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Ταυτότητα Έρευνας:  
 

Η έρευνα διενεργήθηκε από τον Οργανισμό IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™, για 

λογαριασμό του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, υπό την μορφή ποσοτικής έρευνας, 

και έχει ως κύριο αντικείμενο τη διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων σε 

πτυχές της καθημερινότητας των νέων που κατοικούν στην ύπαιθρο.  

Η διαδικασία συλλογής δεδομένων πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2022 και 

αφορούσε παγκύπρια κάλυψη αγροτικών περιοχών.  

Στην έρευνα συμμετείχαν 500 νέοι και νέες ηλικίας 18-35 ετών.  

Η επιλογή του δείγματος πραγματοποιήθηκε με την τεχνική της τυχαίας 

δειγματοληψίας. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω προσωπικών, 

τηλεφωνικών και διαδικτυακών συνεντεύξεων με τη χρήση δομημένου 

ερωτηματολογίου.  

 

Σκοπός και Στόχοι της Έρευνας:  
 

Βασικός σκοπός της έρευνας ήταν η μελέτη των στάσεων και των αντιλήψεων σε 

πτυχές της καθημερινότητας των νέων της που κατοικούν στην ύπαιθρο της Κύπρου 

σήμερα. 

Ως επιμέρους στόχοι της έρευνας ορίσθηκαν οι ακόλουθοι:  

 Διερεύνηση πτυχών της ζωής που σχετίζονται με τη διαμονή και αναγωγή 

προκλήσεων/προβλημάτων 

 Εντοπισμός των δράσεων συμμετοχής των νέων σε τοπικές δράσεις/ 

δραστηριότητες 

 Εντοπισμός των τρεχουσών ευκαιριών και αναγόμενων αναγκών των νέων για 

ενίσχυση των παροχών σε θέματα υπηρεσιών 

 Διερεύνηση του βαθμού επίγνωσης και αξιολόγησης των υφιστάμενων 

προγραμμάτων/ σχεδίων κινήτρων  στήριξης του Κράτους 

 

 

 



 
 

 

 

   



 
 

Ανάλυση Αποτελεσμάτων  
 

Διαμονή στην ύπαιθρο 
 

Συνθήκες διαμονής  

Τα ευρήματα της έρευνας που αφορούν τις συνθήκες διαμονής των νέων της 

υπαίθρου, καταδεικνύουν πως ένας στους δύο νέους ηλικίας από 18 έως 35 ετών ζει 

με τους γονείς ή (και) τα αδέλφια του, το 38% ζει με τον/την σύντροφο/ σύζυγο, ενώ 

μόλις το 7% δηλώνει πως ζει μόνος/μόνη και σε χαμηλότερο ποσοστό της τάξης του 

4% αναφέρουν πως ζουν με άλλους ενήλικες (συγκατοίκους). Μέσω των 

αποτελεσμάτων, αναδεικνύεται η τάση της πλειοψηφίας των νέων να συνεχίζουν την 

παραμονή τους στην πατρική τους εστία αρκετά έτη μετά την ενηλικίωσή τους. Πιο 

συγκεκριμένα, η συντριπτική πλειοψηφία των νέων της υπαίθρου ηλικίας 18-24 ζει με 

τους γονείς του σε ποσοστό της τάξης του 84%. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους νέους 

ηλικίας 25-29 ετών ανέρχεται στο 54%, ενώ για τους νέους 30-35 ετών είναι 17%. 

Παρατηρείται, συνεπώς, αντιστρόφως ανάλογη σχέση του ποσοστού αυτού και της 

ηλικίας, γεγονός που δικαιολογείται από την τάση των νέων να προχωρούν στη 

δημιουργία των δικών τους οικογενειών με το πέρασμα του χρόνου. Από την άλλη 

πλευρά,  αξίζει να σημειωθεί το γεγονός πως περισσότεροι από τους μισούς νέους της 

υπαίθρου (54%) ηλικίας 25-29 ετών συνεχίζουν να ζουν με τους γονείς τους ακόμη 

και έτη μετά από την ενηλικίωσή τους.  

 

Ικανοποίηση από την περιοχή διαμονής 

Πέρα από τις συνθήκες διαμονής των νέων, ο βαθμός ικανοποίησης τους από τον τόπο 

διαμονής τους, αποτελεί κομβικό σημείο ως προς την κατανόηση και την ανάλυση των 

επιμέρους πυλώνων της ζωής τους. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, η συντριπτική πλειοψηφία των νέων 

της υπαίθρου (84%), φαίνεται να αντλούν μεγάλο ή αρκετό βαθμό ικανοποίησης από 

την περιοχή διαμονής τους. Μόλις το 13% δηλώνει λίγο ικανοποιημένο και μόνο το 

4% δείχνει να μην είναι καθόλου ικανοποιημένο. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Προβλήματα και Προκλήσεις 
 

Λόγοι που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές 

Οι αιτίες που οι νέοι επιλέγουν να κατοικούν σε αγροτικές περιοχές έναντι των αστικών 

κέντρων ποικίλουν. Η βασικότερη αιτία φαίνεται να είναι η καταγωγή, καθώς το 

μεγαλύτερο ποσοστό των νέων (66%) δηλώνει πως παραμένει στον τόπο καταγωγής 

του. Ακολουθούν παράμετροι που αφορούν την επιθυμία τους να βρίσκονται κοντά 

στην οικογένειά τους (36%) και στο φυσικό περιβάλλον (35%). Με χαμηλότερα 

ποσοστά έχουν καταγραφεί λόγοι που σχετίζονται με την  ποιότητα ζωής των νέων. 

