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H ημερήσια διάταξη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για την Πέμπτη 

14 Οκτωβρίου 2021, 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: 

 11.40 π.μ. 1. Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Ωράριο Εργασίας, 

Εκπαίδευσης και Ειδικών Καθηκόντων) Κανονισμοί του 2021. 

Αρ. Φακ. 23.03.058.018-2021). 

(Συζήτηση επί της αρχής) 

  2. Οι περί Εθνικής Φρουράς (Ωράριο Εργασίας, Εκπαίδευσης και 

Ειδικών Καθηκόντων) Κανονισμοί του 2021.  

(Αρ. Φακ. 23.03.058.017-2021). 

(Συζήτηση επί της αρχής) 

  (Επισυνάπτεται αντίγραφο του κειμένου των κανονισμών) 

 

Γ. Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης 

  - Ο περί Πολιτικής Σχεδίασης ΄Εκτακτων Αναγκών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.153-2021). 

  - Ο περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.164-2021). 

 

 

 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

Σημειώσεις 

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

 - Για το Β θέμα, ο Υπουργός Άμυνας, ο Αρχηγός Εθνικής Φρουράς και 
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εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

(Σύνολο ατόμων: 25: 3 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 1 γραμματέας, 10 

συνεργάτες βουλευτών). 

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

που θα σας ανακοινωθεί κατά την είσοδό σας στο κτίριο. 

3. Λόγω των αυξημένων περιοριστικών μέτρων, κάθε υπουργείο/υπηρεσία/ 

οργανισμός/σύνδεσμος θα εκπροσωπείται αποκλειστικά και μόνο από ένα 

άτομο. 

4. Παρακαλούνται όλοι οι προσκεκλημένοι σε συνεδρίες κοινοβουλευτικών 

επιτροπών, όπως κατά την είσοδό τους στο κτίριο είτε της Βουλής είτε του 

Συνεδριακού Κέντρου φέρουν, απαραιτήτως, μαζί τους τη δική τους προσωπική 

μάσκα. 

5. Σημειώνεται ότι όσοι εισέρχονται στο Συνεδριακό Κέντρο για να παραστούν στις 

συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών υποχρεούνται με βάση τα σχετικά 

διατάγματα του Υπουργείου Υγείας για τη νόσο COVID-19, να κατέχουν ένα από 

τα ακόλουθα: 

• Αρνητική εργαστηριακή εξέταση ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου η 

οποία να έχει πραγματοποιηθεί  εντός 72 ωρών, ή  

• πιστοποιητικό εμβολιασμού τουλάχιστο με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει 

παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων από την ημερομηνία εμβολιασμού, ή 

• αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης από την εν λόγω νόσο με ισχύ έξι μηνών 

από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής θετικής διάγνωσής τους, ή 

• ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Digital Covid 

Certificate), μόνο στις περιπτώσεις που αυτό αφορά σε εμβολιασμό ή 

αποδέσμευση από την εν λόγω νόσο. 
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