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Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Ad Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη 

Μελέτη του Δημογραφικού Προβλήματος για την Τρίτη, 24 Μαΐου 2022, στις 9.00 π.μ., έχει ως 

ακολούθως: 

 

A. Διαδικαστικά Ζητήματα: 

 9.00 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. 

 

B. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου (Κανονισμός 

41Α): 

 9.05 π.μ. - Η απογραφή του πληθυσμού 2021 και η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Ad Hoc 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Μελέτη του Δημογραφικού 

Προβλήματος) 

(26.11.2021) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.1134-2021) 

 

 

 

 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών  
 
 

 

 

 

Σημειώσεις: 

 
 
1. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν για το Β θέμα, εκπρόσωποι του 

Υπουργείου Οικονομικών και της Στατιστικής Υπηρεσίας του ιδίου υπουργείου, του Υπουργείου 

Εσωτερικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υφυπουργείου 

Κοινωνικής Πρόνοιας, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του ιδίου υφυπουργείου, της 

Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της ΠΕΟ, της ΣΕΚ, της ΔΕΟΚ, της 

ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), της 

Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού, της Παγκύπριας 

Οργάνωσης Πολυτέκνων (ΠΟΠ), της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας 

(ΠΟΠΟ), του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού, του Παγκύπριου 
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Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων και του Ινστιτούτου Δημογραφικής και 

Μεταναστευτικής Πολιτικής Κύπρου. 

 

[Σύνολο ατόμων: 32.  20 προσκεκλημένοι, 7 βουλευτές, 1 γραμματέας, 4 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).  

 

 

19 Μαΐου 2022 

 

ΚΣ/ΠΙ 