Οι λόγοι αυτοί αφορούν τη λιγότερη κίνηση σε σύγκριση με τα αστικά κέντρα (27%), 

τις καλύτερες συνθήκες για τη δημιουργία οικογένειας (23%), τα χαμηλότερα επίπεδα 

εγκληματικότητας (19%), την αποκέντρωση (19%), το χαμηλότερο κόστος διαβίωσης 

(18%), το χαμηλότερο κόστος αγοράς / ενοικίασης κατοικίας (17%) και την 

ευκολότερη πρόσβαση στην εργασία τους (11%).  

 

Σημαντικότερα Προβλήματα και Προκλήσεις 

Οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι της υπαίθρου φαίνεται να 

σχετίζονται με την παράμετρο της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα,  οι περιορισμένες 

ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης (απασχόλησης) στην περιοχή αποτελεί το 

σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νέοι της υπαίθρου σήμερα με τη 

συντριπτική τους πλειοψηφία να το κατατάσσει ως πρωταρχικό τους πρόβλημα στις 

συνολικές αναφορές τους (57%). Παράλληλα, η ανεργία και οι περιορισμένες 

ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για ποσοστά 

29% και 24% των νέων της υπαίθρου αντίστοιχα.  

Ουδόλως αμελητέο είναι για τους νέους της υπαίθρου το ζήτημα των συγκοινωνιών 

και του οδικού δικτύου, καθώς έχει αναφερθεί από ποσοστό της τάξης του 40% των 

νέων.  

Άλλα ζητήματα που απασχολούν τους νέους της υπαίθρου σχετικά με τη διαβίωση τους 

στις αγροτικές περιοχές περιλαμβάνουν τις περιορισμένες παροχές υπηρεσιών υγείας 

(23%), το στεγαστικό ζήτημα (22%), την ακρίβεια των αγαθών και τον πληθωρισμός 

(21%), τις περιορισμένες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης (14%), το 

μεταναστευτικό (14%), την πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές (11%) και την 

εγκληματικότητα (9%). 

 



 
 

  



 
 

Ευκαιρίες και Βαθμός Συμμετοχής 
 

Ελεύθερος Χρόνος 

Οι νέοι της κυπριακής υπαίθρου παρουσιάζονται να δαπανούν τον ελεύθερο χρόνο 

τους απασχολούμενοι με πληθώρα δραστηριοτήτων. Η πλοήγηση στο διαδίκτυο ή τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η έξοδος με φίλους αποτελούν τις κύριες συνήθειες 

τους, αφού ένας στους δύο δηλώνει πως με αυτές τις δράσεις περνούν τον ελεύθερο 

χρόνο τους. Μια επίσης 4 στους 10 νέους της υπαίθρου, παρακολουθεί τηλεόραση, 

ταινίες ή σειρές στον ελεύθερο χρόνο τους. Άλλες δραστηριότητες που καταγράφηκαν 

περιλαμβάνουν τον αθλητισμό (30%), την ανάγνωση βιβλίων (25%), την ενασχόληση 

με τη μουσική (19%), την τέχνη (10%) και το κυνήγι/ψάρεμα (9%). 

 

 

Συμμετοχή σε Δράσεις  

Περίπου επτά στους δέκα νέους φαίνεται να συμμετάσχουν σε δράσεις της κοινότητας 

τους. Ο βαθμός συμμετοχής τους στις δράσεις αυτές διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

το 24% αναφέρει πως συμμετέχει πολύ, το 20% αρκετά, ενώ το 31% συμμετέχει λίγο, 

ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 25% δεν συμμετέχει καθόλου σε δράσεις της 

κοινότητας του.  

Η συμμετοχή σε εκδηλώσεις της Κοινότητας ή του Δήμου είναι η δημοφιλέστερή 

δραστηριότητα ανάμεσα στους νέους της υπαίθρου, με την πλειοψηφία τους (62%) 

να συμμετέχει σε αυτές. Η πιο ενεργή ηλικιακή ομάδα στις εκδηλώσεις της Κοινότητας 

ή του Δήμου είναι από 25 έως και τα 29 έτη.  Η συμμετοχή των ανδρών φαίνεται να 

βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά με τη συμμετοχή των γυναικών, καθώς 7 

στους 10 άνδρες συμμετέχουν στις συγκεκριμένες ενέργειες ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό για τις γυναίκες είναι 5 στις 10. Επίσης, σημειώνεται απόκλιση στο βαθμό 

συμμετοχής και ανάμεσα στις επαρχίες, με την επαρχία Λευκωσίας να παρουσιάζει το 

χαμηλότερο βαθμό συμμετοχής (51%) και η επαρχία Λεμεσού τον υψηλότερο (69%).  

