
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                                Κ.Δ.Π. 49/2020 
Αρ. 5207, 14.2.2020    

Αριθμός  49 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΓΔΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΓΔΗΑ ΝΟΜΟΗ 2001 ΔΧ 2017  

__________________ 

Απνθάζεηο  δπλάκεη ησλ άξζξσλ 10 θαη 14  

 

89(Η) ηνπ 2001 
134(Η) ηνπ 2002 
101(Η) ηνπ 2004 

62(Η) ηνπ 2005 
74(Η) ηνπ 2017. 

Ο Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Τγείαο αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ησλ άξζξσλ 10 
θαη 14 ησλ πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο Νφκνπ ηνπ 2001 έσο 2017, εθδίδεη ηηο αθφινπζεο 
Απνθάζεηο- 

ΜΔΡΟ Η 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

Δξκελεία. 

1. Οη παξνχζεο Απνθάζεηο  ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Τγείαο  
(Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Ηαηξψλ) Απνθάζεηο ηνπ 2020. 

2. (1) ηηο παξνχζεο Απνθάζεηο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα-  

 «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο Νφκν∙ 

«Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Ηαηξψλ» ή «Δπηηξνπή» ζεκαίλεη ηελ επηηξνπή πνπ ζπζηήλεηαη δπλάκεη 
ηεο Απφθαζεο 4 ησλ παξνπζψλ Απνθάζεσλ∙ 

(2) Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο παξνχζεο Απνθάζεηο θαη δελ εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά, 
έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζε απηνχο απφ ην Νφκν. 

θνπφο ησλ 
παξνπζψλ 
Απνθάζεσλ. 

3. θνπφο ησλ παξνπζψλ Απνθάζεσλ είλαη ε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Δπηζηεκνληθήο 
Δπηηξνπήο Ηαηξψλ. 

ΜΔΡΟ ΗI 
ΤΣΑΖ  ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΗΑΣΡΧΝ  

χζηαζε 
Δπηηξνπήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χλζεζε 
Δπηηξνπήο.  

4. (1) Σν πκβνχιην δηνξίδεη Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Ηαηξψλ νη αξκνδηφηεηεο ηεο νπνίαο 
πεξηιακβάλνπλ, ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ ζην πκβνχιην ή/θαη ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή:  

(α)    γηα ηε δηαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο,  

(β)    γηα ηελ πηνζέηεζε πξσηνθφιισλ, πεξηνξηζκψλ ζηηο ηαηξηθέο πξάμεηο ή/θαη δξαζηεξηφηεηεο,  

(γ)     γηα ηελ εθαξκνγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ,  

(δ)     γηα νπνηνδήπνηε ζέκα δεηείηαη ε γλσκνδφηεζε ηεο.  

(ε)    γηα ηελ άζθεζε νπνηαζδήπνηε άιιεο αξκνδηφηεηαο πνπ δχλαηαη λα ηεο αλαηεζεί απφ ην 
πκβνχιην.  

(2) Άλεπ επεξεαζκνχ ηεο γεληθφηεηαο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν (1), νη αξκνδηφηεηεο ηεο πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ:  

(α) λα ζπκβνπιεχεη ην πκβνχιην ή/θαη ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή γηα δεηήκαηα πνηνηηθήο παξνρήο 
ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο,  

(β) ηελ αλάπηπμε ή/θαη πξνζαξκνγή ή/θαη αλαζεψξεζε θιηληθψλ θαηεπζπληεξίσλνδεγηψλ θαη 
πξσηνθφιισλ θαη ππνβνιή εηζήγεζεο ζην πκβνχιην. 

(γ) λα ζπκβνπιεχεη ην πκβνχιην ή/θαη ην Γεληθφ Γηεπζπληή γηα δεηήκαηα πνπ αλαδεηθλχνληαη ζηελ 
παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο θαη ρξήδνπλ αμηνιφγεζεο θαη βειηησηηθψλ αιιαγψλ.  

