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Εισαγωγή

 Η έρευνα έχει εκπονηθεί σε παγκύπριο επίπεδο με τη χρήση ερωτηματολόγιου. Το τελικό δείγμα της έρευνας ανέρχεται σε 1,340 μονάδες.

 Το σχετικό ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε στους νέους μέσω έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής. Το μεγαλύτερο ποσοστό συμπληρωμένων 
ερωτηματολογίων (80%) έχει ληφθεί σε έντυπη μορφή.

 Η έρευνα εκπονήθηκε κατά την περίοδο Απρίλιος - Ιούνιος 2015.

 Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε αφορά στην τυχαία δειγματοληψία (όσον αφορά στα έντυπα ερωτηματολόγια) λαμβάνοντας υπόψη στο δυνατό 
βαθμό την ηλικιακή ομάδα των νέων 14-35 χρονών, την πληθυσμιακή κάλυψη κάθε πόλης, καθώς επίσης και τη φυλετική κατανομή στην Κύπρο. Για τη 
συμπλήρωση των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων ακολουθήθηκε η εθελοντική δειγματοληψία.

Οι θεματικές ενότητες της έρευνας εστιάζονται  στα κύρια πεδία δράσης όπως έχουν καθοριστεί από ψήφισμα του Συμβουλίου της ΕΕ για ένα ανανεωμένο 
πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018):

 Εκπαίδευση και Κατάρτιση, 

 Νεανική Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα, 

 Κοινωνική Ένταξη, 

 Συμμετοχή,

 Εθελοντισμός, και

 Οι Νέοι και ο Κόσμος.

Προσέγγιση

Θεματικές Ενότητες
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Γενικά Στοιχεία

Ερωτηθέντων



© 2015 KPMG Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένες ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο, μέλος του δικτύου ανεξάρτητων οίκων της KPMG που συνδέοντα με τοn Διεθνή Οίκο της KPMG που συνδέονται με τοn Διεθνή Οίκο KPMG International Cooperative (“KPMG International”), Ελβετικός

Οργανισμός. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα κατοχυρωμένα..
6

Γενικά Στοιχεία Ερωτηθέντων

Κατανομή Φύλων

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΔΡΕΣ

Τελικό Δείγμα: 1,340 μονάδες
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Γενικά Στοιχεία Ερωτηθέντων

Ηλικιακές Ομάδες

40%
Ηλικιακή Ομάδα

18-25

30%
Ηλικιακή Ομάδα

26-30

21%
Ηλικιακή Ομάδα

31-35

8%
Ηλικιακή Ομάδα

14-17
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Γενικά Στοιχεία Ερωτηθέντων

Κύρια Χαρακτηριστικά
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Γενικά Στοιχεία Ερωτηθέντων

Γεωγραφική Κατανομή

30%

Λευκωσία

27%

Λεμεσός Λάρνακα

26%

Πάφος

9%

Επαρχία 

Αμμοχώστου

8%



Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση
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Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση

E. H ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο 

αποτελεί ελκυστική επιλογή για τους νέους;

E. Κατά την άποψη σας ποιος είναι ο πιο σημαντικός λόγος για τον 

οποίο οι νέοι στην Κύπρο παρακολουθούν προγράμματα σπουδών 

ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης;

Ναι Όχι Δε γνωρίζω

4%

17%

19%

22%

28%

39%

Δε γνωρίζω

Μισθολογική αύξηση

Ενδιαφέρον σε συγκεκριμένα θέματα/κλάδους

Απόκτηση προσόντων/τίτλου ανώτερου επιπέδου

Επαγγελματική εξέλιξη

Ενίσχυση της απασχολησιμότητας (αύξηση των 
πιθανοτήτων εξεύρεσης μόνιμης εργασίας)

Η πλειοψηφία των νέων θεωρεί ως ελκυστική επιλογή την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο. Βασικοί λόγοι για τους οποίους οι νέοι

παρακολουθούν προγράμματα σπουδών ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης αποτελούν η ενίσχυση της απασχολησιμότητας, η επαγγελματική

εξέλιξη και η απόκτηση προσόντων για εισαγωγή σε υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης.
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Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Επαγγελματική Κατάρτιση

E. H επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί ελκυστική 

επιλογή για τους νέους στην Κύπρο?