Ο εθελοντισμός και η συμμετοχή σε εθελοντικές οργανώσεις αποτελούν τη δεύτερη 

κατά σειρά πιο δημοφιλή δραστηριότητα σε επίπεδα συμμετοχής των νέων της 

υπαίθρου, με έναν στους δύο (50%) να δηλώνει πως λαμβάνει μέρος σε τέτοιου είδους  



 
 

  



 
 

ενέργειες. Υψηλότερο παρουσιάζεται το ποσοστό των νέων ανδρών που ασχολούνται 

με τον εθελοντισμό ή/και συμμετέχουν σε εθελοντικές οργανώσεις (58%) σε σύγκριση 

με το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών (43%). Από τα αποτελέσματα αναδεικνύεται 

η τάση των νέων να στρέφονται στην ενασχόληση με εθελοντικές δράσεις όσο 

αυξάνεται η ηλικία τους. Πιο συγκεκριμένα, οι νέοι της υπαίθρου 18-24 ετών 

συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες σε ποσοστό 41%, 25-29 ετών σε 

ποσοστό 48% και 30-35 κατά 54%. Πιο ενεργοί αναφορικά με τον εθελοντισμό είναι 

οι νέοι της υπαίθρου των επαρχιών Λάρνακας και Λεμεσού με 6 στους 10 νέους να 

ασχολούνται με το εν λόγω αντικείμενο στον ελεύθερό τους χρόνο, ενώ 5 στους 10 

νέους της υπαίθρου των επαρχιών Πάφου και Αμμοχώστου δαπανούν τον ελεύθερο 

χρόνο τους σε δράσεις εθελοντισμού και τα χαμηλότερα επίπεδα συμμετοχής 

παρουσιάζονται στην επαρχία Λευκωσίας με μόλις το 36% των νέων της υπαίθρου να 

ασχολείται με τον εθελοντισμό. 

Μικρότερη απήχηση έχουν τα κέντρα νεότητας στους νέους της υπαίθρου, με το 32% 

των νέων να συμμετέχει σε αυτά. Η παρουσία των νέων ανδρών στα κέντρα νεότητας 

είναι πιο έντονη από ότι των γυναικών με ποσοστό συμμετοχής 40% και 24% 

αντίστοιχα. Η επικρατέστερη ηλικία που οι νέοι της υπαίθρου επιλέγουν να λαμβάνουν 

μέρος σε δράσεις του κέντρου νεότητας είναι από 25 έως και 29 ετών με 4 στους 10 

να δηλώνουν πως αποτελούν μέλος του κέντρου νεότητας της περιοχής τους. Το 

ποσοστό αυτό για τους νέους 18-24 ετών είναι 33% και για τους νέους 30-35 ετών 

26%. Οι νέοι της υπαίθρου της επαρχίας Λευκωσίας κατέχουν και στα κέντρα νεότητας 

της κοινότητάς τους τη χαμηλότερη συμμετοχή παγκύπρια με μόλις το 26% να 

δραστηριοποιείται σε αυτόν τον τομέα. Ακολουθούν οι επαρχίες Αμμοχώστου (28%), 

Λάρνακας (31%), Πάφου (34%) και υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής καταγράφει η 

επαρχία Λεμεσού (42%). 

Η ενασχόλησή με τον αθλητισμό είναι δραστηριότητα που επιλέγει 1 στους 4 νέους 

της υπαίθρου, μέσω της συμμετοχής σε αθλήματα ή/και ως μέλος κάποιας αθλητικής 

ομάδας της κοινότητας. Αισθητή η απόκλιση στα ποσοστά συμμετοχής των δύο φύλων 

σε αθλητικές δράσεις των κοινοτήτων καθώς το 36% των νεαρών ανδρών 

συμμετέχουν, σε αντίθεση με το 14% των γυναικών. Λαμβάνοντας ως κύριο άξονα 

την ηλικία, διαφαίνεται πως οι νέοι  από 18 έως και 24 ετών καταγράφουν τα 

υψηλότερα επίπεδα ενασχόλησης με τον αθλητισμό στις κοινότητές τους σε ποσοστό 

που αγγίζει το 37%. Παράλληλα, μειωμένη παρουσιάζεται η συμμετοχή των νέων από 

25 έως και 29 ετών με το 25% να αθλείται στις κοινοτικές δράσεις. Το ποσοστό αυτό 

στους νέους ηλικίας από 30 έως και 35 ετών δεν παρουσιάζει αισθητή διαφοροποίηση, 

αφού βρίσκεται στο 23%. Οι νέοι της επαρχίας Αμμοχώστου κατέχουν την πρώτη θέση 

παγκύπρια στην άθληση στις κοινότητές τους με 4 στους 10 να δηλώνουν πως 

συμμετέχουν ενεργά. Τελευταίοι στην κατάταξη αυτή βρίσκονται οι νέοι των επαρχιών 

Λευκωσίας και Λεμεσού με μόλις 2 στους 10 να δραστηριοποιούνται στις αθλητικές 

ομάδες των κοινοτήτων. 