(δ) λα ζπκβνπιεχεη ην πκβνχιην ή/θαη ην Γεληθφ Γηεπζπληή γηα δεηήκαηα ελεκεξσηηθήο 
εθπαίδεπζεο ησλ ηαηξψλ ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο.  

5. (1) Ζ Δπηηξνπή απαξηίδεηαη απφ επηά κέιε σο αθνινχζσο:  

 

 

 

 

Θεηεία. 
 

(α) ηνλ πξφεδξν πνπ δηνξίδεηαη απφ ην πκβνχιην,   

(β) ην γξακκαηέα πνπ είλαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Οξγαληζκνχ ή ππάιιεινο ηνπ Οξγαληζκνχ 
πνπ εμνπζηνδνηείηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή γηα ηνλ ζθνπφ απηφ,  

(γ) πέληε (5) ηαηξνχο πνπ δηνξίδνληαη απφ ην πκβνχιην νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 
χζηεκα, ή/θαη αθαδεκατθνί.  

6. Ζ ζεηεία ηνπ πξνέδξνπ ή κέινπο ηεο  Δπηηξνπήο είλαη ηξηεηήο κε δηθαίσκα επαλαδηνξηζκνχ.   

153



Κέλσζε ηεο 
ζέζεο 
πξνέδξνπ θαη 
κέινπο  
Δπηηξνπήο. 

 

 

 

πλεδξηάζεηο 
Δπηηξνπήο. 

 

7. (1) Ζ ζέζε ηνπ πξνέδξνπ ή κέινπο ηεο Δπηηξνπήο θελνχηαη-  

(α) ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ∙ 

(β) ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ε νπνία ππνβάιιεηαη γξαπηψο ζην πκβνχιην.   

(γ) ζε πεξίπησζε παχζεο ηνπ απφ ην πκβνχιην, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.  

(2) ε πεξίπησζε πνπ ε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ ή κέινπο ηεο  Δπηηξνπήο θελνχηαη πξηλ απφ ηε ιήμε 
ηεο ζεηείαο ηνπ, ην   πκβνχιην, πξνβαίλεη, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ θαη ηεο 
Απφθαζεο 5, ζην δηνξηζκφ λένπ πξνέδξνπ ή κέινπο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε γηα ην ππφινηπν 
ηεο ζεηείαο ηνπ. 

8. Ζ Δπηηξνπή ελεξγεί λφκηκα θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο είλαη θαζ’ φια έγθπξεο αλεμαξηήησο ηεο 
θέλσζεο νπνηαζδήπνηε ζέζεο ή νπνηνπδήπνηε ειαηηψκαηνο ζην δηνξηζκφ ηνπ πξνέδξνπ, ηνπ 
γξακκαηέα ή/ θαη νπνηνπδήπνηε κέινπο. 

Αληηθαηάζηαζε 
κειψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σξφπνο 
ιεηηνπξγίαο. 

 

 

 

 

 

 

Απαξηία. 

 

9. (1) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν πξφεδξνο ή/θαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο θσιχεηαη πξνζσξηλά 
γηα νπνηνδήπνηε ιφγν λα αζθήζεη ηα θαζήθνληα ηνπ, ην πκβνχιην, δχλαηαη λα δηνξίζεη 
πξνζσξηλά γηα ηελ πεξίνδν ηεο πξνζσξηλήο απνπζίαο θαη ν δηνξηζκφο απηφο ιήγεη πάξαπηα κε 
ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, σο αληηθαηαζηάηε ηνπο ηα αθφινπζα 
πξφζσπα:  

(α) γηα ηνλ πξφεδξν έλα απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο,  

(β) γηα ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο άιιν πξφζσπν πνπ επηιέγεη ην πκβνχιην ηεξνπκέλσλ ησλ 
δηαηάμεσλ ηεο Απφθαζεο 5.  

