά ή με επιταή στο όνομα
του δικαιούου η οποία υποράφεται από τον έοντα αρμοδιότητα σύμφνα με απόφαση του
Διοικητικού Συμουίου. Στις επιταές πρέπει να αναράφεται πάντα το όνομα του δικαιούου και σε καμία περίπτση τρίτου προς τη συνααή προσώπου.
Σε κάε περίπτση εκτέεσης έρου ή προμήειας που απαιτείται προκαταοή, επιτρέπεται
η ορήησή της με απόφαση του Διοικητικού Συμουίου.

Άρρο 13:

Δικαιοοητικά Δαπανών

Τα δικαιοοητικά που πρέπει να συνοδεύουν κάε δαπάνη, εκτός από εκείνα που τυόν
απαιτούνται από ειδικές διατάξεις, αποφάσεις, κανονισμούς ή διαδικασίες, ορίζονται ς εξής
:
(α) Για τη μισοδοσία του υπηρετούντος Προσπικού & τν Συνερατών
1. Κατάσταση μισοδοσίας, που εμφανίζει δικαιούους, μισό, τυόν επιδόματα, και κρατήσεις υπέρ τρίτν, οι αποδείξεις εξόφησης τν μισών ή κατάσταση πηρμής, που
συντάσσονται από την αρμόδια ια την οικονομική διαείριση υπηρεσία της Π.Ε.Δ.
Ιονίν Νήσν (Γραφείο Οικονομικής Διαείρισης).
() Για πηρμή της αποζημίσης του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και μεών του
Δ.Σ. , της Εκτεεστικής Επιτροπής και του Εποπτικού Συμουίου , ια συμμετοή στις
συνεδριάσεις
i. Αντίραφο απόφασης Δ.Σ. περί καορισμού του ύψους αυτής κατά συνεδρίαση.
ii. Κατάσταση πηρμής. Στην κατάσταση πηρμής διατυπώνεται και υποράφεται από τον
Πρόεδρο εαίση ια την παρουσία τν μεών του Δ.Σ. στις αναραφόμενες επί αυτής
συνεδριάσεις, τις οποίες αφορά η προς πηρμή αποζημίση.
() Για την καταοή οδοιπορικών εξόδν και αποζημιώσεν Μεών Δ.Σ. και Εποπτικού,
Προσπικού και Συνερατών :
1. Απόφαση του Δ.Σ.
2. Αποδείξεις και εισιτήρια τν μεταφορικών μέσν, Τιμοόια διανυκτέρευσης κπ απαραίτητα δικαιοοητικά.
(δ) Για την καταοή μισμάτν ια τα ακίνητα που μισώνει η Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν ια
την στέαση τν υπηρεσιών της ή την κάυψη ανακών της:
1. Απόφαση του Δ.Σ.
2. Μιστήριο, που επισυνάπτεται στο πρώτο σετικό ρηματικό ένταμα του έτους.
(ε) Για προμήειες υικών :
1. Απόφαση του Δ.Σ (ή άου αρμόδιου οράνου),
2. Τιμοόια,
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3. Πρτόκοο παρααής, καώς και κάε άο δικαιοοητικό που προέπεται από τον
Ενιαίο Κανονισμό Προμηειών ΚΕΔΚΕ και ΤΕΔΚ Αριμ. 56294 (ΦΕΚ Β΄2015/1709-2009).
(στ) Για καταοή αμοιών σε εξτερικούς Συνεράτες ια εκπόνηση μεετών και παροή
άν υπηρεσιών στην Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν:
1. Απόφαση του Δ.Σ.
2. Αποδείξεις παροής υπηρεσιών,
3. Συμφνητικό, καώς και κάε άο δικαιοοητικό που προέπεται από τον Κανονισμό Υπηρεσιών
(ζ) Για υπορετικές δαπάνες :
1. Απόφαση του Δ.Σ. που επισυνάπτεται στο πρώτο σετικό ρηματικό ένταμα του
έτους,
2. Καταστάσεις πηρμής,
3. Τιμοόια ή άα παραστατικά
(η) Για οιπές δαπάνες :
1. Απόφαση του Δ.Σ.
2. Τα κατά περίπτση παραστατικά

