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Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών 

και Επιτρόπου Διοικήσεως για την Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022, στις 11.30 π.μ., έχει ως ακολούθως: 

 

Α. Διαδικαστικά Ζητήματα: 

 11.30 π.μ. 1.  Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ 

εφαρμογήν των προνοιών του Κανονισμού 41Α. 

 

  2.  Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της 

επιτροπής. 

 

Β. Νομοθετική Εργασία: 

 11.45 π.μ. - Ο περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό 

Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους 

Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου 

Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.024-2022) 

Έναρξη της κατ’ άρθρον συζήτησης. 

 

Γ. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου  

(Κανονισμός 41Α): 

 12.15 μ.μ. - Η Εθνική Στρατηγική για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον 

αφορά το κράτος δικαίου και την προστασία αξιών. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Δημήτρη 

Δημητρίου) 

(4.5.2022) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.114-2022) 

 

 

 

 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

 

 

Σημειώσεις  

 

1. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν οι ακόλουθοι: 

 - Για το Γ θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, της Γενικής Γραμματείας 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 

Δημοσίας Τάξεως, του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής 

και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 
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[Σύνολο ατόμων: 29.  10 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 6 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

2. Η συνεδρία της επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο, σε αίθουσα που 

θα σας ανακοινωθεί κατά την είσοδό σας στο κτίριο. 

 

3. Κάθε υπουργείο/υπηρεσία/τμήμα/οργανισμός/σύνδεσμος παρακαλείται όπως 

εκπροσωπείται μόνο από ένα άτομο. 

 

4.  Όλοι οι προσκεκλημένοι σε συνεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών, κατά την 

είσοδό τους στο κτίριο είτε της Βουλής είτε του Συνεδριακού Κέντρου πρέπει να 

φέρουν, απαραιτήτως, μαζί τους τη δική τους προσωπική μάσκα (συστήνεται η 

χρήση διπλής χειρουργικής μάσκας ή μάσκας υψηλής προστασίας π.χ. τύπου KN95 

ή τύπου FFP2 και να αποφεύγεται η χρήση υφασμάτινης προστατευτικής μάσκας). 

 

 

20 Μαΐου 2022 

 

ΜΣ/ΜΜ 