1%

5%

5%

16%

20%

21%

32%

Άλλο

Βελτίωση ευκαιριών για δημιουργία 
ιδιόκτητης επιχείρησης

Δε γνωρίζω

Μισθολογική αύξηση

Απόκτηση προσόντων για 
περαιτέρω εκπαίδευση

Ενίσχυση της απασχολησιμότητας 

Απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων

E. Ποιος είναι ο πιο σημαντικός λόγος για τον οποίο οι νέοι 

παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ή/και 

εξειδίκευσης (training courses);

64%

27%

9%

Ναι Όχι Δε γνωρίζω

Η πλειοψηφία των νέων θεωρεί ελκυστική την επαγγελματική κατάρτιση. Βασικοί λόγοι για τους οποίους οι νέοι παρακολουθούν προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης ή / και εξειδίκευσης αποτελούν η απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων, η ενίσχυση της απασχολησιμότητας, η 

απόκτηση προσόντων για περαιτέρω εκπαίδευση και η μισθολογική αύξηση.



Νεανική 

Απασχόληση και 

Επιχειρηματικότητα
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Νεανική Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα

Ανησυχίες Απασχόλησης 

14

2%

4%

8%

12%

20%

52%

Δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις ή δεξιότητες

Δεν υπάρχουν ευκαιρίες απασχόλησης στην πόλη / περιοχή διαμονής

Δε γνωρίζουν τις ευκαιρίες απασχόλησης στη ντόπια αγορά

Υπάρχουν θέσεις εργασίας αλλά με πολύ χαμηλές απολαβές

Δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας γενικά

Δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας στον τομέα σπουδών

Ε. Ποια είναι η κύρια ανησυχία των νέων στην Κύπρο αναφορικά με την απασχόληση τους μετά από την ολοκλήρωση των 

σπουδών τους;

Η κύρια ανησυχία των νέων στην Κύπρο αναφορικά με την απασχόληση τους μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της αποτελεί η έλλειψη θέσεων 

εργασίας στον τομέα σπουδών τους. Επιπλέον, σημαντικές ανησυχίες αποτελούν η γενικής έλλειψη θέσεων εργασίας καθώς και οι πολύ 

χαμηλές απολαβές.
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Νεανική Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα

Ενίσχυση Απασχολησιμότητας

Ε. Θα ήσασταν πρόθυμοι να δουλέψετε μελλοντικά σε άλλη ευρωπαϊκή πόλη;

Ναι, για μεγάλο 

χρονικό διάστημα

28%

ΌχιΝαι, για μικρό 

χρονικό διάστημα

12

%
43% 29%
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Νεανική Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα

Σχολική Καθοδήγηση 

16

Ε. Πώς θα αξιολογούσατε την καθοδήγηση που είχατε λάβει κατά τη διάρκεια της σχολικής σας εκπαίδευσης όσον αφορά:

(A) στις επιλογές για περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση και (Β) μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης;

1%

3%

4%

4%

8%

33%

46%

Δεν έχω λάβει καθοδήγηση

Καλή

Πολύ καλή

Ικανοποιητική

Περιορισμένη

Δε γνωρίζω

Πολύ Περιορισμένη

1%

3%

8%

10%

14%

28%

36%

Δε γνωρίζω

Πολύ καλή

Καλή

Ικανοποιητική

Περιορισμένη

Δεν έχω λάβει καθοδήγηση

Πολύ Περιορισμένη

(A) (B)

Η καθοδήγηση που οι νέοι έχουν λάβει κατά τη διάρκεια της σχολικής τους εκπαίδευσης σε σχέση τόσο με τις επιλογές περαιτέρω εκπαίδευσης και 

κατάρτισης όσο και με τις μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης χαρακτηρίζεται ως «Πολύ Περιορισμένη».



© 2015 KPMG Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένες ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο, μέλος του δικτύου ανεξάρτητων οίκων της KPMG που συνδέοντα με τοn Διεθνή Οίκο της KPMG που συνδέονται με τοn Διεθνή Οίκο KPMG International Cooperative (“KPMG International”), Ελβετικός

Οργανισμός. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα κατοχυρωμένα..
17

Νεανική Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα

Ενίσχυση Aπασχολησιμότητας

Ε. Τι θα βοηθούσε στη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων;

