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ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014 – 2020 

 

 

Άρθρο 1 

Νομικό Τπόβαθπο και πόλορ ηηρ Επιηποπήρ Παπακολούθηζηρ 
 

1. Ζ ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο πξνβιέπεηαη απφ ηα άξζξα 47-49 

ηνπ Καλνληζκνχ (Δ.Δ) 1303/2013, ηα άξζξα 73–74 ηνπ Καλνληζκνχ (Δ.Δ) 1305/2013 

θαη ην άξζξν 11 ηνπ Καη’ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ 240/2014. 

2. Ζ Δπηηξνπή θαηαξηίδεη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο, ν νπνίνο 

επηθπξψλεηαη κε Απφθαζε ηνπ Υπνπξγηθνχ Σπκβνπιίνπ. 

  

Άρθρο 2 

ύνθεζη Επιηποπήρ Παπακολούθηζηρ 
 

1. Καζήθνληα Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 αζθεί ε Γεληθή Γηεπζχληξηα ηνπ Υπνπξγείνπ 

Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, ππφ ηελ ηδηφηεηα ηεο σο 

επηθεθαιήο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-

2020. Μέιε ηεο Δπηηξνπήο κε δηθαίσκα ςήθνπ είλαη εθπξφζσπνη ησλ πην θάησ 

Φνξέσλ: 

 

Υπνπξγεία / Τκήκαηα / Υπεξεζίεο 

 Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

 Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ (Μνλάδα Δπξσπατθψλ Τακείσλ) 

 Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ (Τκήκα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο) 

 Υπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Τνπξηζκνχ 

 Υπνπξγείν Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο (Γηαρεηξηζηηθή 

Αξρή) 

 Γεληθή Γηεχζπλζε Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ, Σπληνληζκνχ θαη Αλάπηπμεο  

 Τκήκα Γεσξγίαο 

 Τκήκα Γαζψλ 

 Τκήκα Αλαπηχμεσο Υδάησλ 

 Τκήκα Πεξηβάιινληνο 
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Αξρή Πιεξσκψλ 

 Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ 

 

Δξεπλεηηθά θαη αθαδεκατθά Ηδξχκαηα 

 Ηλζηηηνχην Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ 

 Τερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 

 

Δλψζεηο Αξρψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

 Έλσζε Κνηλνηήησλ Κχπξνπ 

 Έλσζε Γήκσλ Κχπξνπ 

 

Οηθνλνκηθνί θαη Κνηλσληθνί Δηαίξνη  

 Κππξηαθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην 

 Οκνζπνλδία Δξγνδνηψλ θαη Βηνκεράλσλ 

 Παλαγξνηηθή Έλσζε Κχπξνπ 

 Έλσζε Κππξίσλ Αγξνηψλ 

 Νέα Αγξνηηθή Κίλεζε 

 Παλαγξνηηθφο Σπλδέζκνο Κχπξνπ 

 Δπξσαγξνηηθφο Σχλδεζκνο Κχπξνπ 

 

Άιινη Φνξείο 

 Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Τνπξηζκνχ 

 Δζληθφο Μεραληζκφο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο  

(Υπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο) 

 Οκνζπνλδία Πεξηβαιινληηθψλ θαη Οηθνινγηθψλ Οξγαλψζεσλ Κχπξνπ 

 Παγθχπξηα Έλσζε Γεσπφλσλ 

 Δθπξφζσπνο Οκάδσλ Τνπηθήο Γξάζεο 

 

2. Σηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ζπκκεηέρνπλ σο 

παξαηεξεηέο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ αιιά κε ζπκβνπιεπηηθή ηδηφηεηα εθπξφζσπνη 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, αλάινγα κε ηα ζέκαηα πνπ 

ηίζεληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θάζε ζπλεδξίαζεο, δχλαηαη λα θαιέζεη θαη 

εθπξνζψπνπο άιισλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο επίζεο θαη εηδηθνχο 

εκπεηξνγλψκνλεο, σο παξαηεξεηέο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. 
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Άρθρο 3 

Καθήκονηα και απμοδιόηηηερ ηηρ Επιηποπήρ Παπακολούθηζηρ 
 

1. Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο βεβαηψλεηαη γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ. 

