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Το παρόν Έγγραφο Πολιτικής αποτελεί αποτέλεσμα των διεργασιών τεσσάρων συμμετοχικών διαλόγων που
διεξήχθησαν στο πλαίσιο του έργου “Youth 4 the sea and vice versa” το οποίο υλοποιήθηκε μεταξύ του 2020
και 2021 από τον ΜΚΟ Active Zone Outdoor με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Erasmus+. 

Ο στόχος των διαλόγων ήταν να συζητήσουν νέοι μαζί με φορείς χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων
και να προτείνουν από κοινού εισηγήσεις προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση της νεολαίας σε
θέματα που άπτονται του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Το Έγγραφο Πολιτικής “Ενδυνάμωση της σχέσης της νεολαίας με τη θάλασσα: πορίσματα τεσσάρων
συμμετοχικών διαλόγων” απευθύνεται σε φορείς χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων οι οποίοι
δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα με ζητήματα νεολαίας και θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Ο όρος “φορέας χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων”, ωστόσο, δεν περιορίζεται σε πολιτικά πρόσωπα,
άτομα δηλαδή που έχουν την εξουσία να προωθούν και να ψηφίζουν σχετικές νομοθεσίες (π.χ. βουλευτές)
αλλά επεκτείνεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για να συμπεριλάβει άτομα και φορείς οι οποίοι μπορούν να
επηρεάσουν, εξαιτίας της θέσης και αρμοδιότητάς τους, την καλλιέργεια πρακτικών, συνειδήσεων και
συμπεριφορών στους νέους σε θέματα που αφορούν τη θάλασσα. Ως εκ τούτου, το παρόν Έγγραφο
Πολιτικής  απευθύνεται μεταξύ άλλων σε Διοικητικά Συμβούλια ΜΚΟ, Οργανισμούς Νεολαίας, Ναυτικούς
Ομίλους, εκπαιδευτικούς, δημοσιογράφους, δημοτικές αρχές, γονείς, στους ίδιους τους νέους.

Αύξηση της συμμετοχής των νέων στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσω της
διοργάνωσης τεσσάρων δομημένων διαλόγων
σε θέματα που αφορούν τη θάλασσα με τη
συμμετοχή νέων και φορέων χάραξης πολιτικής
και λήψης αποφάσεων 
Προώθηση των θαλάσσιων αθλημάτων και
δραστηριοτήτων ως μέσο βελτίωσης της
ψυχικής υγείας και ευημερίας των νέων 
Καλλιέργεια κουλτούρας ασφαλούς
ενασχόλησης των νέων με τα θαλάσσια
αθλήματα και δραστηριότητες
Ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης για την
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
Ενημέρωση της νεολαίας και των αρμόδιων
φορέων χάραξης πολιτικής και λήψης
αποφάσεων για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για
τη Νεολαία και τη σημαντικότητα της Βασικής
Δράσης 3 για την αύξηση της συμμετοχής των
νέων στη δημοκρατία

Αναγνωρίζοντας τη μειωμένη συμμετοχή των νέων
της Κύπρου στα κοινωνικά δρώμενα και τις
δημοκρατικές διαδικασίες (π.χ. εκλογές), το έργο
“Youth 4 the sea and vice versa” επεδίωξε την
ενεργό συμμετοχή νέων με υπεύθυνους χάραξης
πολιτικής και λήψης αποφάσεων σε μία σειρά από
συμμετοχικούς διαλόγους με στόχο την
καλλιέργεια κουλτούρας ευαισθητοποίησης της
νεολαίας για ζητήματα που αφορούν τη θάλασσα. 

Συγκεκριμένα, το έργο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε
από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 3:
Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής, έθεσε τους
ακόλουθους στόχους:

Συντονιστής του έργου ήταν ο Μη Κυβερνητικός,
Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Active Zone
Outdoor.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ



ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΛΟΓΩΝ
Στο πλαίσιο του έργου, διοργανώθηκαν τέσσερις
συμμετοχικοί διάλογοι στη Λάρνακα, Αγία Νάπα,
Πάφο και Λεμεσό στους οποίους νέοι από
ολόκληρη την Κύπρο σε συνεργασία με φορείς
χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων
κλήθηκαν να προτείνουν μέτρα, πρακτικές και
λύσεις για να ενισχυθεί η σχέση των νέων με τη
θάλασσα. Στους διαλόγους συμμετείχαν συνολικά
24 υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, επιστήμονες και
επαγγελματίες στον τομέα του θαλάσσιου
περιβάλλοντος και των θαλάσσιων αθλημάτων
καθώς επίσης και 151 νέοι από όλες τις επαρχίες
της Κύπρου ανεξαρτήτου κοινωνικοοικονομικού
υποβάθρου μεταξύ των οποίων και νέοι με
λιγότερες ευκαιρίες (π.χ. άνεργοι, προερχόμενοι
από απομακρυσμένες περιοχές). 