 
 

  



 
 

Η συμμετοχή σε πολιτιστικούς ομίλους αποτελεί δραστηριότητα, η οποία προσελκύει 1 

στους 4 νέους της υπαίθρου, χωρίς ουσιαστική απόκλιση μεταξύ των φύλων και των 

ηλικιακών ομάδων. Η συμμετοχή σε κάποιον πολιτιστικό όμιλο της κοινότητας φαίνεται 

να είναι περισσότερο δημοφιλής μεταξύ των νέων της επαρχίας Λεμεσού, όπου το 

31% των νέων της υπαίθρου ασχολείται με τη δραστηριότητα αυτή, ενώ είναι λιγότερο 

δημοφιλής μεταξύ των νέων της επαρχίας Λευκωσίας που ασχολούνται σε ποσοστό 

του 16%. 

Η συμμετοχή στο κατηχητικό και στις δράσεις της εκκλησίας δεν δείχνει να είναι τόσο 

διαδεδομένη μεταξύ των νέων της υπαίθρου σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, μόλις το 16% 

αυτών συμμετέχει σε δραστηριότητες της εκκλησίας, εκ των οποίων η πλειοψηφία 

είναι γυναίκες. Τα προαναφερθέντα ποσοστά αφορούν εξίσου τις ηλικίες από 18 έως 

και 35. Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται πως πιο ενεργοί στις 

δραστηριότητες της εκκλησίας είναι οι νέοι της υπαίθρου της επαρχίας Αμμοχώστου 

(23%), ενώ  στις επαρχίες Λευκωσίας και Πάφου το ποσοστό είναι 11% και 10% 

αντίστοιχα. 

Η δραστηριοποίηση των νέων της υπαίθρου σε πολιτικά κόμματα έχει αντίστοιχη 

απήχηση σε αυτούς όπως και οι δράσεις της εκκλησίας με ελάχιστο ποσοστό 

απόκλισης, αφού το 14% αυτών δηλώνει πως λαμβάνει μέρος. Τα ευρήματα 

καταδεικνύουν τους νέους άνδρες πιο δραστηριοποιημένους σε πολιτικά κόμματα 

(17%), σε σχέση με τις γυναίκες (12%). Οι νέοι μεταξύ 25 και 29 ετών αποτελούν τη 

μερίδα των νέων με το μεγαλύτερο επίπεδο συμμετοχής αφού το 18% αυτών 

δραστηριοποιούνται σε πολιτικά κόμματα, σε αντίθεση με τα ποσοστά των ηλικιών 18-

24 που είναι 13% και 30-35 ετών που ανέρχεται στο 11%. Ενώ δεν παρατηρούνται 

έντονες διαφορές της συμμετοχής σε πολιτικά κόμματα μεταξύ ηλικιακών ομάδων και 

φύλων, αξιοσημείωτη παρουσιάζεται η διαφορά στα επίπεδα συμμετοχής των νέων της 

υπαίθρου μεταξύ των επαρχιών. Πιο συγκεκριμένα, τη μέγιστη δραστηριοποίηση σε 

πολιτικά κόμματα παρουσιάζουν οι νέοι της επαρχίας Πάφου με 1 στους 4 να λαμβάνει 

μέρος, ενώ ακολουθεί η επαρχία Αμμοχώστου με 1 στους 5 νέους να συμμετέχει. 

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η τάση των νέων των υπόλοιπων επαρχιών να απέχουν 

σε υψηλότερο βαθμό από τη δραστηριοποίηση με πολιτικά κόμματα της κοινότητάς 

τους, αφού σε αντίθεση με τα στοιχεία που αναδείχθηκαν για τις επαρχίες Πάφου και 

Αμμοχώστου, μόλις 1 στους 10 ασχολείται με κάποιο πολιτικό κόμμα. 

Η δραστηριότητα που παρουσιάζει τα χαμηλότερα επίπεδα συμμετοχής μεταξύ των 

νέων της υπαίθρου σήμερα, είναι οι χορωδίες. Η μερίδα των νέων που ασχολούνται 

με της χορωδίες της κοινότητάς τους αποτελείται μόλις από το 6% των νέων της 

υπαίθρου, με την πλειοψηφία να είναι γυναίκες. Οι νέοι από 18 έως και 24 ετών 

συμμετέχουν στις χορωδίες της κοινότητάς τους σε ποσοστό 13% ενώ πολύ πιο 

αποθαρρυντικά φαίνονται να είναι τα αποτελέσματα για τους νέους που ανήκουν σε 

μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Μόνο το 4% των νέων 25-29 ετών ασχολούνται με  τις 

χορωδίες της κοινότητας, ενώ το ποσοστό αυτό για τους νέους 30-35 ετών είναι 5%.  



 
 

  



 
 

Μεταξύ των επαρχιών, οι νέοι της επαρχίας Αμμοχώστου δραστηριοποιούνται 

περισσότερο στις χορωδίες (10%), ενώ τη μικρότερη συμμετοχή παρουσιάζει η 

επαρχία της Πάφου (3%). 