2%

Άλλο

45%

Παροχή δυνατοτήτων 

συνεχούς κατάρτισης

40%

Αναγνώριση και 

πιστοποίηση μαθησιακών 

αποτελεσμάτων

Προώθηση προγραμμάτων 

απόκτησης εργασιακής 

εμπειρίας

12%
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4%

8%

12%

14%

15%

20%

27%

Προσωπική ικανοποίηση και δυνατότητες 
ανέλιξης

Προσφορά στην κοινωνία

Για να είμαι ανεξάρτητος

Πρωτότυπη ιδέα

Σχετικές σπουδές σε θέματα 
επιχειρηματικότητας

Δε βρίσκω δουλεία

Για να έχω μεγαλύτερες οικονομικές απολαβές

18

Νεανική Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα

Κίνητρα για Επιχειρηματικότητα

E. Θα θέλατε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση;

77%

23%

Ναι Όχι

Η πλειοψηφία των νέων επιθυμεί τη δημιουργία δικής τους επιχείρησης μελλοντικά. Μεγαλύτερη κινητήρια δύναμη αποτελεί η ελπίδα για καλύτερες 
οικονομικές απολαβές ενώ η αδυναμία εξεύρεσης εργασίας αποτελεί αρκετά σημαντικό παράγοντα. 
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Νεανική Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα

Ενίσχυση Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών

19

E. Πως θα ενθαρρύνονταν η ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από τους νέους;



Κοινωνική Ένταξη
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Κοινωνική Ένταξη

Έννοια Κοινωνικής Ένταξης

E. Τι πιστεύτε ότι σημαίνει Κοινωνική Ένταξη για τους νέους στην Κύπρο;

0%

0%

0%

1%

11%

14%

30%

45%

Απάλειψη των διακρίσεων λόγω θρησκείας, εθνικής καταγωγής, φύλου, σεξουαλικού 
προσανατολισμού  

Πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση και αντιμετώπιση του 
φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

Άλλο

Εξασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου και εξάλειψη της φτώχειας

Πρόσβαση σε ευκαιρίες και πόρους για συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή

Πρόσβαση σε ευκαιρίες και πόρους για συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στους φορείς 
λήψης αποφάσεων 

Πρόσβαση σε ευκαιρίες και πόρους για συμμετοχή στην κοινωνική ζωή (στέγαση, υγεία, 
κοινωνικές παροχές)

Πρόσβαση σε ευκαιρίες και πόρους για συμμετοχή στην οικονομική ζωή (εργασία, 
παραγωγή, επιχειρηματικότητα)

Κοινωνική ένταξη για την πλειοψηφία των νέων της Κύπρου σημαίνει η πρόσβαση σε ευκαιρίες και πόρους για συμμετοχή στην οικονομική 
ζωή.
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Κοινωνική Ένταξη

Οικονομική Ανεξαρτησία

Λήψη οικονομικής 

στήριξης από τους 

γονείς

Οικονομικός ο βασικός 

λόγος που αναγκάζει τους 

νέους να διαμένουν με 

τους γονείς για 

μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα

66%

70%
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Κοινωνική Ένταξη

Κύριες Προκλήσεις

0%

3%

5%

6%

8%

10%

12%

55%

Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, των διακρίσεων και του ρατσισμού σε
βάρος των νέων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών και των νέων με…

Σύνδεση αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης

Προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών

Καλές συνθήκες στέγασης για όλους

Ίση πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας για όλους

Καταπολέμηση των ανισοτήτων στην εκπαίδευση

Δημιουργία αγοράς εργασίας που θα ενισχύει και θα προωθεί την απασχόληση και
την επιχειρηματικότητα

Eξασφάλιση εισοδήματος και πόρων για αξιοπρεπή διαβίωση

E. Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις για την κοινωνική ένταξη των νέων στην Κύπρο;

Κύρια πρόκληση για την κοινωνική ένταξη των νέων στην Κύπρο αποτελεί (με διαφορά) η εξασφάλιση εισοδήματος και πόρων για αξιοπρεπή 
διαβίωση. 
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Άνεργοι Νέοι που οι 

οικογένειές 

ζουν κάτω 

από το όριο 

της φτώχειας

Γυναίκες Άτομα με 

ψυχικές και 

πνευματικές 

διαταραχές, 

χρόνια 

προβλήματα 

υγείας, 

αναπηρία

Ομοφυλόφιλοι Μετανάστες 

και παιδιά 

μεταναστών

Παιδιά 

μονογονεϊκών 

οικογενειών ή 

με 

διαζευγμένων 

γονιών

Άλλο

Κοινωνική Ένταξη

Ομάδες Κοινωνικού Αποκλεισμού
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Κοινωνική Ένταξη

