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Έγγραφο εργασίας 
 
 
 
 
 
Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2022,  
Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία 
και Διαδικτυακά 
               



Εισαγωγή 
 
Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αποτελεί μια πρωτοβουλία των 
θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με σκοπό να διεξαχθoύν 
σειρά άμεσων διαλόγων μεταξύ της ΕΕ και των Ευρωπαίων πολιτών, ούτως 
ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να μοιραστούν τις ιδέες και τις 
ανησυχίες τους και να συνεισφέρουν ενεργά μέσω της Διάσκεψης στη 
διαμόρφωση του μέλλοντος του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και στον 
καθορισμό προτεραιοτήτων της ΕΕ. Η διαδικασία της Διάσκεψης έχει ξεκινήσει 
τον περασμένο Ιούνιο και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη της άνοιξης του 
2022.  
 
Εντός του πλαισίου αυτού, η Βουλή των Αντιπροσώπων (ΒτΑ) επιδιώκει τη 
διεξαγωγή Ανοικτού Διαλόγου με τους πολίτες της Κύπρου, δίνοντάς τους την 
ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους για 
διάφορα θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, τα οποία θα διοχετευτούν στη 
Διάσκεψη μέσω της ΒτΑ. 
 
Σε ποιους απευθύνεται 
Νέους/ες 
Κοινωνία των πολιτών 
Κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους  
Επαγγελματικές οργανώσεις 
Βουλευτές/ριες 
Κρατικούς/ανεξάρτητους αξιωματούχους 
Ακαδημαϊκή κοινότητα 
 
Πληροφορίες  
 
Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2022, Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία  
και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Βουλής.  
Ώρα διεξαγωγής: 09.00-16.00 
Ο Ανοικτός Διάλογος θα διεξαχθεί στα ελληνικά. 
 
Οι συμμετέχοντες/ουσες, αν επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν τις 
εισηγήσεις και τα ερωτήματά τους εκ των προτέρων, μέχρι την 
Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2022, στο cofe2@parliament.cy, ώστε να 
αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης από τους εισηγητές/ριες και 
συντονιστές/ριες και να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.  
 
Μετά το πέρας του ανοικτού διαλόγου, οι εισηγήσεις θα υποβληθούν στην 
ειδική πλατφόρμα διαλόγου που δημιούργησε η ΕΕ για τη Διάσκεψη για το 
Μέλλον της Ευρώπης. 
  



Προκαταρκτικό πρόγραμμα 
 

09.00-09.10 Εισαγωγικά σχόλια από την παρουσιάστρια του Ανοικτού Διαλόγου 
κ. Σώτια Ζένιου, Εκπρόσωπο Τύπου Βουλής των Αντιπροσώπων 

09.10-09.25 Έναρξη εργασιών από την Πρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων κ. Αννίτα Δημητρίου  

09.25-09.30 Σύντομος χαιρετισμός από την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου κ. Roberta Metsola (έχει προσκληθεί) 

09.30-09.35 Σύντομος χαιρετισμός από την Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας 
Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Στέλλα Κυριακίδου (έχει 
προσκληθεί) 

09.35-09.40 Σύντομος χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Χάρη 
Γεωργιάδη 

09.45-11.00 Πάνελ 1: Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον, υγεία 
Τοποθετήσεις εισηγητών και συζήτηση 

11.00-11.15 Διάλειμμα-καφές 

11.15-12.30 Πάνελ 2: Ευρωπαϊκή δημοκρατία, αξίες, δικαιώματα, κράτος δικαίου 
και ασφάλεια 
Τοποθετήσεις εισηγητών και συζήτηση 

12.30-14.00 Πάνελ 3: Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη, 
απασχόληση, εκπαίδευση, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός και 
ψηφιακός μετασχηματισμός 
Τοποθετήσεις εισηγητών και συζήτηση 

14.00-14.30  Διάλειμμα-κοκτέιλ 

14.30-15.45 Πάνελ 4: Η ΕΕ στον κόσμο, μετανάστευση 
Τοποθετήσεις εισηγητών και συζήτηση 

15.45-16.30 Παρουσίαση συνοπτικών συμπερασμάτων κάθε πάνελ και κλείσιμο 
των εργασιών.  