 

 

 Λήψη Αποφάσεων  

Η δυνατότητα που δίνεται στους νέους της υπαίθρου να συμμετέχουν στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων αλλά και οι ευκαιρίες που υπάρχουν για συζήτηση και διαβούλευση 

με αρμόδιους φορείς του κράτους, για τα θέματα που αφορούν τη νεολαία, αποτελούν 

κρίσιμες πτυχές της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των νέων της υπαίθρου. 

Αποθαρρυντικά καταγράφονται τα ευρήματα της της έρευνας, με το 25% των νέων 

να θεωρούν πως δεν τους δίνεται καθόλου η δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων που τους αφορούν, το 45% θεωρεί πως τους δίνεται η 

συγκεκριμένη δυνατότητα σε μικρό βαθμό, το 20% σε αρκετό βαθμό και μόλις το 10% 

πιστεύει πως τους δίνεται η δυνατότητα αυτή σε μεγάλο βαθμό. Σχετικά με τις 

ευκαιρίες που έχουν οι νέοι της υπαίθρου για συζήτηση και διαβούλευση με τους 

αρμόδιους φορείς τους Κράτους για τα θέματα που αφορούν τη νεολαία, το 28% 

αναφέρει πως δεν υπάρχουν καθόλου, το 51% πως υπάρχουν σε μικρό βαθμό, το 

15% πιστεύει πως υφίστανται σε αρκετό βαθμό ενώ μόλις το 5% των νέων της 

υπαίθρου νιώθει πως τους δίνονται οι ευκαιρίες αυτές σε μεγάλο βαθμό. 

 

  



 
 

 

  



 
 

Αξιολόγηση Υπηρεσιών 
 

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, οι νέοι της υπαίθρου κλήθηκαν να αξιολογήσουν 

την πρόσβαση σε υπηρεσίες που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινότητάς τους, αναφορικά με τον τόπο διαμονής τους.   

Σχετικά με την πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 4 στους 10 φαίνεται 

να είναι κάπως ή απόλυτα ευχαριστημένοι, 3 στους 10 δεν είναι ούτε δυσαρεστημένοι 

αλλά ούτε και ευχαριστημένοι και 3 στους 10 επίσης είναι κάπως ή απόλυτα 

δυσαρεστημένοι. 

Η πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οριακής 

πλειοψηφίας των νέων της υπαίθρου σήμερα, με το 51% να είναι κάπως ή απόλυτα 

δυσαρεστημένο με τη συγκεκριμένη παροχή. Το 28% δεν είναι ούτε δυσαρεστημένο 

αλλά ούτε και ευχαριστημένο και μόνο το 19% δηλώνει κάπως ή απόλυτα 

ευχαριστημένο από την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες. 

Αναφορικά με τις απόψεις των νέων σχετικά με την πρόσβαση στις τράπεζες της 

περιοχής τους, απόλυτα ή κάπως δυσαρεστημένο παρουσιάζεται ποσοστό της τάξης 

του 50% των νέων, ούτε δυσαρεστημένο αλλά ούτε και ευχαριστημένο το 16%, κάπως 

ή απόλυτα ευχαριστημένο το 30%. 

Τα ευρήματα που αφορούν την πρόσβαση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι πιο 

ενθαρρυντικά έναντι των υπόλοιπων υπηρεσιών που εξετάστηκαν, με το 45% των 

νέων της υπαίθρου να δηλώνουν κάπως ή απόλυτα ευχαριστημένοι, το 26% ούτε 

δυσαρεστημένοι αλλά ούτε και ευχαριστημένοι και το 28% αρκετά ή πολύ 

δυσαρεστημένοι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Αξιολόγηση Παροχών 
 

Έπειτα από την αξιολόγηση των υπηρεσιών, οι νέοι της υπαίθρου της Κύπρου 

κλήθηκαν να αξιολογήσουν την πρόσβαση σε μια σειρά παροχών που αφορούν την 

περιοχή διαμονής τους.  

Όσο αφορά την πρόσβαση στο λιανικό εμπόριο, 4 στους 10 νέους της υπαίθρου είναι 

κάπως ή απόλυτα δυσαρεστημένοι, 3 στους 10 δεν είναι ούτε ευχαριστημένοι αλλά 

ούτε και δυσαρεστημένοι και 3 στους 10 δηλώνουν κάπως και απόλυτα 

ευχαριστημένοι. 

Η πρόσβαση στους χώρους εστίασης αφήνει τους νέους στο 30% κάπως ή απόλυτα 

δυσαρεστημένους, κατά 29% ούτε δυσαρεστημένους αλλά ούτε και ευχαριστημένους 

και στο 42% αρκετά ή απόλυτα ευχαριστημένους.  

Τα κέντρα διασκέδασης και τα μουσικοχορευτικά κέντρα είναι παροχές που δεν 

αφήνουν ικανοποιημένους τους νέους της υπαίθρου. Πιο συγκεκριμένα, περισσότεροι 

από τους μισούς (56%) είναι κάπως ή απόλυτα δυσαρεστημένοι, 24% δεν είναι ούτε 

ευχαριστημένοι αλλά ούτε και δυσαρεστημένοι και μόλις το 20% είναι κάπως ή 

απόλυτα ευχαριστημένοι.  