Προσωπικές Επιδιώξεις 

25

E. Πόσο σημαντικές είναι για εσάς οι ακόλουθες επιδιώξεις;
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Κοινωνική Ένταξη

Πραγματοποίηση Προσωπικών Επιδιώξεων 

26

E. Πόσο εφικτές είναι για εσάς οι ακόλουθες επιδιώξεις;

%
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Κοινωνική Ένταξη

Νέοι και το Μέλλον

36%

26% 18% 13%

7%

Ουδέτερα

Λίγο θετικά

Λίγο Αρνητικά

Πολύ θετικά

Πολύ Αρνητικά

E. Πώς αισθάνεστε για το μέλλον;



© 2015 KPMG Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένες ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο, μέλος του δικτύου ανεξάρτητων οίκων της KPMG που συνδέοντα με τοn Διεθνή Οίκο της KPMG που συνδέονται με τοn Διεθνή Οίκο KPMG International Cooperative (“KPMG International”), Ελβετικός

Οργανισμός. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα κατοχυρωμένα..

Κοινωνική Ένταξη

Σημαντικότερα Προβλήματα

28

2%

4%

4%

5%

8%

9%

9%

26%

32%

Κοινωνική απομόνωση

Ανρθωπινες σχέσεις

Σπουδές

Κανένα

Ακρίβεια

Έλλειψη ελεύερου χρόνου

Επαγγελματική αποκατάσταση

Ανεργία

Άγχος για το μέλλον

E. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε σήμερα;

To άγχος για το μέλλον και η ανεργία αποτελούν τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέοι.



Συμμετοχή
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Συμμετοχή

Συμμετοχή σε Πολιτικά Ζητήματα

30

16%

15%

60%

27%

13%

E. Έχετε χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο ή / και 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τον τελευταίο 

χρόνο με σκοπό την τοποθέτηση σε πολιτικά 

ζητήματα;

E. Έχετε ψηφίσει σε πολιτικές εκλογές σε 

τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό 

επίπεδο κατά την τελευταία δεκαετία;
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1%

1%

2%

5%

6%

7%

15%

15%

48%

Οργανισμός προώθησης ανθρώπινων δικαιωμάτων

Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο Νεολαίας

Πολιτική οργάνωση νεολαίας

Τοπικός οργανισμός έχοντας ως στόχο
τη βελτίωση της τοπικής κοινότητας

Άλλος μη-κυβερνητικός οργανισμός

Πολιτιστικός οργανισμός / φορέας

Αθλητικό σωματείο

Κέντρο νεότητας ή οργάνωση νεολαίας

Δεν έχω συμμετάσχει

Συμμετοχή

Συμμετοχή σε Δραστηριότητες

31

Μεγάλο ποσοστό των νέων δεν έχει συμμετάσχει σε δραστηριότητες κάποιου οργανισμού κατά τον τελευταίο χρόνο. Συνολικά ποσοστό 30% έχει 
συμμετάσχει σε δραστηριότητες κέντρων νεότητας ή οργάνωσης νεολαίας και αθλητικού σωματείου. 

E. Έχετε συμμετάσχει κατά τον τελευταίο χρόνο στις δραστηριότητες οποιουδήποτε από τους πιο κάτω Οργανισμούς;
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0%

2%

10%

11%

11%

16%

46%

Άλλο

Εάν το ηλικιακό όριο για το δικαίωμα του εκλέγειν ήταν χαμηλότερο

Εισαγωγή στο σχολικό πρόγραμμα υποχρεωτικού προργράματος
ενεργής συμμετοχής στα κοινά

Ευρής διάδοση εθελοντικών προγραμμάτων

Ύπαρξη περισσότερων προγραμμάτων εθελοντισμού

Περισσότερη ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες συμμετοχής.

Συμβολή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα που τους
αφορούν πριν τη λήψη οποιασδήποτε τελικής απόφασης

Συμμετοχή

Συμμετοχή στην Κοινωνία

32

Η συμβολή των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν αποτελεί το μεγαλύτερο κίνητρο για την ενίσχυση της 
ενεργούς συμμετοχής των νέων στα μέλη της κοινωνίας.