 

2. Σχκθσλα κε ην άξζξν 49 ηνπ Καλνληζκνχ (Δ.Δ) 1303/2013: 

i. Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θαη’ έηνο 

θαη εμεηάδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηελ πξφνδν σο πξνο ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Ωο πξνο απηφ, εμεηάδεη ηα δεκνζηνλνκηθά 

ζηνηρεία, ηνπο θνηλνχο θαη εηδηθνχο δείθηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

ii. Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο εμεηάδεη φια ηα δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ επίδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ησλ αλαζεσξήζεσλ επηδφζεσλ. 

iii. Εεηείηαη ε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, ε νπνία εθφζνλ ην 

θξίλεη θαηάιιειν, εθδίδεη γλσκνδφηεζε γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπ πξνηείλεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. 

iv. Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο δχλαηαη λα ππνβάιεη παξαηεξήζεηο ζηε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελεξγεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

κείσζε ηεο δηνηθεηηθήο επηβάξπλζεο ησλ δηθαηνχρσλ. 

  

3. Δπηπξφζζεηα απφ ηα πην πάλσ θαζήθνληα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ 

Καλνληζκνχ (Δ.Δ) 1305/2013 ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο: 

i. Γλσκνδνηεί θαη εθδίδεη γλψκε εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ 

απφθαζε έγθξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα 

επηινγήο γηα ηηο ρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεηο. Τα θξηηήξηα επηινγήο 

αλαζεσξνχληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 

ii. Δμεηάδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο επηδφζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξφνδν εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

iii. Δμεηάδεη, εηδηθφηεξα δξάζεηο ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα πνπ 

αθνξνχλ ηελ ηήξεζε ησλ εθ ησλ πξνηέξσλ φξσλ, νη νπνίεο εκπίπηνπλ 

ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο αξρήο δηαρείξηζεο θαη ηεξείηαη ελήκεξε ζρεηηθά 

κε ηηο  δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ηήξεζε άιισλ εθ ησλ πξνηέξσλ 

φξσλ. 

iv. Σπκκεηέρεη ζην Δζληθφ Αγξνηηθφ Γίθηπν κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 
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v. Δμεηάδεη θαη εγθξίλεη ηηο εηήζηεο εθζέζεηο πινπνίεζεο πξηλ απνζηαινχλ 

ζηελ  Δπηηξνπή. 

 

Άρθρο 4 

Απμοδιόηηηερ Πποέδπος 
 

1. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

 Σπγθαιεί ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, ζηηο νπνίεο θαη πξνεδξεχεη θαη 

νξίδεη ηελ εθάζηνηε εκεξήζηα δηάηαμε. 

 Σπληνλίδεη ηηο εξγαζίεο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο. 

 Υπνγξάθεη ηηο απνθάζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο 

Δπηηξνπήο.  

 Γλσζηνπνηεί ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο. 

 Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ηχπνπ ζρεηηθά 

κε ηηο εξγαζίεο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο. 

 Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο 

ηεο Δπηηξνπήο. 

 Γχλαηαη λα νξίδεη πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηερληθέο ζπζθέςεηο γηα ηελ εμέηαζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ, νη νπνίεο ζα πξνεγνχληαη ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 

Δπηηξνπήο. 

 Γχλαηαη λα θαιεί εθπξνζψπνπο άιισλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο επίζεο 

θαη εηδηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο σο παξαηεξεηέο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. 

 

Άρθρο 5 

ύγκληζη 
 

1. Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηεο, είηε κε δηθή ηνπ 

πξσηνβνπιία, είηε χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζε ηνπ ελφο ηξίηνπ ηνπιάρηζηνλ ησλ 

κειψλ ηεο Δπηηξνπήο. 

2. Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζπλεδξηάδεη θαηά θαλφλα κία θνξά ην ρξφλν, ζε 

ρξφλν θαη ρψξν πνπ θαζνξίδεη ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο. 

 

 

Άρθρο 6 

Ημεπήζια Διάηαξη 
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1. Ο Πξφεδξνο θαζνξίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ηελ ππνβάιιεη γηα έγθξηζε θαηά 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο.  Με πξσηνβνπιία ηνπ 

Πξνέδξνπ, κπνξεί λα πξνηαζεί γηα ζπδήηεζε ζέκα εθηφο εκεξεζίαο δηάηαμεο κε ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ επείγνληνο, λννπκέλνπ φηη απηφ ζα εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή.  Τα 

έθηαθηα απηά ζέκαηα γλσζηνπνηνχληαη ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηνπιάρηζηνλ 2 