Αναφορικά με την πρόσβαση σε γυμναστήρια και αθλητικά κέντρα ποσοστό της τάξης 

του 36% είναι κάπως ή απόλυτα ευχαριστημένο, το 25% δεν είναι ούτε ευχαριστημένο 

αλλά ούτε και δυσαρεστημένο και το 39% δηλώνει κάπως ή απόλυτα δυσαρεστημένο. 

Αρκετά δύσκολη θεωρείται από τους νέους της υπαίθρου η ψυχαγωγία μέσω 

παρακολούθησης παραστάσεων, ταινιών και άλλων θεαμάτων, αφού η πλειοψηφία 

τους (65%) είναι απόλυτα ή κάπως δυσαρεστημένοι με τη συγκεκριμένη παροχή στον 

τόπο διαμονής τους. Το 20% αυτών δεν είναι ούτε δυσαρεστημένοι αλλά ούτε και 

ευχαριστημένοι και μόλις το 15% δηλώνει πως είναι κάπως ή απόλυτα ευχαριστημένοι. 

Η πρόσβαση σε χώρους με ευκαιρίες δημιουργικής απασχόλησης για τους νέους 

καταγράφει τα χειρότερα ποσοστά, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των νέων (76%) 

δηλώνει κάπως ή απόλυτα δυσαρεστημένη και μόλις το 11% αναφέρει πως είναι κάπως 

ή απόλυτα ευχαριστημένο από την προσβασιμότητα σε αυτού του είδους τις παροχές.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Αναγνώριση και Αξιολόγηση Κρατικών Κινήτρων  

 

Με σκοπό τη διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των νέων της υπαίθρου  

απέναντι στα κρατικά κίνητρα που δίνονται προς αυτούς, καταγράφηκε το επίπεδο που 

οι νέοι έχουν γνώση για τα συγκεκριμένα κίνητρα αλλά και το επίπεδο στο οποίο τα 

αξιολογούν.  

Σημαντικό πυλώνα της διατήρησης της ζωής στην ύπαιθρο και της στήριξης της 

ποιότητας ζωής που λαμβάνουν οι κάτοικοι, αποτελούν τα κρατικά κίνητρα και ειδικά 

προς τον πληθυσμό της νεολαίας. Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότεροι από τους μισούς  

νέους (52%) που κατοικούν σήμερα σε αγροτικές περιοχές της Κύπρου θεωρούν πως 

τα κίνητρα για να επιλέξουν αγροτικές περιοχές ως τον τόπο της μόνιμης κατοικίας 

τους δίνονται σε μικρό βαθμό, ενώ το 26% θεωρεί πως δε δίνονται καθόλου κίνητρα. 

Μικρό παρουσιάζεται το ποσοστό του πληθυσμού των νέων της υπαίθρου που πιστεύει 

πως τα κίνητρα παραμονής στην ύπαιθρο δίνονται σε μεγάλο βαθμό (5%) ή ακόμη και 

σε αρκετό βαθμό (17%). 

Σε συνάρτηση με τα αρχικά στοιχεία που αφορούν τα προβλήματα με το ζήτημα της 

απασχόλησης, αποθαρρυντικές φαίνονται να είναι οι στάσεις τους ως προς τις 

ευκαιρίες εύρεσης εργασίας στον τόπο διαμονής τους. Με βάση τα δεδομένα που 

συλλέχθηκαν, το 33% των νέων θεωρεί πως δεν υπάρχουν καθόλου ευκαιρίες 

εργοδότησης, το 56% πως υπάρχουν σε μικρό βαθμό, το 9% σε αρκετό βαθμό, ενώ 

μόλις 2% πιστεύει πως υπάρχουν τέτοιες ευκαιρίες σε μεγάλο βαθμό.  

Αναφορικά με την ενημέρωση που λαμβάνουν οι νέοι της υπαίθρου για τα υφιστάμενα 

προγράμματα και σχέδια κινήτρων του Κράτους προς αυτούς, το 30% δεν έχει 

ενημερωθεί καθόλου για τα προγράμματα κινήτρων, το 38% έχει ενημερωθεί σε μικρό 

βαθμό, το 23% σε αρκετό βαθμό και μόλις το 10% έχει λάβει πληροφόρηση σε μεγάλο 

βαθμό. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη που 

υφίσταται για την πραγματοποίηση περισσότερων δράσεων πληροφόρησης των νέων 

της υπαίθρου σχετικά με τα κρατικά προγράμματα κινήτρων. Η ύπαρξη αυτής της 

ανάγκης υπάρχει σε όλες τις επαρχίες, όμως ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί μεταξύ 

