ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 1
Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Ε.Π. «Εκπαίδευση & ∆ια Βίου Μάθηση»
συγκροτήθηκε µε την αριθ. 4878/11-3-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων
(ΦΕΚ 465B/17.3.08), στην οποία καθορίζεται η αποστολή και εξειδικεύονται οι
αρµοδιότητές

της

σύµφωνα

µε

το

άρθρο

12

του

Ν.

3614/2007

(ΦΕΚ

267Α΄/3.12.2007).

Άρθρο 2
Αρµοδιότητες Προέδρου
Συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Επ. Πα. του Ε.Π. «Εκπαίδευση & ∆ια Βίου Μάθηση» στις
οποίες και προεδρεύει.
Υπογράφει τις αποφάσεις και τα συµπεράσµατα των συνεδριάσεων της Επ. Πα.
Έχει την ευθύνη, σε συνεργασία µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π. για την
πληροφόρηση των εκπροσώπων τύπου σχετικά µε τις εργασίες και τις αποφάσεις της
Επ. Πα.
Εισηγείται στην ετήσια ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης τις
προτάσεις τροποποιήσεων που επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια
συµµετοχή

των

Ταµείων

καθώς

και

κάθε

άλλη

απόφαση

της

Επιτροπής

Παρακολούθησης

Άρθρο 3
Σύγκληση
Η Επ. Πα. του ΕΠ συνεδριάζει τουλάχιστον µια φορά ετησίως.
Η Επ. Πα. συγκαλείται από τον Πρόεδρο της, µε πρόσκλησή του, είτε µε πρωτοβουλία
του, είτε ύστερα από αίτηση του ενός τρίτου των µελών της µε δικαίωµα ψήφου.
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Άρθρο 4
Ηµερήσια ∆ιάταξη
Ο Πρόεδρος καθορίζει την ηµερήσια διάταξη µετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση & ∆ια Βίου Μάθηση» και την υποβάλει για έγκριση
κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Επ. Πα.
Τα µέλη της Επ.Πα. πριν τη σύγκλησή της µπορούν να υποβάλουν γραπτώς στον
Πρόεδρο θέµατα προκειµένου να περιληφθούν στην ηµερήσια διάταξη.
Κατ’ εξαίρεση, θέµατα που τίθενται προς συζήτηση από τα µέλη της Επ.Πα. κατά τη
συνεδρίαση της Επιτροπής συζητούνται µε τη σύµφωνη γνώµη του σώµατος.

Άρθρο 5
Πρόσκληση στα µέλη
Οι προσκλήσεις, η ηµερήσια διάταξη καθώς και τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται
για τις συνεδριάσεις της Επ. Πα. διαβιβάζονται στα µέλη δύο (2) εβδοµάδες πριν από τη
συνεδρίασή της.
Για την ενηµέρωση και προετοιµασία των µελών της Επ. Πα. θα ενηµερώνεται η
ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση & ∆ια Βίου
Μάθηση» δύο (2) εβδοµάδες πριν από τη συνεδρίασή της, µε επικαιροποιηµένα στοιχεία
και πληροφορίες.

Άρθρο 6.
Α. ∆ιαδικασία λήψης αποφάσεων
Η Επ. Πα. έχει απαρτία όταν παρίσταται το 60% των µελών µε δικαίωµα ψήφου.
Οι αποφάσεις της Επ. Πα. λαµβάνονται σε πνεύµα συναίνεσης.
Σε περίπτωση που µία απόφαση δεν µπορεί να ληφθεί µε τη συναίνεση όλων των
µελών της Επ. Πα. η απόφαση αυτή λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων µελών της που έχουν δικαίωµα ψήφου
Οι αποφάσεις και τα συµπεράσµατα υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Επ. Πα. µε
εξουσιοδότηση των παρόντων µελών της και δηµοσιεύονται στην οικεία ιστοσελίδα της
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση & ∆ια Βίου Μάθηση» και εκδίδεται
δελτίο τύπου µε ευθύνη της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης, το οποίο αποστέλλεται στα
έντυπα και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.

Β. Γραπτή διαδικασία
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Για επείγοντα θέµατα ή για θέµατα που υπάρχει εξουσιοδότηση από την Επ. Πα., ο
Πρόεδρος ακολουθεί τη γραπτή διαδικασία ως ακολούθως:
i.