 
  



Θεματολογία Ανοικτού Διαλόγου 
 
Πάνελ 1: Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον, υγεία 
 
Η ανωτέρω θεματική ενότητα αναμένεται να διαπραγματευτεί τις συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής, περιβαλλοντικά ζητήματα και τις νέες προκλήσεις στον 
τομέα της υγείας για τους πολίτες της ΕΕ. Σημειώνεται ότι η ειδική ομάδα 
Ευρωπαίων πολιτών για το θέμα «Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον, υγεία», οι 
συζητήσεις της οποίας ολοκληρώθηκαν αρχές Ιανουαρίου 2022, ενέκρινε 51 
συστάσεις προς συζήτηση στην επόμενη Διάσκεψη Ολομέλειας για το Μέλλον 
της Ευρώπης.  
Θέματα που εμπίπτουν στο ευρύτερο πλαίσιο της θεματικής ενότητας 
«Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον, υγεία» συνδέονται επίσης με τους στόχους και 
τις στρατηγικές της ΕΕ, καθώς και με σχετικές δράσεις στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». 
 
Ενδεικτικά, αναφέρονται ακολούθως επί μέρους θέματα της ευρύτερης 
θεματικής ενότητας «Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον, υγεία»: 
 
Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον: 

• Μείωση της ρύπανσης (εκπομπές αερίων, ρύπανση των υδάτων, ρύπανση 
από απορρίμματα, φωτορύπανση και απόβλητα) 

• «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»  

• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας   

• Πράσινη φορολογία 

• Αντιμετώπιση της υπερκατανάλωσης 

• Φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές, συνδεσιμότητα και κινητικότητα 

• Γεωργία και προστασία της βιοποικιλότητας 

• Περιβαλλοντική εκπαίδευση   

• Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

• Προστασία των ωκεανών 

• Διαβίωση σε πιο πράσινες πόλεις 
 
Υγεία: 

• Καθολική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη/ενοποίηση των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης της ΕΕ 

• Πρόληψη αντί παρέμβασης και υγιής τρόπος ζωής 

• Ενίσχυση έρευνας και επενδύσεων στον τομέα της υγείας  

• Υγιής γήρανση 

• Υγεία σε μια ψηφιοποιημένη εποχή 

• Αντιμετώπιση κρίσεων στον τομέα της υγείας και αντιμετώπιση της COVID-
19 

• Καταπολέμηση του καρκίνου 

• Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 

• Διασφάλιση της υγείας του εδάφους και των τροφίμων 
 
  
  



Πάνελ 2: Ευρωπαϊκή δημοκρατία, αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, 
ασφάλεια 
 
Η πιο πάνω θεματική ενότητα επικεντρώνεται στον ρόλο της ΕΕ σε ό,τι αφορά 
την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, την απονομή της δικαιοσύνης, 
καθώς και τη δημοκρατική εκπροσώπηση των πολιτών σε επίπεδο ΕΕ.  
 
Σε σχέση με την έννοια του κράτους δικαίου οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται 
να εκφράσουν τις απόψεις και ανησυχίες τους επί ζητημάτων όπως η πάταξη 
της διαφθοράς, η επάρκεια των συστημάτων δικαιοσύνης στα κράτη μέλη της 
ΕΕ και η ελευθερία έκφρασης των μέσων ενημέρωσης. Σε συνάρτηση με τα 
θέματα αυτά οι συμμετέχοντες/ουσες θα ανταλλάξουν απόψεις για την πτυχή 
της εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης, που περιλαμβάνει την εφαρμογή του 
νόμου, την πρόληψη και την καταπολέμηση του εγκλήματος σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.  
 
Οι ευρωπαϊκές αξίες περιλαμβάνουν τον σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου, την πολυφωνία και τη δικαιοσύνη. 
Συζητώντας για «τις αξίες και τα δικαιώματα» οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν 
την ευκαιρία να ενημερωθούν και να εκφράσουν τη δική τους θέση για την 
προστασία των ανθρώπινων και θεμελιωδών δικαιωμάτων, την ισότητα και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων και τον ρόλο της Ένωσης στη διασφάλιση τόσο 
των αξιών όσο και των δικαιωμάτων των πολιτών της.  
 
Σε ό,τι αφορά την έννοια της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, τομείς που δύνανται να 
αποτελέσουν άξονες της συζήτησης μεταξύ των συμμετεχόντων είναι οι 
εκλογές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και η γεφύρωση του χάσματος 
μεταξύ των πολιτών της ΕΕ και των θεσμών. 
  