των άλλων στην επαρχία Λευκωσίας, αφού εκεί παρατηρούνται τα μεγαλύτερα 

ποσοστά ελλιπούς ενημέρωσης με το 74% των νέων της υπαίθρου να δηλώνει πως 

έχει ενημερωθεί σε μικρό βαθμό ή καθόλου. Ακολουθεί η επαρχία Αμμοχώστου με το 

αντίστοιχο ποσοστό να ανέρχεται στο 70%, οι επαρχίες Λάρνακας και Πάφου στο 66% 

αμφότερες και τέλος, το ποσοστό καθόλου ή μικρής επίγνωσης ανέρχεται στο 59% 

για τους νέους της Λεμεσού. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Διχασμένες παρουσιάζονται οι απόψεις των νέων της υπαίθρου ως προς την 

αξιολόγηση των σχεδίων κινήτρων του Κράτους για τους κατοίκους της υπαίθρου, με 

5 στους 10 να τα αξιολογούν θετικά ή μάλλον θετικά, 4 στους 10 τα αξιολογούν 

αρνητικά και 1 στους 10 δεν είναι σε θέση να προβεί σε αξιολόγηση.  

Στα πλαίσια της έρευνας, οι νέοι της υπαίθρου που συμμετείχαν κλήθηκαν να 

αναγνωρίσουν μια σειρά προγραμμάτων και σχεδίων του Κράτους. Το Στεγαστικό 

Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών αποτελεί το 

σχέδιο με τα μεγαλύτερα επίπεδα αναγνωρισιμότητας ανάμεσα στους νέους της 

υπαίθρου, με το 60% των ερωτηθέντων να το γνωρίζει ή να το έχει ακουστά. 

Ακολουθεί το Επίδομα Στήριξης Κατοίκων Απομακρυσμένων/Ορεινών Περιοχών 

(47%), το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών της Υπαίθρου 

(43%), τα Κίνητρα για Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας (30%), το Σχέδιο Ενίσχυσης 

Πρώτης Εγκατάστασης   Νέων Γεωργών (30%) και το λιγότερο αναγνωρίσιμο κρατικό 

σχέδιο είναι τα Πολεοδομικά κίνητρα για την ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής με 

μόλις το 22% των νέων να τα γνωρίζει. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα αναφορικά με τη χρήση των κρατικών 

προγραμμάτων και την έγκριση των νέων προς επιχορήγηση, αφού το 85% των νέων 

της υπαίθρου δεν έχει χρησιμοποιήσει κανένα από τα προαναφερθέντα σχέδια 

στήριξης. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα ενδέχεται να αποτελούν απόρροια των 

χαμηλών ποσοστών ενημέρωσης των νέων σχετικά με την ύπαρξη των κρατικών 

σχεδίων κινήτρων. Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι 

της υπαίθρου στον εργασιακό τομέα αλλά και τη χρήση των χορηγιών του κράτους 

μόλις στο 15% του πληθυσμού τους, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως είναι συνετό να 

πραγματοποιηθούν ενέργειες και δράσεις για την ορθή ενημέρωση των νέων.  

Η μικρή μερίδα του πληθυσμού (15%) η οποία αποτελείται από άτομα που έχουν 

χρησιμοποιήσει τα κρατικά σχέδια στήριξης ή που έχουν εγκριθεί προς επιχορήγηση, 

αναφέρουν πως το πιο δημοφιλές πρόγραμμα προς χρήση είναι το επίδομα στήριξης 

κατοίκων απομακρυσμένων/ ορεινών περιοχών με το 6% των ερωτηθέντων να 

δηλώνουν πως έχουν επιχορηγηθεί από το συγκεκριμένο σχέδιο. Το 3% έχει 

επιχορηγηθεί από το στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης ορεινών, ακριτικών και 

μειονεκτικών περιοχών, από το σχέδιο ενίσχυσης πρώτης εγκατάστασης νέων 

γεωργών έχει επωφεληθεί το 2%, ενώ μόλις ποσοστό 1% έχει λάβει βοήθημα από το 

στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης συγκεκριμένων περιοχών της υπαίθρου, τα 

πολεοδομικά κίνητρα για την ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής και τα κίνητρα για 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

Επιπρόσθετα, οι νέοι της κυπριακής υπαίθρου εκτιμούν πως για την καλύτερη στήριξή 

τους, το Κράτος θα πρέπει να αναπτύξει, ή να ενισχύσει στην περίπτωση που 

υπάρχουν, μια σειρά προγραμμάτων και κινήτρων. Μεγαλύτερη βαρύτητα, κατά την 

άποψή τους, το Κράτος θα πρέπει να δώσει στα Σχέδια ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας των νέων της υπαίθρου, με 8 στους 10 να δηλώνουν πως το 

πρόγραμμα αυτό θα έπρεπε να ενισχυθεί. Η οικονομική στήριξη και τα σχέδια 

εργοδότησης ανήκουν επίσης στα επικρατέστερα κατά την άποψη των νέων για 

ενίσχυση, αφού 7 στους 10 θεωρούν πως η ανάπτυξή τους θα προσδώσει οφέλη στη 

νεολαία της υπαίθρου. Η ανάπτυξη και η ενίσχυση των προγραμμάτων και των 

σχεδίων εγκατάστασης νέων γεωργών στην ύπαιθρο, ενίσχυσης επιχειρηματικών 

γνώσεων, διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, ανάπτυξης δεξιοτήτων και 