Άρρο 14:

Ταμείο

Η ταμειακή υπηρεσία και η διαείριση τν εξόδν και εσόδν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν
ενερείται από ίδια ταμειακή υπηρεσία αυτής. Το ταμείο της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν ενερεί
τις εισπράξεις και πηρμές και έει την ευύνη ια τη διαείριση τν ρηματικών διαέσιμν.
Ο ταμίας είναι υπορεμένος να τηρεί και να ενημερώνει καημερινά το Βιίο ή την Κατάσταση Εισπράξεν και Πηρμών. Στο ιίο αυτό καταρείται, μετά το ημερήσιο κείσιμο
του Ταμείου, και το προς εξίσση υπόοιπο.
Ο ταμίας είναι υπορεμένος να καταρεί καημερινά στο Βιίο ή στην Κατάσταση Ταμείου
στη σείδα τν εισπράξεν, όα τα Γραμμάτια Είσπραξης που εκδόηκαν και εισπράηκαν
και στη σείδα τν πηρμών όες τις πηρμές.
Στο τέος κάε μέρας ενερείται η συμφνία του ταμείου και προσδιορίζεται το υπόοιπο
τν ρηματικών διαεσίμν, που πρέπει να έει ο Ταμίας στο ρηματοκιώτιο του, δηαδή
αροίζονται όες οι εισπράξεις της ημέρας, αφαιρούνται όες οι πηρμές και προστίεται στο
ποσό τν εισπράξεν το υπόοιπο μετρητών της προηούμενης ημέρας και προσδιορίζεται το
υπόοιπο.
Μετά από το κείσιμο της ημέρας, παραδίδονται τα Γραμμάτια Είσπραξης και οι αποδείξεις
πηρμής στο Λοιστήριο ια την μηανοραφική τους επεξερασία.
Το Λοιστήριο με τη Μηανοράφηση α έει στη διάεσή του, μετά την επεξερασία τν
ραμματίν είσπραξης και τν αποδείξεν πηρμής κατάσταση τν εισπράξεν και πηρμών της ημέρας που α πρέπει να συμφνούν με το ιίο ή κατάσταση Ταμείου .
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Άρρο 15:

Γραμμάτιο Είσπραξης

Το Γραμμάτιο Είσπραξης εκδίδεται από το Λοιστήριο εις τριπούν (3πουν). Τα Γραμμάτια Είσπραξης πρέπει να είναι προαριμημένα. Το πρτότυπο του Γραμματίου Είσπραξης,
προορίζεται ια το ταμείο και στη συνέεια παραδίδεται στο Λοιστήριο.
Στο Γραμμάτιο Είσπραξης αναράφονται επίσης τα στοιεία του Φορέα από τον οποίο πραματοποιείται η είσπραξη, σύντομη αά σαφής αιτιοοία της είσπραξης και το συνοικό ποσό
αριμητικά και οοράφς.
Το Γραμμάτιο Είσπραξης υποράφεται από αυτόν που το εξέδσε (Λοιστήριο). Το Γραμμάτιο Είσπραξης υποράφεται από αυτόν που καταάει τα ρήματα και από αυτόν που τα
εισπράττει και σφραίζεται και υποράφεται από τον ταμία της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν. Το
ταμείο πρέπει να εφοδιαστεί με σφραίδα με ημερομηνία.
Τα Γραμμάτια Είσπραξης που εκδίδονται ια την απεικόνιση ταμειακών συμψηφιστικών εράφν πρέπει να αναράφουν στη έση της υποραφής του καταάοντος τη έξη ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ και να μνημονεύεται ο αριμός και η ημερομηνία του αντίστοιου Εντάματος
Πηρμής με το οποίο συμψηφίζεται. Μετά από αυτό τα Γραμμάτια Είσπραξης αρειοετούνται από το οιστήριο κατά απόυτη αριμητική σειρά.