E. Τι θα σας βοηθούσε να γίνεται πιο ενεργά μέλη της κοινωνίας;



Εθελοντισμός
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Εθελοντισμός

Συμμετοχή σε Εθελοντικές Δραστηριότητες

34

Όχι
55%

30%
7%

5%

3%

Ναι
45%

Τοπικό Επίπεδο

Εθνικό Επίπεδο

Ευρωπαικό Επίπεδο

Διεθνές Επίπεδο

E. Έχετε συμμετάσχει σε οργανωμένες εθελοντικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του 

τελευταίου έτους;

 H πλειοψηφία των νέων δεν 

έχει συμμετάσχει σε 

οργανωμένες εθελοντικές 

δραστηριότητες.

 Η πλειοψηφία των νέων που 

έχει συμμετάσχει σε 

οργανωμένες εθελοντικές 

δραστηριότητες σε τοπικό 

επίπεδο.

 Παραμένει χαμηλή η 

συμμετοχή τους όσον αφορά 

στις εθελοντικές 

δραστηριότητες σε εθνικό, 

ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο.
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Εθελοντισμός

Σημαντικά Στοιχεία Εθελοντισμού

Δεν έχουν λάβει οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή επίσημη 

αναγνώριση για τη συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες48%

Η λήψη πιστοποιητικού, διπλώματος ή επίσημης αναγνώρισης 

αποτελεί κίνητρο για συμμετοχή σε εθελοντικές 

δραστηριότητες55%

Η λήψη πιστοποιητικού, διπλώματος ή επίσημης αναγνώρισης 

για συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες θεωρείται 

χρήσιμη για την επαγγελματική ανέλιξη64%

Η λήψη Τίτλου / Διπλώματος θεωρείται ο καλύτερος τρόπος 

επικύρωσης της μάθησης που αποκτήθηκε μέσω 

εθελοντισμού41%

Δεν γνωρίζει για τις ευκαιρίες εθελοντισμού που 

προσφέρονται μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

Erasmus+ (Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία)58%

28%
Κύριο όφελος συμμετοχής σε εθελοντικές δραστηριότητες 

αποτελεί η ενίσχυση της διαπροσωπικής επικοινωνίας



Οι Νέοι και ο 

Κόσμος
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8%

8%

10%

17%

21%
9%

27%

71%

Οι Νέοι και ο Κόσμος

Συνεργασία με τη Νεολαία Άλλων Χωρών

37

 Όχι

 Ναι σε δραστηριότητες σε συνεργασία με την 

νεολαία άλλων ευρωπαϊκών χωρών

 Ναι σε δραστηριότητες σε συνεργασία με την 

νεολαία μη ευρωπαϊκών χωρών

 Δεν υπάρχει διαθέσιμη σχετική πληροφόρηση

 Ναι σε δραστηριότητες σε συνεργασία με την νεολαία 

άλλων ευρωπαϊκών χωρών

 Δεν με ενδιαφέρει να συμμετάσχω σε τέτοιες 

δραστηριότητες

 Οικογενειακές υποχρεώσεις

 Έλλειψη οικονομικών πόρων

 H πλειοψηφία των νέων δεν 

έχει συμμετάσχει σε 

δραστηριότητες με σκοπό 

την ενθάρρυνση της 

συνεργασίας με τη νεολαία 

άλλων χωρών

 Μικρό ποσοστό νέων έχει 

συμμετάσχει σε 

δραστηριότητες με σκοπό 

την ενθάρρυνση της 

συνεργασίας με την νεολαία 

άλλων ευρωπαϊκών χωρών

 Κύριος λόγος για τη μη 

συμμετοχή αποτελεί η μη 

διάθεση σχετικής 

πληροφόρησης.

Ε. Έχετε συμμετάσχει σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες ή προγράμματα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους που 

είχαν ως στόχο την ενθάρρυνση της συνεργασίας με τη νεολαία άλλων χωρών;



Κύρια 

Συμπεράσματα
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Κύρια Συμπεράσματα

Client Η ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο 

θεωρείται ελκυστική. Βασικοί λόγοι  θεωρούνται η 

ενίσχυση της απασχολησιμότητας, η 

επαγγελματική εξέλιξη και η απόκτηση 

προσόντων  για εισαγωγή σε υψηλότερα επίπεδα 

εκπαίδευσης.

Κύρια ανησυχία των νέων στην Κύπρο αναφορικά 

με την απασχόληση τους μετά την ολοκλήρωση των 

σπουδών τους  αποτελεί η έλλειψη θέσεων 

εργασίας στον τομέα σπουδών τους.