Αποστέλλει στα µέλη της Επ. Πα. σχέδιο εισήγησης. Τα µέλη εντός 20
ηµερολογιακών ηµερών πρέπει να εκφράσουν γραπτά τη γνώµη τους. Η
εισήγηση

θεωρείται

πλειοψηφία

των

εγκριθείσα
εχόντων

όταν

δικαίωµα

έχει

απαντήσει

ψήφου

θετικά

µελών

της

η

απόλυτη
Επιτροπής

Παρακολούθησης.
ii.

Η προθεσµία των 20 ηµερών σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις µπορεί να
οριστεί σε µικρότερο διάστηµα, ωστόσο σε κάθε περίπτωση όχι µικρότερο των 10
ηµερολογιακών ηµερών.

iii.

Η παράλειψη αποστολής γραπτής απάντησης εντός των ανωτέρω χρονικών
ορίων θεωρείται ως αποδοχή.
Γ. Σύνταξη κειµένου Αποφάσεων και Συµπερασµάτων

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επ. Πα. και στη βάση της συζήτησης που
διεξάγεται,

η

Ειδική

Υπηρεσία

∆ιαχείρισης

του

Επιχειρησιακού

Προγράµµατος

Εκπαίδευση & ∆ια Βίου Μάθηση αναλαµβάνει να συντάξει το Σχέδιο των αποφάσεων και
συµπερασµάτων της Επ.Πα., το οποίο, µετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων και τη
σύµφωνη γνώµη του Προέδρου, διανέµεται στα παρευρισκόµενα µέλη της Επ. Πα.
∆. Οριστικοποίηση και υπογραφή των αποφάσεων και συµπερασµάτων
Το κείµενο οριστικοποιείται, µε βάση τις παρατηρήσεις των µελών της Επ. Πα., είτε
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είτε εντός προθεσµίας 10 ηµερών για τη λήψη
γραπτών παρατηρήσεων. Οι αποφάσεις και τα συµπεράσµατα της συνεδρίασης
υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Επ. Πα.
Ε. Αποστολή Απόφασης
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση & ∆ια
Βίου

Μάθηση»

αναλαµβάνει

την

ευθύνη

κοινοποίησης

των

αποφάσεων

και

συµπερασµάτων της Επ. Πα. σε όλα τα µέλη προς ενηµέρωση και υλοποίηση των
επιµέρους αποφάσεων.

Άρθρο 7
∆ιεξαγωγή Τεχνικής Σύσκεψης
Πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της Επ. Πα. πραγµατοποιείται Τεχνική Συνάντηση
στην οποία ο Πρόεδρος της ΕΠ. ΠΑ. καλεί την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π.
Εκπαίδευση & ∆ια Βίου Μάθηση, εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όποια
από τα µέλη της ΕΠ. Πα. θεωρούνται ως απαραίτητα για την καλύτερη προετοιµασία της
Επιτροπή Παρακολούθησης.
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Άρθρο 8
Γραµµατεία
Χρέη γραµµατείας εκτελεί η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π..

Σε κάθε συνεδρίαση η γραµµατεία µεριµνά για τη σύνταξη της ηµερήσιας διάταξης, τη
συγκρότηση του Φακέλου µε το απαραίτητο υλικό τεκµηρίωσης, τη σύνταξη των
πρακτικών των συνεδριάσεων και του καταλόγου παρόντων µελών, ο οποίος είναι στη
διάθεση του Προέδρου.

Άρθρο 9
Πρακτικά
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης η γραµµατεία τηρεί πλήρη µαγνητοφωνηµένα
πρακτικά, τα οποία συντάσσει µετά το πέρας της συνεδρίασης και αποστέλλει στα µέλη
της Επ.Πα. το επίσηµο κείµενο αυτών µέσα σε 30 ηµερολογιακές ηµέρες από τη λήξη
της συνεδρίασης της Επ.Πα.
Τα πρακτικά εγκρίνονται κατά την έναρξη της συζήτησης της επόµενης συνεδρίασης
της Επ.Πα.

Άρθρο 10
Τροποποίηση Κανονισµού Εσωτερικής λειτουργίας
Ο παρών Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας της Επ. Πα. µπορεί να τροποποιηθεί µε
απόφαση των µελών της µε τη σύµφωνη γνώµη της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση & ∆ια Βίου Μάθηση» σύµφωνα µε τις
οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισµού.
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