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Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Ad Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

για τη Μελέτη του Δημογραφικού Προβλήματος για την Τρίτη,  4 Απριλίου 2023, 

στις 10.00 π.μ., έχει ως ακολούθως: 

 

A. Διαδικαστικά Ζητήματα: 

 10.00 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): 

 10.05 π.μ. - Δημογραφικό πρόβλημα-αίτια, πτυχές και συνέπειες. 
Ανάλυση της εξέλιξης του πληθυσμού της χώρας σε 
σχέση με τις τρεις δημογραφικές συνιστώσες: 
υπογονιμότητα, θνησιμότητα, μεταναστευτικές ροές. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Λίνου 
Παπαγιάννη, Χαράλαμπου Πάζαρου, Παύλου Μυλωνά, 
Ζαχαρία Κουλία και Αλέκου Τρυφωνίδη) 
(16.11.2021) 
(Αρ. Φακ. 23.04.038.1137-2021) 
Συνέχιση της συζήτησης. 

 

 

 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών  
 

Σημειώσεις: 

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

Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του 
Υφυπουργείου Πρόνοιας, του Ινστιτούτου Δημογραφικής και Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων 
Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων, της Σχολικής 
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Εφορείας Λευκωσίας, της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων και της 
Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας.  
 

 

[Σύνολο ατόμων: 20.  8 προσκεκλημένοι, 7 βουλευτές, 1 γραμματέας, 4 

συνεργάτες βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

2. Κάθε υπουργείο/ανεξάρτητη υπηρεσία/φορέας/οργάνωση/σύνδεσμος ή άλλο 

οργανωμένο σύνολο να εκπροσωπείται από ένα μόνο πρόσωπο. 

3. Κατά την προσέλευσή σας στη Βουλή παρακαλείσθε, όπως προσκομίζετε 

βεβαίωση, σύμφωνα με την οποία έχετε αρμοδίως εξουσιοδοτηθεί να 

παραστείτε σε καθορισμένη συνεδρία κοινοβουλευτικής επιτροπής, 

εκπροσωπώντας συγκεκριμένο υπουργείο, ανεξάρτητη υπηρεσία, φορέα, 

οργάνωση, σύνδεσμο ή άλλο οργανωμένο σύνολο, μαζί με την ημερήσια 

διάταξη της συγκεκριμένης συνεδρίας δεόντως σφραγισμένης.  Τα δύο έγγραφα 

θα επιδεικνύονται κατά την είσοδό σας στη Βουλή. 

Οι εξουσιοδοτηθέντες να περιορίζονται στον καθορισθέντα αριθμό. 

 

 

 

30 Μαρτίου 2023 
ΝΚ/ΕΧ 
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