εξγάζηκεο κέξεο πξηλ ηε ζπλεδξία. Τα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ 

γξαπηψο εηζεγήζεηο γηα ζπκπεξίιεςε ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε κέρξη θαη 5 

εξγάζηκεο κέξεο πξηλ ηε ζπλεδξία. Ο Πξφεδξνο απνθαζίδεη πνηα ζέκαηα ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή γηα ηα 

ππφινηπα, θαηά ηελ έγθξηζε ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο ζηε ζπλεδξία.  Δπηπξφζζεηα, ε 

εκεξήζηα δηάηαμε ηεο θάζε ζπλεδξίαο ζα πεξηιακβάλεη ζέκα ππφ ηνλ ηίηιν 

«Γηάθνξα», ψζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπδήηεζεο ζεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο 

λα πξνθχςνπλ ηελ ηειεπηαία ζηηγκή.  

 

Άρθρο 7 

Ππόζκληζη ζηα Μέλη 

 

1. Οη πξνζθιήζεηο θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε δηαβηβάδνληαη ζηα κέιε ηφζν ζε έληππε 

φζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, 15 εξγάζηκεο εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηε 

ζχγθιεζε ηεο Δπηηξνπήο.  Τα έγγξαθα εξγαζίαο ζα απνζηέιινληαη 10 εξγάζηκεο 

κέξεο πξηλ ηε ζπλάληεζε. Ο Πξφεδξνο, ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα 

απνζηείιεη ηηο πξνζθιήζεηο θαη ηα έγγξαθα ζηα Μέιε ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ 

πξναλαθεξφκελνπ. 

2. Κάζε κεηαβνιή ζηελ εθπξνζψπεζε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο 

θνηλνπνηείηαη γξαπηψο ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο.  Δηδηθφηεξα, ηα κέιε - θνξείο 

θνηλνπνηνχλ γξαπηψο, κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ιήςε ηεο 

πξφζθιεζεο γηα ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηπρφλ αιιαγή εθπξνζψπνπ ηνπο θαη 

κεξηκλνχλ γηα ηελ παξάδνζε κε επζχλε ηνπο, ησλ απεζηαικέλσλ εγγξάθσλ ηεο 

ζπλεδξίαζεο ζην λέν εθπξφζσπφ ηνπο. 

 

Άρθρο 8 

Διαδικαζία λήψηρ αποθάζεων 

 

1. Απαξηία ππάξρεη φηαλ είλαη παξφλ ην πελήληα ηνηο εθαηφλ ζπλ έλα (50%+1) ησλ 

κειψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ. Γηθαίσκα ςήθνπ έρνπλ ν Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο. 

2. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ιακβάλνληαη ζε πλεχκα ζπλαίλεζεο ησλ 

παξηζηάκελσλ κειψλ. 
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3. Σε πεξίπησζε πνπ κηα απφθαζε δελ κπνξεί λα ιεθζεί κε ζπλαίλεζε ησλ κειψλ, 

ηφηε ιακβάλεηαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ παξηζηάκελσλ κειψλ (50%+1). 

4. Ο Πξφεδξνο δηαζθαιίδεη φηη γηα νπνηαδήπνηε πξφηαζε γηα απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

 Γελ αληίθεηηαη ζηηο πξφλνηεο ησλ ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαζψο επίζεο θαη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο 

 Δίλαη ζχκθσλε κε ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 θαη ηελ 

Σπκθσλία Δηαηξηθήο Σρέζεο 

 Γελ πξνλνεί αχμεζε ζηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ θξάηνπο 

 

5. Οη απνθάζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο. 

 

6. Γηα ζέκαηα γηα ηα νπνία ππάξρεη εμνπζηνδφηεζε απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο ή γηα επείγνληα ζέκαηα, ν Πξφεδξνο αθνινπζεί ηε γξαπηή 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ σο αθνινχζσο: 

 Απνζηέιιεη ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζρέδην εηζήγεζεο γηα απφθαζε.  Τα κέιε 

εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ πξέπεη λα εθθξάζνπλ γξαπηψο ηε γλψκε ηνπο.  

 H εηζήγεζε ζεσξείηαη εγθξηζείζα φηαλ ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ έρεη 

απνδερηεί ηελ εηζήγεζε, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

παξαγξάθσλ 8.3 θαη 8.4.  