(2) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν γξακκαηέαο θσιχεηαη πξνζσξηλά γηα νπνηνδήπνηε ιφγν λα 
αζθήζεη ηα θαζήθνληα ηνπ, ην πκβνχιην δηνξίδεη σο αλαπιεξσηή ηνλ εθάζηνηε Γηεπζπληή ηνπ 
Οξγαληζκνχ πνπ ελεξγεί σο αλαπιεξσηήο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή γηα ηελ πεξίνδν ηεο 
πξνζσξηλήο απνπζίαο θαη ν δηνξηζκφο απηφο ιήγεη πάξαπηα κε ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ άζθεζε 
ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. 

10. (1)(α) Ζ Δπηηξνπή ξπζκίδεη ηα ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηεο, ηνλ ηξφπν θαη ην ρξφλν ηεο ζχγθιεζεο 
ηνπο, ηε δηαδηθαζία, ηνλ ηχπν ησλ εληχπσλ, ην ηξφπν εμέηαζεο ησλ ζεκάησλ, ηνλ ηχπν ππνβνιήο 
ησλ εθζέζεσλ, ηελ αθνινπζνχκελε ζε απηέο δηαδηθαζία θαη νπνηνδήπνηε ζέκα παξεκπίπηνλ, 
ζπκπιεξσκαηηθφ θαη παξεκθεξέο πξνο απηά.  

(β) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (α) νη ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο 
ζπγθαινχληαηαπφ ηνλ πξφεδξν θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ ή πξνζσξηλνχ θσιχκαηνο απφ 
ην γξακκαηέα. 

(2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) ηεο παξαγξάθνπ (1) ησλ ζπλεδξηάζεσλ 
ηεο Δπηηξνπήο πξνεδξεχεη ν πξφεδξνο θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ ή πξνζσξηλνχ 
θσιχκαηνο, νγξακκαηέαο.  

11. O πξφεδξνο ή ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ πξνέδξνπ ή πξνζσξηλνχ θσιχκαηνο, ν 
γξακκαηέαοθαη ηξία(3) άιια κέιε κε δηθαίσκα ςήθνπ, απνηεινχλ απαξηία. 

Ηζρχο θαη 
εθαξκνγή ησλ 
απνθάζεσλ. 

12. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ν 
πξφεδξνοή ν αληηθαηαζηάηεο πνπ έρεη δεχηεξε ληθψζα ςήθν.    

Ζκεξήζηα 
Γηάηαμε. 

13. (1) Ο πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ή ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ πξνέδξνπ ή πξνζσξηλνχ 
θσιχκαηνο, ν αληηθαηαζηάηεο, θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θάζε ζπλεδξίαο θαη θξνληίδεη 
απηή λα θνηλνπνηείηαη ηελ πξνεγνχκελε ηνπιάρηζηνλ εκέξα απφ απηή ηεο ζπλεδξίαο ζε θάζε 
κέινο, θαζψο θαη ζηνπο παξαηεξεηέο πνπ αλαθέξνληαη ηελ Απφθαζε 7. 

(2) ε πεξίπησζε επείγνπζαο αλάγθεο ε εκεξήζηα δηάηαμε κπνξεί λα θπθινθνξήζεη ακέζσο 
πξηλ απφ ηε ζπλεδξία. 

Πξαθηηθά 
ζπλεδξηάζεσλ. 

14. (1) Καηά ηηο ζπλεδξίεο ηεο Δπηηξνπήο ηεξνχληαη πξαθηηθά ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε 28, ηα 
νπνία θνηλνπνηνχληαη ζηα κέιε.   

(2) Σα πξαθηηθά κπνξνχλ λα θνηλνπνηεζνχλ θαη ζε άιινπο παξαιήπηεο κφλν κε απφθαζε ηεο 
Δπηηξνπήο.   

Τπνβνιή 
Δθζέζεσλ ζην 
πκβνχιην. 

15.  Ζ Δπηηξνπή εηνηκάδεη θαη ππνβάιιεη έθζεζε γηα ην ζέκα πνπ εμεηάδεη ζην πκβνχιην ή/ θαη 
φπνηε ηεο δεηεζεί 

Γήισζε 
ζπκθέξνληνο. 

