Η

ημερήσια

διάταξη

της

συνεδρίας

της

Κοινοβουλευτικής

Επιτροπής

Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών για την Πέμπτη,
4 Φεβρουαρίου 2021, στις 9.00 π.μ., έχει ως ακολούθως:
Α.

Διαδικαστικά Ζητήματα:
9.00 π.μ.

Β.

1.

Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν
των προνοιών του Κανονισμού 41Α.

2.

Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής.

Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
(Κανονισμός 41Α):
9.10 π.μ.

Το δεύτερο προσωπικό ταξίδι του Προέδρου της Δημοκρατίας στις
Σεϋχέλλες με το τζετ του Σαουδάραβα σεΐχη και όλα τα ζητήματα που
ενδεχομένως αναφύονται και άπτονται δημόσιου συμφέροντος και
σοβαρών πολιτικών ευθυνών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Νικόλα
Παπαδόπουλου, Στέφανου Στεφάνου, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Σκεύης
Κούτρα Κουκουμά και Γιώργου Περδίκη)
(14.1.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.008-2021)
Έναρξη της συζήτησης.

Αναπλ. Διευθύντρια
Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

Σημειώσεις
1.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν για το B θέμα, ο Γενικός Ελεγκτής,
ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, ο Διευθυντής του Γραφείου του Πρόεδρου της
Δημοκρατίας, ο Προϊστάμενος Διοίκησης Προεδρίας, ο Αρχηγός Αστυνομίας, ο Γενικός
Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου
Εσωτερικών, ο Έφορος Φορολογίας, η Γενική Λογίστρια, εκπρόσωποι του Τμήματος
Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και της
Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ).
[Σύνολο ατόμων: 33. 10 προσκεκλημένοι, 12 βουλευτές, 2 γραμματείς, 6 συνεργάτες
βουλευτών (1 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.

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.

Στο Συνεδριακό Κέντρο θα υπάρχει καθημερινά κινητή μονάδα διενέργειας rapid tests
για όλους όσοι εισέρχονται στο κτίριο για να παραστούν στις συνεδρίες των
κοινοβουλευτικών επιτροπών. Προτρέπονται όλοι να υποβάλλονται στη σχετική
εξέταση για σκοπούς ασφάλειας τόσο δικής τους όσο και των υπολοίπων.
Συναφώς, καλούνται όλοι να προσέρχονται τουλάχιστον μισή ώρα ενωρίτερον της
καθορισθείσας ώρας έναρξης της συνεδρίας για σκοπούς υποβολής τους στην εν
λόγω εξέταση, ώστε αφενός να αποφεύγεται ο συνωστισμός και συγχρωτισμός και
αφετέρου να ολοκληρώνονται οι διαδικασίες το ταχύτερο.
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