 Ζ κε γξαπηή απάληεζε εληφο ηνπ πην πάλσ ρξνληθνχ νξίνπ ζεσξείηαη σο 

απνδνρή.  

 Ζ πξνζεζκία ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ κπνξεί λα κεησζεί ζε κηθξφηεξν 

δηάζηεκα, ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηψζεηο. 

 Ζ γξαπηή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ κπνξεί λα γίλεηαη κε ειεθηξνληθή 

επηθνηλσλία. 

 

Άξζξν 9 

Κώδικαρ δεονηολογίαρ μελών ηηρ Επιηποπήρ Παπακολούθηζηρ 

Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ ηνπο αθφινπζνπο θαλφλεο 

δενληνινγίαο: 

1. Να ιακβάλνπλ απνθάζεηο γηα ην επξχηεξν δεκφζην ζπκθέξνλ θαη φρη κε 

βάζε ηελ εμππεξέηεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιενλεθηεκάησλ ή άιισλ 

σθειεηψλ γηα ηνπο ίδηνπο ή γηα άιινπο. 

2. Να δειψλνπλ ζηνλ Πξφεδξν, θαηά ηελ έλαξμε ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλεδξίαζεο, θάζε πεξίπησζε πξαγκαηηθήο ή ελδερφκελεο ζχγθξνπζεο 
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ζπκθεξφλησλ ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ηεο 

Δπηηξνπήο. Σηελ πεξίπησζε απηή, ν Πξφεδξνο απνθαζίδεη αλ ην κέινο ζα 

απνθιείεηαη απφ ηε ζπδήηεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη απφ θάζε 

ζπκκεηνρή ζε νπνηαδήπνηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο. Απηέο νη αξρέο 

ηζρχνπλ εμίζνπ γηα ηηο απνθάζεηο θαη ηηο απφςεηο κέζσ γξαπηήο δηαδηθαζίαο. 

 

3. Να ελεκεξψλεη ην θνξέα ηνπ ή ηελ νκάδα θνξέσλ πνπ εθπξνζσπεί κεηά 

απφ θάζε ζπλεδξίαζε ή απφθαζε κε γξαπηή δηαδηθαζία, ηφζν γηα ηε 

ζπδήηεζε φζν θαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο. 

 

Άρθρο 10 

Τποεπιηποπέρ 

1. Μπνξεί λα ζπγθξνηνχληαη ππνεπηηξνπέο ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ 

εμέηαζε εηδηθψλ ζεκάησλ, κεηά απφ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο. 

2. Οη ππνεπηηξνπέο ππνβάιινπλ εηζεγήζεηο γηα ηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο ζηελ 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο. 

 

Άρθρο 11 

Γπαμμαηεία 
 

1. Φξέε Γξακκαηείαο εθηειεί ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΠΑΑ 2014-2020. 

 

2. Σε θάζε ζπλεδξίαζε ε Γξακκαηεία κεξηκλά γηα ηε ζχληαμε θαηαιφγνπ ησλ 

παξφλησλ κειψλ, ν νπνίνο ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

 

Άρθρο 12 

Ππακηικά 

 

1. Ζ Γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηεξεί πξαθηηθά, ζηα νπνία 

θαηαγξάθνληαη φιεο νη απνθάζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπλεδξίαζεο θαη 

απνζηέιινληαη πξνο ελεκέξσζε ζηα κέιε κέζα ζε 30 εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήμε 

ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο. 

 

2. Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ εληφο 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ 

ηελ εκέξα απνζηνιήο ησλ πξαθηηθψλ γξαπηέο παξαηεξήζεηο, ε απνδνρή ησλ 

νπνίσλ είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο. 
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3. Τα πξαθηηθά ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο 

επφκελεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο. Σηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο ηίζεληαη θαη νη 

παξαηεξήζεηο κειψλ ηεο πνπ δελ έρνπλ γίλεη απνδεθηέο. 

 

4. Ζ ηειηθή κνξθή ησλ πξαθηηθψλ δεκνζηνπνηείηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ 

Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο γηα ελεκέξσζε φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

 

Άρθρο 13 

Σποποποίηζη  Εζωηεπικού Κανονιζμού Λειηοςπγίαρ 

 

1. Ο παξψλ Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο, κπνξεί λα 

ηξνπνπνηεζεί κε απφθαζε ησλ κειψλ ηεο.  Ζ Απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απφ ηνλ 

Υπνπξγφ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο. 

 

 

 

 

 