  



Πάνελ 3: Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη, απασχόληση, 
εκπαίδευση, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός και ψηφιακός 
μετασχηματισμός. 
 
Κατά τη συζήτηση της πιο πάνω θεματικής οι συμμετέχοντες καλούνται να 
διατυπώσουν τις εισηγήσεις/συστάσεις τους προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
για τα εξής επιμέρους ζητήματα που αφορούν: (i) το μέλλον της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και των θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα μετά την πανδημία, με έμφαση 
στα ζητήματα της κοινωνικής δικαιοσύνης, (ii) το μέλλον της Ευρώπης στους 
τομείς της νεολαίας, του αθλητισμού, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης και 
(iii) τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που επιφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός. 
 
Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας 
Η πρωτοφανής πανδημία του κορωνοϊού επηρέασε σημαντικά την ευρωπαϊκή 
οικονομία, προξενώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις στους εργαζομένους, τα 
νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά 
της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η πανδημική κρίση ανέδειξε την κατεπείγουσα 
ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα η προστασία 
των πιο ευάλωτων ομάδων. 
 
Ρόλος της ΕΕ  
Η ΕΕ προωθεί την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη δίκαιη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της 
βιωσιμότητας των ευρωπαϊκών οικονομιών και κοινωνιών με στόχο την 
αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης. 
Για το σκοπό αυτό η ΕΕ ενέκρινε χρηματοδοτικό πακέτο €1,8 τρις, το οποίο 
περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης «NextGenerationEU». 
 
Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός 
Παρά το ότι οι πολιτικές για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον 
αθλητισμό παραμένουν στις αποκλειστικές αρμοδιότητες των κρατών μελών, η 
ΕΕ παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στα κράτη μέλη συμπληρώνοντας τις 
δράσεις τους και διευκολύνοντας τη μεταξύ τους συνεργασία. Ενδεικτικά, 
αναφέρονται τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ «Erasmus+» για τη 
διακρατική κινητικότητα και «Δημιουργική Ευρώπη» για τη στήριξη του 
πολιτιστικού τομέα. 
 
Ρόλος της ΕΕ  
Η ΕΕ στηρίζει τις προσπάθειες για την παροχή της καλύτερης δυνατής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Προάγει την πολυγλωσσία στην Ευρώπη, 
ενθαρρύνει την κινητικότητα σπουδαστών, εκπαιδευομένων, εκπαιδευτικών και 
νέων και διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών. Η ΕΕ 
διαφυλάσσει επίσης και προάγει την πολιτισμική της κληρονομιά, την 
πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία της και στηρίζει τους τομείς του 
πολιτισμού και της δημιουργίας, συμπεριλαμβανομένων των 
οπτικοακουστικών μέσων. Η ΕΕ ανέπτυξε διάφορες δράσεις μέσω διαλόγου με 
τους νέους, καθώς και μέσω του προγράμματος «Erasmus+» και του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, με στόχο να δοθούν περισσότερες 
ευκαιρίες στους νέους στους τομείς της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας 



και να διασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή τους σε όλους τους τομείς της 
κοινωνίας. 
 
Ψηφιακός μετασχηματισμός 
Η προώθηση ενός ψηφιακού μετασχηματισμού χωρίς αποκλεισμούς 
συγκαταλέγεται στις υψηλές προτεραιότητες της ΕΕ και συνδέεται άρρηκτα με 
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη της πράσινης 
μετάβασης της οικονομίας και της κοινωνίας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
συνιστά ένα από τους έξι τομείς πολιτικής που υποχρεούνται να περιλάβουν τα 
κράτη μέλη της ΕΕ στα εθνικά Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητάς τους 
(επενδυτικά και μεταρρυθμιστικά προγράμματα), προκειμένου να λάβουν 
χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ.  
 
Ρόλος της ΕΕ  
Η ψηφιακή στρατηγική της ΕΕ έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός θα αποβεί προς αμοιβαίο όφελος των πολιτών και των 
επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά στη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της 
Ευρώπης, η ΕΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα δεδομένα και σε τεχνολογίες όπως 
η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain), οι 
υποδομές και η συνδεσιμότητα. 
 
