
Αποτελέσματα 
διαβουλεύσεων με νέους 
πεδινών & ορεινών περιοχών 
Μια συνεργασία του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου με το 
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος



ΓΕΝΙΚΑ

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), ως ο αρμόδιος κυβερνητικός 
φορέας για θέματα νεολαίας, έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργική 
συμβολή  στη  διαμόρφωση  πολιτικών σε θέματα νεολαίας. 

Από το 2017, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, ο ΟΝΕΚ συντονίζει την υλοποίηση και παρακολούθηση 
της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (2017-2022), η οποία αποτελεί 
το πρώτο έγγραφο πολιτικής για τη νεολαία στην Κύπρο. Μια εκ των 
βασικών αρχών της Στρατηγικής είναι η συμμετοχή των νέων στη λήψη 
αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν, όπως επίσης και η στενή 
συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων του Κράτους που υλοποιούν 
προγράμματα και δράσεις για τη νεολαία.

Η διενέργεια διαβουλεύσεων με τους νέους αποτελεί μέρος της 
υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία και απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επίτευξη του οράματος της Εθνικής Στρατηγικής 
για την ενδυνάμωση όλων των νέων της Κύπρου, καθώς δίνει τη 
δυνατότητα στους νέους να έχουν λόγο και ρόλο στη διαμόρφωση και 
τη βελτίωση των πολιτικών που τους επηρεάζουν.  

Το Τμήμα Πολιτικής για τη Νεολαία είναι το αρμόδιο τμήμα του ΟΝΕΚ 
για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία και τη 
διενέργεια των εν λόγω διαβουλεύσεων με τους νέους, σε συνεργασία 
με τους αρμόδιους φορείς του Κράτους.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με στόχο τη συζήτηση και την καταγραφή των αναγκών, των 
προβλημάτων και των εισηγήσεων που έχουν οι νέοι της υπαίθρου και 
των αγροτικών περιοχών, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και το 
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος 
διοργάνωσαν σειρά ανοιχτών διαβουλεύσεων. Οι διαβουλεύσεις 
κάλυψαν τόσο τις πεδινές όσο και τις ορεινές περιοχές της Κύπρου και 
πραγματοποιήθηκαν στις 18/01/2020, στο Αυγόρου και τις 18/02/2020 
στον Αγρό. 

Στο πλαίσιο των ανοιχτών συναντήσεων, 60 νέοι και νέες από διάφορες 
περιοχές της Κύπρου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν, να 
ανταλλάξουν απόψεις και να υποβάλουν εισηγήσεις σχετικά με τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, την επιχειρηματική ανάπτυξη των 
περιοχών και τη στήριξη των νέων γεωργών.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ:

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ:

Συμμετέχοντες
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ

Τα πορίσματα των εν λόγω διαβουλεύσεων παρουσιάστηκαν από τους 
ίδιους τους νέους που έλαβαν μέρος στις διαβουλεύσεις, στο πλαίσιο 
ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 21/07/2020, ενώπιον 
του Υπουργού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστα 
Καδή και του Προέδρου του Οργανισμού Νεολαίας, κ. Πρόδρομου 
Αλαμπρίτη. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι νέοι είχαν την ευκαιρία να 
υποβάλουν τις ερωτήσεις τους και να συζητήσουν με τον Υπουργό 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, και τον Πρόεδρο 
του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου τα θέματα που τους 
προβληματίζουν. Από τη συζήτηση, διαφάνηκε έντονα η ανάγκη για πιο 
συχνό διάλογο με τους νέους της υπαίθρου, ιδιαίτερα όσον αφορά την 
ενασχόλησή τους με τον αγροτικό τομέα. 
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Ο κ. Αλαμπρίτης τόνισε την ανάγκη συμμετοχής των νέων σε όλα τα 
στάδια λήψης αποφάσεων  και ο κ. Καδής ανακοίνωσε με τη σειρά του 
ότι ένα νέο κανάλι επικοινωνίας καθιερώνεται μέσα από αυτή τη 
διαδικασία, καθώς όσοι νέοι και νέες έλαβαν μέρος στις διαβουλεύσεις 
θα λάβουν το τίτλο «Πρεσβευτές της υπαίθρου» και θα αποτελούν 
σημείο επαφής με το Υπουργείο για θέματα που τους αφορούν. 
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
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Οι εισηγήσεις των νέων, οι οποίες καλύπτουν τους τομείς της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, την παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων, 
τη συμμετοχή και δικτύωση, όπως επίσης και γενικότερα θέματα που 
άπτονται της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, παρουσιάζονται 
αναλυτικά πιο κάτω:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. Προγράμματα για περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων & ανταλλαγής 
καλών πρακτικών στην Κύπρο και στο εξωτερικό

2. Μεταφορά γεωργικών και γεωπονικών σχολών πανεπιστημίων στις 
ορεινές περιοχές

3. Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού συστήματος που να προωθεί τον 
αγροτουρισμό

4. Δημιουργία εκπαιδευτικών κέντρων για ανταλλαγή γνώσεων και 
εμπειριών

5. Συνεργασία πανεπιστημίων με ορεινές περιοχές για προώθηση 
σχετικών επαγγελμάτων

6. Εισαγωγή αγροτικής εκπαίδευσης στο κυπριακό εκπαιδευτικό 
σύστημα

7. Ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού δικτύου εφαρμοσμένης 
αγροτικής έρευνας, για υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας
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ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ & ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

1. Πρόταση για ad hoc οικονομική στήριξη μέσω προγραμμάτων, για 
ανάγκες που προκύπτουν 

2. Κρατική πρωτοβουλία για προώθηση εξαγωγών

3. Στοχευμένη στρατηγική του κράτους για την ανάπτυξη της 
τεχνολογίας και τεχνογνωσίας