Οι ακόλουθες τέσσερις θεματικές ενότητες
αποτέλεσαν τη βάση του έργου “Youth 4 the sea
and vice versa”: 

(α) Θάλασσα και ψυχική υγεία των νέων
(β) Ασφάλεια στη θάλασσα 
(γ) Προστασία της θάλασσας 
(δ) Ενασχόληση των νέων με τα αθλήματα της
θάλασσας
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ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ



Συγκεκριμένα, ο πρώτος διάλογος πραγματοποιήθηκε στο
δημοσιογραφικό χωριό στα Περβόλια της επαρχίας
Λάρνακας, στις 22 Φεβρουαρίου 2020. Αφού οι
συμμετέχοντες εντόπισαν αρχικά τους παράγοντες που
δυσχεραίνουν την προσβασιμότητα των νέων στη
θάλασσα, έπειτα απάντησαν στο ερώτημα “Ποια μέτρα θα
μπορούσαν ληφθούν (σε πολιτικό, κοινωνικό,
οικογενειακό, αθλητικό, εκπαιδευτικό, οικονομικό
επίπεδο) για να διευκολυνθεί η προσβασιμότητα και οι
ίσες ευκαιρίες όλων των νέων στη θάλασσα”
καταλήγοντας σε 23 εισηγήσεις. 

Ο δεύτερος διάλογος διεξήχθη στις 4 Ιουλίου 2020 στο
Μουσείο Θάλασσας στην Αγία Νάπα και επικεντρώθηκε
στην ασφάλεια των νέων στη θάλασσα. Λαμβάνοντας
υπόψη τα ανησυχητικά περιστατικά τραυματισμών και
ανθρώπινων απωλειών στη θάλασσα, οι συμμετέχοντες
κλήθηκαν να συζητήσουν μέτρα που θα επιτρέψουν την
ασφαλή δραστηριοποίηση των νέων με τα θαλάσσια
αθλήματα και το κολύμπι. Αποτέλεσμα των συζητήσεων
ήταν η εισήγηση 20 προτάσεων σε κοινωνικό,
εκπαιδευτικό, αθλητικό και πολιτικό επίπεδο.  

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στην Επισκοπή
Πάφου φιλοξένησε τον τρίτο διάλογο την 1η Αυγούστου
2020. Προσβλέποντας στην καλλιέργεια οικολογικής
συνείδησης στους νέους και την ανάπτυξη στρατηγικής
για την προστασία της θάλασσας και των ακτών
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ποικίλες απειλές που
δέχεται το θαλάσσιο περιβάλλον, οι συμμετέχοντες
πρότειναν 27 εισηγήσεις οι οποίες επικεντρώθηκαν σε
προσωπικό, επιστημονικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό και
πολιτικό επίπεδο. 

Ο τελευταίος διάλογος του έργου έλαβε χώρα στις 17
Οκτωβρίου 2020 στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού
Ομίλου Λεμεσού με στόχο να διερευνηθούν οι κυριότερες
αιτίες της χαμηλής ενασχόλησης των νέων και ιδιαίτερα
των κοριτσιών με τα θαλάσσια αθλήματα. Κατά τη
διάρκεια των εργασιών του διαλόγου, οι συμμετέχοντες
εισηγήθηκαν 17 μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να
ληφθούν υπόψη σε προσωπικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό
και πολιτικό επίπεδο προκειμένου να δραστηριοποιηθούν
οι νέοι με τα θαλάσσια αθλήματα. 



1ος διάλογος: Ποια μέτρα θα μπορούσαν ληφθούν (σε πολιτικό, κοινωνικό, οικογενειακό, αθλητικό, εκπαιδευτικό, οικονομικό επίπεδο) για να
διευκολυνθεί η προσβασιμότητα και οι ίσες ευκαιρίες όλων των νέων στη θάλασσα;

1) Αναβάθμιση αθλητικής παιδείας και εκσυγχρονισμός των παραλιών για τη δίκαιη μεταχείρισή τους
2) Εκπαιδευτικά προγράμματα για ενημέρωση και γνωριμία του κοινού για θέματα που αφορούν τη θάλασσα
3) Κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για αποτροπή αυθαιρεσιών και προώθηση της προσβασιμότητας στη θάλασσα
4) Δημιουργία κατάλληλων υποδομών για  πρόσβαση των αναπήρων στη θάλασσα
5) Δυνατότητα για δωρεάν πρόσβαση σε οργανωμένες  φυσικές παραλίες χωρίς να γίνεται παρέμβαση στις ακτές.