Εκπαίδευση και Κατάρτιση Νεανική Απασχόληση και 

Επιχειρηματικότητα

Η επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί ελκυστική 

επιλογή. Βασικοί λόγοι θεωρούνται η 

απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων, η 

ενίσχυση της απασχολησιμότητας και η 

απόκτηση προσόντων για περαιτέρω 

εκπαίδευση.

Οι νέοι θα ήταν περισσότερο πρόθυμοι να 

δουλέψουν στο εξωτερικό για μικρό χρονικό 

διάστημα.

Η καθοδήγηση που οι νέοι έχουν λάβει κατά 

τη διάρκεια της σχολικής τους εκπαίδευσης σε 

σχέση τόσο με τις επιλογές περαιτέρω 

εκπαίδευσης και κατάρτισης όσο και με τις 

μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης θεωρείται 

πολύ περιορισμένη.

Η προώθηση προγραμμάτων απόκτησης 

εργασιακής εμπειρίας θεωρείται ως βασικός 

παράγοντας για την  ενίσχυση της 

απασχολησιμότητας.

39
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Κύρια Συμπεράσματα

Κοινωνική ένταξη για την πλειοψηφία των νέων της 
Κύπρου σημαίνει η πρόσβαση σε ευκαιρίες και 
πόρους για συμμετοχή στην οικονομική ζωή.

Οικονομικός είναι ο βασικός λόγος που αναγκάζει τους 

νέους να διαμένουν με τους γονείς για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα.

Η πλειοψηφία λαμβάνει οικονομική στήριξη από 

τους γονείς.

Κύρια πρόκληση για την κοινωνική ένταξη των νέων 

αποτελεί η εξασφάλιση εισοδήματος και πόρων για 

αξιοπρεπή διαβίωση. 

Οι άνεργοι κινδυνεύουν περισσότερο από κοινωνικό 

αποκλεισμό στην Κύπρο.

Η οικονομική αυτονομία χαρακτηρίζεται ως πολύ 

σημαντική επιδίωξη. Η πιθανότητα πραγματοποίησης 

της επιδίωξης θεωρείται χαμηλή.

Το άγχος για το μέλλον και η ανεργία είναι τα κύρια 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέοι.

Η πλειοψηφία των νέων έχει λάβει συμμετοχή σε 

πολιτικές εκλογές σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή 

ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την τελευταία δεκαετία.

Το διαδίκτυο δεν αποτελεί κύριο μέσω πολιτικής 

τοποθέτησης.

Το μεγαλύτερο κίνητρο για την ενίσχυση της ενεργούς 

συμμετοχής των νέων στα μέλη της κοινωνίας 

αποτελεί η συμμετοχή τους στη διαδικασία 

λήψεως αποφάσεων.

Η πλειοψηφία των νέων δεν έχει συμμετάσχει σε 

δραστηριότητες κάποιου οργανισμού κατά τον 

τελευταίο χρόνο.

Κοινωνική Ένταξη Συμμετοχή

40
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Κύρια Συμπεράσματα

H πλειοψηφία των νέων δεν έχει συμμετάσχει σε 

οργανωμένες εθελοντικές δραστηριότητες.

Πιστοποιητικό ή επίσημη αναγνώριση δεν 

λαμβάνεται για τη συμμετοχή σε εθελοντικές 

δραστηριότητες.

Η λήψη πιστοποιητικού, διπλώματος ή επίσημης 

αναγνώρισης αποτελεί κίνητρο για συμμετοχή σε 

εθελοντικές δραστηριότητες.

Η λήψη Τίτλου / Διπλώματος θεωρείται ο καλύτερος 

τρόπος επικύρωσης της μάθησης που αποκτήθηκε 

μέσω εθελοντισμού.

Κύριο όφελος συμμετοχής σε εθελοντικές 

δραστηριότητες αποτελεί η ενίσχυση της 

διαπροσωπικής επικοινωνίας.

H πλειοψηφία των νέων δεν έχει συμμετάσχει σε 

δραστηριότητες με σκοπό την ενθάρρυνση της 

συνεργασίας με τη νεολαία άλλων χωρών.

Κύριος λόγος για τη μη συμμετοχή σε δραστηριότητες 

με σκοπό την ενθάρρυνση της συνεργασίας με τη 

νεολαία άλλων χωρών αποτελεί η μη διάθεση 

σχετικής πληροφόρησης.

Εθελοντισμός Οι Νέοι και ο Κόσμος
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