4. Εξεύρεση τρόπων απορρόφησης των νέων γεωργών στην αγορά- 
Καλύτερη σύνδεση του μεταξύ αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης, 
όσον αφορά το γεωργικό τομέα

5. Να δίνεται προκαταβολή στην επιχορήγηση για την κάλυψη 
κάποιων αρχικών εξόδων  και να γίνονται ευκολίες πληρωμών

6. Ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. δημιουργία ενός 
χρηματοδοτικού οργανισμού αποκλειστικά για γεωργούς) ή 
συνεννόηση με τράπεζες για πιο ευέλικτες διαδικασίες καταβολής της 
χορηγίας
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8. Δημιουργία στοχευμένων σχεδίων στήριξης των νέων γεωργών, 
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής (ορεινές VS πεδινές 
περιοχές)

9. Παροχή κινήτρων σε νεαρά ζευγάρια για διαβίωση στην ύπαιθρο

10. Αύξηση του εφάπαξ ποσού που δίνεται στους νέους γεωργούς

11. Να λαμβάνεται υπόψη η συναφής δραστηριότητα (π.χ. 
μεταποίηση) στον υπολογισμό των εργατοωρών

12. Εγγύηση δανείων ή χαμηλότοκα δάνεια με κρατική 
πρωτοβουλία

13. Δυνατότητα συμμετοχής εν δυνάμει γεωργών στο Μέτρο 1.3.1

14. Δημιουργία κατάλληλων υποστηρικτικών δομών (τεχνική 
υποστήριξη, απλοποίηση στην αγροτική επιχειρηματικότητα)

15. Επιβράβευση νέων γεωργών, μέσω ετήσιων επαρχιακών 
διαγωνισμών για καινοτόμες δράσεις (όπως χρήση νέων τεχνολογιών, 
βιοτεχνολογίας, νέων μορφών παραγωγής κ.τ.λ.)

16. Ανάπτυξη επιχειρήσεων στις γεωργικές περιοχές για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

17. Μείωση γραφειοκρατίας στην πρόσληψη ξένου εργατικού 
δυναμικού

ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ & ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

1. Πρόσβαση στην πληροφόρηση – περισσότερες ευκαιρίες για 
ενημέρωση των νέων σε θέματα που τους ενδιαφέρουν

2. Περαιτέρω συνεργασία μεταξύ γεωργών, μεταξύ γεωργών και 
κράτους & μεταξύ γεωργών της Κύπρου και του εξωτερικού

3. Συχνότερες διαβουλεύσεις μεταξύ νέων και αρμόδιων φορέων- 
Συμμετοχή των νέων στην διαδικασία λήψης αποφάσεων

4. Περισσότερη προώθηση αγροτουρισμού 

5. Περαιτέρω προώθηση και ενημέρωση για τα Κυπριακά προϊόντα 
και την ποιότητά τους

6. Ενίσχυση κουλτούρας συνεργασίας – ανάπτυξη τοπικών αγορών & 
βραχέων αλυσίδων

7. Προώθηση της πιο άμεσης επαφής παραγωγού και καταναλωτή, 
μέσω συνεργατικών δομών και με αγορές αγροτών

8. Ενίσχυση και διευκόλυνση της λειτουργίας των ομάδων 
παραγωγών

9. Χρήση διαδικτύου για πρόσβαση και σε άλλες αγορές και 
προώθηση
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10. Δημιουργία συνεταιριστικών μονάδων και συντονιστικών 
οργάνων, για πιο φθηνά κόστη, προώθηση εξαγωγών και επιμόρφωση 
της αγοράς

11. Καλύτερη ενημέρωση των Κύπριων αγροτών από τους φορείς για 
τις εξελίξεις, τις νέες τεχνικές και μεθόδους κ.τ.λ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

1. Ενίσχυση ήδη υφιστάμενων φορέων που εδρεύουν στις περιοχές 
αυτές

2. Περισσότερα θεματικά φεστιβάλ ανά χωριό & ενθάρρυνση 
περισσότερων χωριών για τέτοιες διοργανώσεις

3. Δημιουργία και οργάνωση βασικών υπηρεσιών όπως γηροκομεία, 
νηπιαγωγεία, βρεφοκομικοί σταθμοί, κτλ. ιδιαίτερα στις ορεινές 
περιοχές

4. Διατήρηση-προστασία της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης από 
τον γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης της οικιστικής ζώνης

5. Περισσότερες θεατρικές και καλλιτεχνικές ομάδες/παραστάσεις 
στις περιοχές

6. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών για εξυπηρέτηση του κοινού 
από υπηρεσίες του Κράτους

7. Οργάνωση νομοθετικού πλαισίου για τα επισκέψιμα αγροκτήματα

8. Αναθεώρηση μερικών υφιστάμενων νομοθεσιών, οι οποίες 
μπορούν να διασφαλίζουν συγκεκριμένα επαγγέλματα (π.χ. οικοτεχνία)
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

9. Χαλίτικη γη - Πολεοδομική αμνηστία/ Βελτίωση εκμετάλλευσης, 
προτεραιότητα στη χρήση χαλίτικης γης / αξιοποίηση 
Τουρκοκυπριακών περιοχών από νέους

10. Διεύρυνση των περιοχών όπου θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν 
κτηνοτροφικές μονάδες

11. Προτάσεις για προώθηση των τοπικών προϊόντων (υιοθέτηση 
θεματικών πακέτων για τουρίστες – παραδείγματα εξωτερικού, π.χ. 
wine tasting)

12. Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένης γης από νέους γεωργούς (σε 
συνεργασία με τη τοπική αυτοδιοίκηση)
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