Άρρο 16:

Δετία Συμψηφιστικών Εράφν

Τα Δετία Συμψηφιστικών Εραφών εκδίδονται από το Λοιστήριο και είναι προαριμημένα. Στο Δετίο Συμψηφιστικής Εραφής καταρούνται αναυτικά οι προς ρέση και
πίστση οαριασμοί κατά κδικό αριμό σε τεευταία ανάυση (δευτεροάμιος ή τριτοάμιος).Στο Δετίο Συμψηφιστικής Εραφής αναφέρεται σύντομη αά σαφής αιτιοοία
ια τη οιστική εραφή που περιαμάνεται σε αυτό.
Στο Δετίο τν Συμψηφιστικών Εραφών επισυνάπτονται πάντα όα τα δικαιοοητικά που
απαιτούνται και στοιειοετούν την εραφή.
Το Δετίο Συμψηφιστικής Εραφής υποράφεται από αυτόν που το συνέταξε (Λοιστήριο).Το Δετίο Συμψηφιστικής Εραφής με τα συνημμένα σε αυτό δικαιοοητικά, αρειοετείται από το Λοιστήριο κατά απόυτη αριμητική σειρά.

Άρρο 17:

Αποοισμός - οικονομικές καταστάσεις

Η Οικονομική Υπηρεσία συντάσσει, μέσα στο τρίμηνο από την ήξη του οικονομικού έτους
τις οικονομικές καταστάσεις ( ισοοισμό, τα αποτεέσματα ρήσης, τον πίνακα Διάεσης)
καώς και την έκεση πεπραμένν.
Με τη ήξη του οικονομικού έτους κείνονται οι ετήσιοι οαριασμοί, ίνεται η αποραφή της
περιουσίας της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν και συντάσσεται ο ισοοισμός και τα αποτεέσματα
ρήσες. Ο ισοοισμός και οι οικονομικές καταστάσεις συνοδεύονται από αναυτική έκεση
πεπραμένν που συντάσσεται από την Οικονομική Υπηρεσία. Στην έκεση πεπραμένν
ίνεται ανάυση τν οαριασμών και απεικονίζεται ο αμός της επιτυίας τν διαφόρν
προέψεν του προϋποοισμού στο ίδιο διάστημα.
Ο οικονομικές καταστάσεις εκρίνονται από το Διοικητικό Συμούιο της Π.Ε.Δ. Ιονίν
Νήσν. Ο ισοοισμός, τα αποτεέσματα ρήσες, και ο πίνακας διάεσης υποράφονται
από τον Πρόεδρο της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν τον Γραμματέα και τον Λοιστή.
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Η απόφαση του Διοικητικού Συμουίου ια την έκριση του αποοισμού αποστέεται
στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
Οι οικονομικές καταστάσεις με την έκεση πεπραμένν της Οικονομικής Υπηρεσίας και
την έκεση του Εποπτικού Συμουίου υποάονται στο Διοικητικό Συμούιο και στην
Γενική Συνέευση προς έκριση .

Άρρο 18:

Εστερικός Έεος

Ο εστερικός έεος ίνεται από τον υπεύυνο της Οικονομικής Υπηρεσίας και αφορά:
• Εάν τηρήηκαν οι προεπόμενες από τον κανονισμό και οιπές διατάξεις διαδικασίες.
• Εάν τα οικεία δικαιοοητικά που στηρίζουν την δαπάνη έουν εκδοεί κανονικά και
φέρουν τις υποραφές τν συμπραττόντν υπηρεσιακών οράνν.
• Αν τα δικαιοοητικά τν δαπανών είναι έκυρα και έουν εκδοεί σύμφνα με τις
διατάξεις του παρόντα κανονισμού και τν διατάξεν του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92)
• Αν έιναν οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτν και αποδόηκαν αυτές
νομίμς και εμπρόεσμα.
• Την σστή τήρηση τν οαριασμών του Λοιστικού Σεδίου.