ΠΗΓΗ:  
Το μέλλον είναι στα χέρια σου 
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVz
c2FnZSI6IkJBaHBBaWNaIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--
3aef573b57c64fa77a9b6acd20e30df805aae302/sn03413.el21.pdf 
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Πάνελ 4: Η Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο και μετανάστευση  
 
Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο 
Σε έναν κόσμο αυξανόμενων προκλήσεων στα σύνορα της ΕΕ και ευρύτερα, 
με άμεσες επιπτώσεις στην ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την 
ευημερία τόσο των Ευρωπαίων πολιτών όσο και ολόκληρης της 
ανθρωπότητας, η ΕΕ πρέπει να δρα αποτελεσματικά, ώστε να αντιμετωπίζει 
τις προκλήσεις αυτές, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον σεβασμό των αρχών και 
αξιών στις οποίες εδράζεται.  
 
Η πολυδιάστατη εξωτερική δράση της ΕΕ ασκείται μέσω της εξωτερικής 
πολιτικής, της πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, του εμπορίου, της διεύρυνσης, 
της πολιτικής για τη γειτονία, της αναπτυξιακής συνεργασίας και της παροχής 
ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτικής προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ έχει 
αναπτύξει σειρά εργαλείων που της επιτρέπουν τόσο την αυτόνομη δράση όσο 
και τη δράση μέσω διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας με τους εταίρους της 
-χώρες και διεθνείς οργανισμούς- όταν και όπου κρίνεται σκόπιμο και πιο 
αποδοτικό.  
 
Στο πλαίσιο της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης και για το ποια Ευρώπη 
οι πολίτες πραγματικά επιθυμούν, η θεματική αυτή έχει ως στόχο να δώσει 
απαντήσεις, ανάμεσα σ’ άλλα, στα πιο κάτω ερωτήματα: 

• Ποιο ρόλο πρέπει να διεκδικήσει η ΕΕ στη διεθνή σκηνή;  

• Ποιες οι προτεραιότητες της Ευρώπης του μέλλοντος;  

• Πώς η Ένωση μπορεί να καταστεί πιο αποτελεσματική στον τομέα της 
εξωτερικής πολιτικής;  

• Ποιες εταιρικές σχέσεις κρίνονται σημαντικές και με ποια κριτήρια πρέπει 
να δημιουργούνται; 

• Με ποια κριτήρια πρέπει να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και 
αξιοπιστία της Ένωσης; 

  
Μετανάστευση 
Η διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης αποτελεί τα τελευταία χρόνια 
προτεραιότητα για την ΕΕ, ιδίως εξαιτίας των σημαντικών προσφυγικών και 
μεταναστευτικών ροών που δημιουργούνται από παράγοντες όπως οι 
συγκρούσεις στην περιφέρεια της ΕΕ, η αστάθεια, η έλλειψη οικονομικών 
ευκαιριών και η κλιματική αλλαγή. 
 
Ωστόσο, η μετανάστευση είναι ένα σύνθετο ζήτημα που άπτεται των διεθνών 
υποχρεώσεων για προστασία ατόμων που διαφεύγουν από τις χώρες τους 
εξαιτίας της βίας, αλλά και της δυνατότητας αξιολόγησης των αναγκών της ίδιας 
της ΕΕ σε νέο δυναμικό. Αφορά επίσης τις ανησυχίες των χωρών στα εξωτερικά 
σύνορα της ΕΕ που δέχονται σημαντικές μεταναστευτικές ροές, αλλά και τα 
άλλα κράτη μέλη που καλούνται να επιδείξουν αλληλεγγύη. Σε αυτό το πλαίσιο 
η διαχείριση της μετανάστευσης απαιτεί την αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων 
κανόνων της ΕΕ για ένα ολοκληρωμένο κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο διαχείρισης 
του ασύλου και της μετανάστευσης, αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων 
της ΕΕ, συνεργασία με τρίτες χώρες, καταπολέμηση της λαθρεμπορίας 
μεταναστών και καθιέρωση νόμιμων μεταναστευτικών οδών. Απαιτεί επίσης 
πολιτικές για την ενσωμάτωση όσων δικαιούνται να παραμείνουν εντός της ΕΕ, 
καθώς και επιστροφή όσων δεν έχουν αυτό το δικαίωμα.  


