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Κύπρος

Προφίλ ερωτηθέντων τοπικών 
και περιφερειακών 
εκπροσώπων  

Ποιο από τα ακόλουθα περιγράφει το πώς 
βλέπετε τον εαυτό σας; (%)

d2

Επιρροή περιφερειών και 
πόλεων

Κύπρος
(εξωτερικό κυκλικό διάγραμμα)

Συμφωνώ απολύτως Τείνω να συμφωνώ

Τείνω να διαφωνώ Διαφωνώ εντελώς

Δεν γνωρίζω

EE27 Κύπρος

48 74

41 22

6 0

2 0

3 4

*Μεθοδολογική σημείωση

Προσκλήσεις μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου εστάλησαν σε τοπικούς 
εκλεγμένους αντιπροσώπους από όλα τα 
διαφορετικά πολιτικά επίπεδα και κόμματα. 
Ωστόσο, λόγω των διαφοροποιήσεων στα 
διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας και τα 
ποσοστά ανταπόκρισης, καθώς και των 
περιορισμών ως προς το μέγεθος του 
δείγματος, δεν μπορεί να διασφαλιστεί η 
πλήρης αντιπροσωπευτικότητα.
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Άνδρας Γυναίκα

EE27 Κύπρος

1 0

15 30

40 15

45 56

Κύπρος
(εξωτερικό κυκλικό διάγραμμα)

18-24 ετών 25- 39 ετών

40-54 ετών 55+ ετών

Κατά την άποψή σας, πώς μπορούν οι επαρχίες 
και οι πόλεις να συμβάλλουν αποτελεσματικότερα 
στον διάλογο για το Μέλλον της Ευρώπης; 
(Δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων, %) 

q16

Γενικά, συμφωνείτε ή διαφωνείτε ότι οι 
επαρχίες και οι πόλεις θα πρέπει να επηρεάζουν 
περισσότερο το μέλλον της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης; (%)

q15

Πόσων χρονών είστε; (%)
d1r1

Διασφαλίζοντας έναν διαρκή διάλογο επί 
του θέματος σε επαρχιακό και τοπικό 

επίπεδο

Υποστηρίζοντας τη δημιουργία μόνιμων 
συνελεύσεων πολιτών για να 

τροφοδοτείται ο διάλογος

Συμμετέχοντας στη συζήτηση για το 
σύνταγμα / στη συνέλευση για τη 

αναθεώρηση των Συνθηκών της ΕΕ

Άλλο

Κανένα από τα παραπάνω
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Κύπρος

Περιφερειακό και τοπικό βαρόμετρο

Βασικά θέματα της ΕΕ για 
περιφέρειες και πόλεις

Κατά την άποψή σας, σε ποιο από τα 
παρακάτω θέματα θα πρέπει οι επαρχίες και οι 
πόλεις να αποκτήσουν περισσότερη επιρροή στη 
χάραξη πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ; (Δυνατότητα 
πολλαπλών απαντήσεων, %) 

q17

Ο πόλεμος κατά της Ουκρανίας: 
περιφερειακές και τοπικές 
απαντήσεις

Τι είδους δράσεις ανέλαβε η τοπική ή 
επαρχιακή σας διοίκησης αντιδρώντας στον 
πόλεμο κατά της Ουκρανίας; (Δυνατότητα 
πολλαπλών απαντήσεων, %)

q1
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Χρηματοδότηση της ΕΕ για 
περιφέρειες και πόλεις

Κατά την άποψή σας, ποιοι θα πρέπει να 
είναι οι κύριοι στόχοι της χρηματοδότησης της 
ΕΕ για τη μελλοντική ανάπτυξη της πόλης ή της 
επαρχίας σας; (Δυνατότητα πολλαπλών 
απαντήσεων, %) 

q11
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Κλιματική κρίση και περιβάλλον

Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική 
δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας

Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και 
αθλητισμός

Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου 
και ασφάλεια

Υγεία

Μετανάστευση

Ευρωπαϊκή δημοκρατία

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Η ΕΕ στον κόσμο (εξωτερική πολιτική, 
αναπτυξιακή συνεργασία κ.λπ.)

Κανένα

Υποδοχή προσφύγων από την 
Ουκρανία

Επίδειξη πολιτικής αλληλεγγύης 
απέναντι στην Ουκρανία

Παροχή στήριξης σε πολίτες και 
τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών για τις δράσεις αλληλεγγύης 
τους

Αποστολή υλικής βοήθειας στην 
Ουκρανία

Η στήριξη της πράσινης μετάβασης 
της οικονομίας

Ο μετριασμός της απότομης ανόδου 
των τιμών της ενέργειας

Ο μετριασμός του αντίκτυπου της 
κλιματικής κρίσης

Η επένδυση σε σύγχρονα μέσα 
μεταφοράς
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