Άρρο 19:

Τακτικός έεος - Εποπτικό Συμούιο

Ο Τακτικός έεος ασκείται από το Εποπτικό Συμούιο το οποίο ασκεί έεο στην
οικονομική διαείριση της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν. Ο έεος διενερείται τόσο τριμηνιαία
όσο και ετήσια με την ήξη του οικονομικού έτους. Κατά την διενέρεια του εέου ερευνά
τα τηρούμενα ιία και τα ανακαία νόμιμα δικαιοοητικά και παραστατικά στοιεία και
συντάσσει αιτιοοημένη έκεση ια την οικονομική διαείριση. Το Εποπτικό Συμούιο με
την ήξη του οικονομικού έτους συντάσσει την έκεση επί του οικονομικού αποοισμού.
Η οικονομική υπηρεσία διευκούνει την έρο του Εποπτικού Συμουίου με τη παροή τν
ανακαίν στοιείν και διευκρινήσεν.
Η έκεση του Εποπτικού Συμουίου αποστέεται μαζί με τον αποοισμό, στο Διοικητικό
Συμούιο, το οποίο υπορεούται αμέσς να αμάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα ια την τακτοποίηση τν τυόν αναραφόμενν σε αυτήν παραείψεν ή την παροή τν απαιτούμενν
διευκρινήσεν προς το Εποπτικό Συμούιο, με τεκμηρίση τν απόψεών του ς προς το
ορό και νόμιμο τν ενομένν δαπανών.
Η έκεση του Εποπτικού Συμουίου αποστέεται προς την ετήσια τακτική Γενική Συνέευση, η οποία και αποφασίζει σετικά. Αποστέεται επίσης και προς τον αντίστοιο Γενικό
Γραμματέα Αποκεντρμένης Διοίκησης στο παίσιο της ασκούμενης εποπτείας του.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμουίου της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν, μπορεί ο ετήσιος τακτικός έεος να διενερείται και από ένα ορκτό εεκτή - οιστή.

Άρρο 20:

Εφαρμοή Κανονισμού

Ο παρών Κανονισμός Οικονομικής Διαείρισης, ισύει από την έκρισή του από το Δ.Σ. της
Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.
12

Ευρετήριο

Α

Μ

αντικείμενο κανονισμού
Οικονομικής Διαείρισης, 4
αποοισμός, 11

Μηανοράφηση, 7

Ν

Β

Νόμοι
Ν.
Ν.
ιίο
Ν.
Αναυτικά Καοικά, 6
Ν.
Αποραφών & Ισοοισμών, 6
Ν.
Ημεροόιο Διαφόρν Πράξεν, 6
Ν.
Ημεροόιο Ταμείου, 6
Ν.
Ισοζύια αναυτικού & ενικού καοικού, 6
Μητρώο Παίν, 6

1416/1984, 4
1832/1989, 4
2307/1995, 4
2503/97, 4, 5
2819/2000, 4
3852/2010, 5
3966/2011, 5

Ο

Γ
Γενική Συνέευση, 4
ραμμάτιο είσπραξης, 11

οικονομικές καταστάσεις, 11
οικονομική διαείριση
εφαρμοή κανονισμού, 12
νομοεσία, 4

Δ

Π

δικαιοοητικά δαπανών,
Διοικητικό Συμούιο, 4

πηρμές, 8
Προεδρικά Διατάματα
Π.Δ. 75/2011, 4
Π.Δ. 186/92, 7, 12
Π.Δ. 186/1992, 6
Π.Δ. 197/1978, 4
Πρόεδρος, 4
Προϋποοισμός, 5

Ε
έκριση δαπάνης, 7
Εκτεεστική Επιτροπή, 4
έεος
τακτικός, 12
Ενιαίος Κανονισμός Προμηειών, 4
εντοή πηρμής, 7
Εποπτικό Συμούιο, 4, 12
εστερικός έεος, 12

Λ

Τ
ταμείο, 10

Χ
ρηματικά εντάματα, 8

οιστικά ιία, 6
εώρηση, 6
Λοιστικό Σέδιο, 7

13

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
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