εκπαίδευσης σε θέματα τεχνολογίας επικροτείται επίσης από ικανοποιητική μερίδα των 

νέων (6 στους 10). Τέλος, η άποψη που ενστερνίζονται 5 στους 10 νέους της 

υπαίθρου, είναι πως θα έπρεπε να ενισχυθούν και τα σχέδια δια βίου μάθησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Τα 10 σημαντικότερα ευρήματα  
 

1.  8 στους 10 νέους και νέες αισθάνονται από αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι από 

τη ζωή τους στην ύπαιθρο. Η συντριπτική πλειοψηφία τους μάλιστα (87%), δηλώνει 

πως διαμένουν με την οικογένειά τους, είτε πρόκειται για γονείς και αδέλφια, είτε για 

σύντροφο/σύζυγο ή (και) παιδιά. 

2. Κύρια αιτία επιλογής της υπαίθρου από τους νέους ως την περιοχή της μόνιμης 

διαμονής τους, είναι πως αποτελεί τον τόπο καταγωγής τους. Επιπρόσθετα, για 

ποσοστό 36% των νέων λόγος επιλογής της υπαίθρου είναι η εγγύτητα με την 

οικογένειά τους. 

3. Οι μισοί περίπου νέοι εντοπίζουν ως το σημαντικότερο πρόβλημα της διαμονής στην 

ύπαιθρο τις περιορισμένες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης (απασχόλησης) 

(57%). Το 40% των συμμετεχόντων αναφέρει τις συγκοινωνίες όπως και το οδικό 

δίκτυο ως το δεύτερο τροχοπέδη που αντιμετωπίζουν. Τέλος, η τρίτη πρόκληση που 

καλούνται να διαχειριστούν οι νέοι της υπαίθρου είναι οι περιορισμένες ευκαιρίες 

επαγγελματικής ανέλιξης. 

4. Η συντριπτική πλειοψηφία της τάξεως σχεδόν 9 στους 10 νέους της υπαίθρου, 

υποστηρίζουν πως υπάρχει μικρή έως ανύπαρκτη αγορά εργασίας για τους ίδιους. 

5. Περισσότεροι από 6 στους 10 νέους της υπαίθρου θεωρούν πως τους δίνεται 

ελάχιστη έως καθόλου δυνατότητα να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

επί θεμάτων της κοινότητας που τους αφορούν άμεσα. Αντίστοιχα, περιορισμένες σε 

εντονότερο βαθμό εντοπίζουν τις ευκαιρίες για συζήτηση και διαβούλευση με 

αρμόδιους φορείς του Κράτους για τα θέματα που αφορούν τη νεολαία (79%). 

6. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως 1 στους 2 συμμετέχοντες εξέφρασαν τη 

δυσαρέσκειά τους αναφορικά με την πρόσβασή τους σε τραπεζικά ιδρύματα και 

δημόσιες υπηρεσίες σε συνάρτηση με την περιοχή διαμονής τους. 

7. Μέσα από τις αναφορές των ερωτηθέντων, αναδύεται η αναγκαιότητα για ενίσχυση 

του πολιτισμού, του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας και των χώρων με ευκαιρίες 

δημιουργικής απασχόλησης για τους νέους της υπαίθρου, καθώς πάνω από το 50% 

των νέων υποστηρίζουν πως οι διαθέσιμες υποδομές των πιο πάνω τομέων τους 

αφήνουν δυσαρεστημένους. 

8. Απογοητευμένη φαίνεται μια μερίδα των νέων της υπαίθρου της τάξης του 23% 

αναφορικά με τα κίνητρα προς τους νέους με σκοπό την επιλογή των αγροτικών 

περιοχών ως τη μόνιμη κατοικία τους. 



 
 

9. Ποσοστό 53% δηλώνει πως αξιολογεί θετικά ή μάλλον θετικά τα υφιστάμενα 

προγράμματα/σχέδια κινήτρων του Κράτους για τους κατοίκους των αγροτικών 

περιοχών. Η συντριπτική πλειοψηφία (85%), δε, πως δεν έχει χρησιμοποιήσει ή δεν 

έχει εγκριθεί προς επιχορήγηση των αντίστοιχων προγραμμάτων/σχεδίων κινήτρων. 

10. Τα σχέδια ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για τους νέους της υπαίθρου 

εγείρονται από την πλειοψηφία (81) ως μείζονος σημασίας προγράμματα που χρήζουν 

άμεσης ανάπτυξης ή υποστήριξης από το Κράτος. Επτά στους δέκα συμμετέχοντες 

αναφέρουν επίσης πως θα πρέπει να ενισχυθεί και η οικονομική στήριξη προς τους 

νέους της υπαίθρου (72%), ενώ σε συνάρτηση με τα πρώτα ευρήματα της έρευνας 

ανάγεται και η ανάγκη συγκρότησης σχεδίων εργοδότησης για τους νέους της 

υπαίθρου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