16. (1) Ο πξφεδξνο θαη θάζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο ππνρξενχηαη λα δειψλεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε 
νπνηαζδήπνηε ζπλεδξίαο, νπνηνδήπνηε πξνζσπηθφ, άκεζν ή έκκεζν ζπκθέξνλ πνπ δπλαηφ λα 
έρεη απφ ηελ έθβαζε ηνπ ππφ ζπδήηεζε ζέκαηνο θαη λα εμαηξεί εαπηφλ απφ ηε ζπδήηεζε ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο. 

(2) Παξάιεηςε ζπκκφξθσζεο πξνο ηελ σο άλσ ππνρξέσζε, ζπληζηά ζπκπεξηθνξά κε 
ζπλάδνπζα κε ηελ απνζηνιή,  θαη ηεο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο θαζψο θαη επαξθή ιφγν γηα 
ηεξκαηηζκφ ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ απφ ην πκβνχιην. 
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Τπνεπηηξνπέο. 17. (1) H Δπηηξνπή δχλαηαη λα ζπζηήλεη ππνεπηηξνπέογηα λα ηελ βνεζνχλ θαη λα ηε ζπκβνπιεχνπλ 
ζηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο.   

(2) Άλεπ επεξεαζκνχ ηεο γεληθφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ (1), νη αξκνδηφηεηεο ησλ ππνεπηηξνπψλ 
πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ ζηελ Δπηηξνπή αλαθνξηθά κε  νπνηνδήπνηε ζέκα 
εμεηάδεη.  

χλζεζε 
ππνεπηηξνπψλ. 

18. Οη ππνεπηηξνπέο απνηεινχληαη αλάινγα κε ην ππφ εμέηαζε ζέκαηα απφ-   

(α) ηαηξνχο νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην χζηεκα ή/θαη αθαδεκατθνχοκε γλψζεηο θαη πείξα 
ζπλαθή κε ην ππφ εμέηαζε ζέκα∙ 
(β) ππαιιήινπο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

Έθζεζε 
πξνθαηαξηηθήο 
αμηνιφγεζεο 
ππνεπηηξνπψλ. 

19. Οη ππνεπηηξνπέο, εηνηκάδνπλ θαη ππνβάιινπλ έθζεζε γηα ην ζέκα πνπ εμεηάδνπλ ζηελ 
Δπηηξνπή φπνηε θαη ζε ρξφλν πνπ ηνπο δεηείηαη. 

ΜΔΡΟ V 

ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΔΠΗΣΡΟΠΖ  ΚΑΗ ΤΠΟΔΠΗΣΡΟΠΧΝ  

Αζπκβίβαζην. 20. ε πεξίπησζε πνπ ν πξφεδξνο ή κέινο ηεο Δπηηξνπήο,  έρεη νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ ή 
άιιν ζπκθέξνλ, άκεζν ή έκκεζν, ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ εμεηάδεηαη ή έρεη 
νπνηαδήπνηε ηδηάδνπζα ζρέζε ή νπνηαδήπνηε εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο ζπγγέλεηα κέρξη 
ηνπ ηεηάξηνπ βαζκνχ ή βξίζθεηαη ζε νμεία έρζξα κε νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ έρεη 
πξφδειν νηθνλνκηθφ ή άιιν ζπκθέξνλ ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία, νθείιεη λα απνθαιχςεη ην 
ζπκθέξνλ, ηε ζρέζε, ηε ζπγγέλεηα ή ηελ έρζξα απηή ζηελ νηθεία επηηξνπή θαη λα απνζπξζεί 
απφ ηε ζρεηηθή ζπλεδξία, αθνχ θαηαγξαθεί ην γεγνλφο ζηα πξαθηηθά. 

Γήισζε 
επζπλείδεηεο 
θαη 
ακεξφιεπηεο 
εθηέιεζεο 
θαζεθφλησλ. 

21. Πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ν πξφεδξνο ή κέινο ηεο Δπηηξνπήο, 
ππνγξάθνπλ δήισζε φηη ζα εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε επζπλεηδεζία θαη ακεξνιεςία, 
ρσξίο θφβν ή εχλνηα θαη ζα ηεξνχλ απφιπηε ερεκχζεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 
ηνπο. 

Ννείηαη φηη ν Πξφεδξνο, ηα κέιε, δχλαληαη λα ππνγξάθνπλ κηα δήισζε επζπλεηδεζίαο θαη 
ακεξφιεπηεο εθηέιεζεο θαζεθφλησλ γηα φιε ηε πεξίνδν ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο. 

Τπνρξέσζε γηα 
ερεκχζεηα. 

22. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξνχζσλ Απνθάζεσλ, ν Πξφεδξνο,ηα κέιε ηεο 
Δπηηξνπήο, ζεσξνχλ θαη ρεηξίδνληαη σο απφξξεην θάζε δήηεκα, έγγξαθν ή/ θαη 
πιεξνθνξία πνπ πεξηέξρνληαη ζε γλψζε ηνπο θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, 
φπσο θαη θάζε έθζεζε πνπ έρεη ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξνχζσλ 
Απνθάζεσλ θαη δελ απνθαιχπηνπλ ή κεηαδίδνπλ νπνηνδήπνηε ηέηνην δήηεκα, έγγξαθν ή 
πιεξνθνξία.   

πκκεηνρή 
εκπεηξνγλσκφλ
σλ θαη άιισλ 
εηδηθψλ. 

 

 

 

 

 

23. (1) Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ζηηο ζπλεδξίεο ηεο εκπεηξνγλψκνλεο, ζπκβνχινπο, ηαηξνχο 
ή άιινπο εηδηθνχο, εθφζνλ θξίλεη ζθφπηκε ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ ή επεμεγήζεσλ ζε 
ζέκαηα ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο γηα ηελ νξζή ιήςε ησλ απνθάζεψλ ηνπο.  

Ννείηαη φηη ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα θαιέζεη ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο γηα ην ζέκα πνπ 
εμεηάδεη  θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο  ηνπο γηα πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο /επεμεγήζεηο. 

(2) Άλεπ επεξεαζκνχ ηεο γεληθφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ (1) ε ζπκκεηνρή ησλ πξνζψπσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζε απηήλ κπνξεί λα γίλεη: 

(α)   Με ηε θπζηθή ηνπο παξνπζία ζηηο ζπλαληήζεηο ηεο Δπηηξνπήο ή ηεο ππνεπηηξνπήο 
(β) Με ηε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ ειεθηξνληθψλ κεζφδσλ ρσξίο ηελ θπζηθή ηνπο 
παξνπζία.  

Αληηκηζζία. 24. Ζ αληηκηζζία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο  θαζνξίδεηαη απφ ην πκβνχιην θαη θαηαβάιιεηαη 
απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ. 

Γξακκαηεηαθή 
θαη άιιε 
ππνζηήξημε. 

25. Ζ Δπηηξνπή ππνζηεξίδεηαη γξακκαηεηαθά απφ ιεηηνπξγνχο ηνπ Οξγαληζκνχ νη νπνίνη 
δηνξίδνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Οξγαληζκνχ θαη νη νπνίνη 
κεηαμχ άιισλ-  

(α)   ηεξνχλ πξαθηηθά θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο  

(β)   ηεξνχλ αξρεία∙ 

(γ)   δηαβηβάδνπλ ζηελ Δπηηξνπή ηα δεηήκαηα πξνο εμέηαζε,  

(δ) παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδν δηεθπεξαίσζεο ησλ αηηεκάησλ θαη ζεκάησλ πνπ 
εμεηάδνληαη∙ 

(ε) ζπληνλίδνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηηο εξγαζίεο ηεο φπνπ ρξεηάδεηαη θαη ζε φ, ηη ηνπο δεηεζεί 
απφ ηελ Δπηηξνπή ζηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. 
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