2ος διάλογος: Ποια μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν (σε πολιτικό, οικογενειακό, κοινωνικό, αθλητικό, εκπαιδευτικό, οικονομικό επίπεδο), έτσι ώστε να
δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ασφαλή ενασχόληση των νέων με τα θαλάσσια αθλήματα και το κολύμπι;

1) Ένταξη μαθημάτων κολύμβησης στη δημοτική εκπαίδευση
2) Στοχευμένη ενημέρωση του κοινού στα ΜΜΕ και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για τα θέματα ασφάλειας στη θάλασσα
3) Θέσπιση νομοθεσίας για τήρηση των μέτρων ασφάλειας
4) Παροχή κινήτρων στο κοινό για την παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για την ασφάλεια στη θάλασσα 
5) Διεξαγωγή ενημερωτικών σεμιναρίων - διαλόγων μεταξύ νέων και φορέων λήψης αποφάσεων.

5 ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΛΟΓΟ



3ος διάλογος: Ποια μέτρα θα μπορούσαν να
παρθούν (σε προσωπικό, οικογενειακό,
εκπαιδευτικό, επιστημονικό, κοινωνικό και
πολιτικό επίπεδο) για τη δημιουργία μιας
αποτελεσματικής στρατηγικής για την
προστασία της θάλασσας;

1) Συνεργασία ΜΚΟ με το κράτος και εταιρείες
στο πλαίσιο της εταιρικής - κοινωνικής ευθύνης
για επιβράβευση πολιτών που συμμετέχουν σε
περιβαλλοντικές δράσεις

2) Παροχή κινήτρων από το κράτος για ανάπτυξη
νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων που θα
ασχολούνται με τη θάλασσα και την προστασία
της

3) Ατομική ενημέρωση και ανάληψη ευθυνών και
πρωτοβουλιών από τους νέους για την προστασία
της θάλασσας

4) Ενθάρρυνση νέων και πολιτών για συμμετοχή
σε οργανώσεις, κινήσεις, οργανισμούς που
ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με το περιβάλλον

5) Ενίσχυση και θεσμοθέτηση κυκλικής
οικονομίας.

4ος διάλογος: Ποια μέτρα θα μπορούσαν να
παρθούν (σε προσωπικό, οικογενειακό,
εκπαιδευτικό, αθλητικό, κοινωνικό, πολιτικό
επίπεδο) για να αυξηθεί η συμμετοχή και η
ενασχόληση α) των νέων και β) ιδιαίτερα των
κοριτσιών με τα αθλήματα της θάλασσας;

1) Διοργάνωση σε συστηματική βάση, από το
Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας σε συνεργασία με Ομοσπονδίες και
Ναυτικούς ομίλους προγραμμάτων γνωριμίας των
παιδιών και εφήβων με τα ναυταθλήματα στο
πλαίσιο του σχολικού προγράμματος

2) Συνεργασία Δημοτικών Αρχών και Ναυτικών
Ομίλων για διεξαγωγή ημερίδων γνωριμίας με τα
ναυταθλήματα με την κοινή συμμετοχή γονέων
και παιδιών

3) Στήριξη Ναυτικών Ομίλων με κρατικές και
ιδιωτικές επιδοτήσεις για ενίσχυση των τμημάτων
των αθλημάτων

4) Δημιουργία Υφυπουργείου Αθλητισμού

5) Δημιουργία προωθητικού ενημερωτικού υλικού
(π.χ. βίντεο) με σκοπό την προβολή αθλητριών
θαλάσσιων αθλημάτων που θα μπορούσαν να
αποτελέσουν πρότυπα για ενθάρρυνση της
ενασχόλησης των κοριτσιών με τα αθλήματα αυτά.



Learning not confined within
four walls

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα 
Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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Το περιεχόμενο αυτού του εντύπου αντιπροσωπεύει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και αποτελεί ευθύνη τους. 

Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι απηχεί τις απόψεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ή οποιοδήποτε άλλο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης


