
Επιτροπή Εσωτερικών 

Αποτελεσματική Συμμετοχή και Ενσωμάτωση των Νέων στα Τοπικά Κέντρα 
Λήψης Αποφάσεων 

Στην Ευρωπαϊκή Κύπρο του 2016, είναι γεγονός πως η απουσία των νέων από τα 
κέντρα λήψης αποφάσεων είναι ιδιαίτερα εμφανής. Εμείς οι νέοι αποτελούμε το πιο 
υποσχόμενο κομμάτι της κοινωνίας, μιας και ενσαρκώνουμε το παρόν αλλά και το 
μέλλον της. Ως εκ τούτου, προκύπτει άμεσα το ζήτημα της ένταξης και ενδυνάμωσης 
της συμμετοχής μας. Όλοι μας έχουμε όραμα και θέλουμε να βλέπουμε το μέλλον 
μας να διανοίγεται, δραττόμενοι περισσότερες ευκαιρίες και αποκτώντας ενεργό ρόλο 
τόσο στις εκλογικές διαδικασίες όσο και στη χάραξη πολιτικής. Εξάλλου η εμπλοκή 
στα τοπικά δρώμενα οδηγεί στη διάπλαση των ενεργών και ενημερωμένων πολιτών, 
οι οποίοι αποκτούν τη δική τους φωνή στο πολιτικό γίγνεσθαι και στη λήψη 
αποφάσεων.  

Τα τελευταία χρόνια στη Κύπρο όλο και περισσότεροι ψηφοφόροι αποφεύγουν την 
κάλπη και γενικότερα τα κόμματα και τους πολιτικούς. ∆υστυχώς, ένα μεγάλο 
ποσοστό των ψηφοφόρων αυτών αποτελείται από εμάς τα νεαρά άτομα που 
νιώθουμε απογοήτευση από το πολιτικό σύστημα. Ως αντιπρόσωποι λοιπόν της 
Επιτροπής Εσωτερικών θα προσπαθήσουμε να αναφέρουμε τις αιτίες που οδηγούν 
σε αυτή την τάση καθώς θα προτείνουμε αποτελεσματικές λύσεις που να 
ενδυναμώνουν την εμπλοκή μας στα κέντρα λήψης αποφάσεων.  

Αναμφίβολα, η οικονομική κρίση λειτούργησε καταλυτικά στην πλήρη απαξίωση τόσο 
των πολιτικών προσώπων όσο και της πολιτικής ευρύτερα. Παράλληλα, η διαπλοκή, 
η συγκάλυψη και η αδιαφάνεια όξυναν την απογοήτευση και δυσαρέσκεια των νέων. 
Άμεση απόρροια, η απομόνωση και αποξένωση των νέων από το πολιτικό γίγνεσθαι 
του τόπου. Όλα αυτά οφείλονται, κυρίως, στην νοοτροπία του τόπου μας και γενικά 
στην έλλειψη παιδείας που να προάγει την έννοια της χρηστής πολιτότητας . 

Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, η παιδεία και η εκπαίδευση είναι από τους 
σημαντικότερους πυλώνες για διαμόρφωση κουλτούρας και νοοτροπίας των ενεργών 
πολιτών. Τοιουτοτρόπως, στο θέμα της συμμετοχής των νέων στα τοπικά κέντρα 
λήψης αποφάσεων οι δυο ανωτέρω πυλώνες έχουν σημαντικό ρόλο να 
διαδραματίσουν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί από την εισαγωγή των εξής μέτρων:  

 Ενίσχυση του ήδη υπάρχοντος μαθήματος της «Πολιτικής Αγωγής» έτσι ώστε 
οι νέοι να εμπεδώσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην 
πολιτεία. 

 Επισκέψεις δημοτικών και κοινοτικών αρχών σε σχολεία της τοπικής κοινωνίας 
και το αντίστροφο, με στόχο τη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για θέματα 
που αφορούν και προβληματίζουν τους νεαρούς δημότες. 

Όπως αναγνωρίζεται και από τον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Χάρτη για τη 
Συμμετοχή των Νέων Στην Τοπική και Περιφερειακή Ζωή (Συμβούλιο 
Ευρώπης,2015:6) ‘‘Η νομιμότητα των δημοκρατικών θεσμών μπορεί να τεθεί υπό 
αμφισβήτηση, λόγω της απόστασης των τόπων όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις και 
των ανθρώπων που επηρεάζονται από αυτές.’’ Οι Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές, 
ούσες το πλησιέστερο προς τους πολίτες διοικητικό πλαίσιο μπορούν να χαράξουν 
κανάλια επικοινωνίας και συνεργασίας μαζί τους. Το γεγονός ότι πολλοί νέοι αγνοούν 
τη βαρύτητα των δημοτικών συμβουλίων καταδεικνύει πως επιβάλλεται να γίνει 
ενημέρωση για το πλέον κοντινό προς τον πολίτη εκλεγμένο σώμα. Ενημέρωση 



προς τα πιο βασικά θέματα, όπως το τι είναι τα δημοτικά συμβούλια, ποιος είναι ο 
ρόλος τους, ποιες οι ευθύνες τους και ποιες οι διαδικασίες που ακολουθούνται για τη 
λήψη των αποφάσεων που αφορούν τους δημότες. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό 
να γίνεται τριμηνιαίος απολογισμός και ενημέρωση των δημοτών (π.χ. ανάρτηση 
οικονομικών καταστάσεων για τις μέχρι στιγμής ενέργειες και δράσεις του κάθε 
δημοτικού σύμβουλου) για λόγους διαφάνειας από το δήμο/κοινότητα. Η πιο πάνω 
ενημέρωση μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που έχει τη 
δυναμική να βελτιώσει τη δημοκρατική συμμετοχή και να υπερκεράσει τη πολιτική 
αποστασιοποίηση. Όλα αυτά μπορούν να συντελέσουν στην αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης των δημοτών και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, με συνεπακόλουθο 
την ενεργότερη εμπλοκή στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων. 

Όσο αφορά την ύπαρξη αποτελεσματικών ευκαιριών έκφρασης άποψης της νεολαίας 
δεν υφίσταται ένα επαρκές μέσο που να παρέχει πλήρη ενημέρωση για το τι 
συμβαίνει στα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα του τόπου. Κατ’ επέκταση, ένα 
σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη άμεσης επικοινωνίας μεταξύ δημοτών και δήμων 
είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραπόνων ώστε ο κάθε δημότης 
να έχει την δυνατότητα να εκφράζει τις ανησυχίες του καθώς, και να προτείνει 
τρόπους επίλυσής τους. Η έκφραση παραπόνων/προτάσεων για τη βελτίωση της 
κοινότητας/δήμου θα είναι ανώνυμη για την ενθάρρυνση των ∆ημοτών να εκφέρουν 
ελεύθερα τις απόψεις τους για οτιδήποτε τους απασχολεί. 

Οι τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις επανάφεραν στο προσκήνιο το πρόβλημα της 
αποχής. Στο επίκεντρό της κύριοι πρωταγωνιστές, για ακόμα μια φορά, ήταν οι νέοι 
που αγνόησαν ή και που ακόμη δε γνώριζαν τη διαδικασία εγγραφής τους στους 
εκλογικούς καταλόγους. Ως εκ τούτου, όσον αφορά το πιο πάνω φαινόμενο ήδη, 13 
χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προβλέψει και έχουν εντάξει την 
αυτόματη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, διασφαλίζοντας έτσι άμεσα το 
δικαίωμα του εκλέγειν στους νέους ψηφοφόρους. 

Συγχρόνως, με το μέτρο αυτό αποφεύγεται σε μεγάλο βαθμό η γραφειοκρατία που 
πολλές φορές αποθαρρύνει το νέο από το να εκδώσει το εκλογικό του βιβλιάριο. 
Επιπρόσθετα, δίνουμε το κίνητρο στους νέους να νιώσουν ότι η πολιτεία νοιάζεται 
για την ψήφο τους ανεξάρτητα με την δική τους απόφαση για ενεργή συμμετοχή ή 
όχι. 

Τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί θεσμός στην Ευρώπη η σύσταση ∆ημοτικών και 
Κοινοτικών Συμβουλίων Νεολαίας. Η λειτουργία του θεσμού στην Κύπρο ξεκίνησε 
περί τα τέλη του 2001 – αρχές του 2002, με τη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και του ONEK. Με λύπη όμως παρατηρούμε ότι ο θεσμός αυτός δεν έχει την 
αναμενόμενη επιτυχία μιας και η ίδρυση ενός ∆ημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου 
Νεολαίας επαφίεται στην εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον ίδιο τον ∆ήμο/ Κοινότητα 
για συνεργασία με τον ΟΝΕΚ. 

Αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι οι ∆ήμοι και οι Κοινότητες αγνοούν την δυναμική της 
νεολαίας με αποτέλεσμα να μας αποστασιοποιούν από τα τοπικά κέντρα λήψης 
αποφάσεων. Ως Επιτροπή Εσωτερικών και ως Νεολαία προτείνουμε, για την 
αποτελεσματική διασφάλιση της συμμετοχής των νέων στη διαδικασία αποφάσεων, 
να θεσμοθετηθεί νομοθεσία η οποία να καθιστά υποχρεωτική τη λειτουργία του πιο 
πάνω θεσμού. 

Τα Συμβούλια αυτά θα απαρτίζονται από νέους ηλικίας 18-35 ετών, οι οποίοι θα 
αναδεικνύονται μέσα από τις εκάστοτε τοπικές εκλογικές διαδικασίες. Ωστόσο, οι 
υποψήφιοι θα συμπεριλαμβάνονται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. ∆ικαίωμα ψήφου θα 
έχουν νέοι της αντίστοιχης ηλικιακής κατηγορίας. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το 



Συμβούλιο αυτό θα αποτελεί μέρος του ∆ήμου ή της Κοινότητας συμμετέχοντας στις 
αντίστοιχες συνεδριάσεις κι εκφράζοντας έτσι τις απόψεις της νεολαίας. Είναι 
σημαντικό να αναφερθεί ότι το συγκεκριμένο μέτρο δεν θα αυξάνει τον οικονομικό 
προϋπολογισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης αφού θα λειτουργεί σε εθελοντική βάση. 

Είναι δικαίωμά μας αλλά συνάμα και υποχρέωσή μας να δρούμε ως υπεύθυνοι 
πολίτες αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα αλλά 
και να προσπαθούμε να καλυτερεύσουμε την ζωή μας. Εμείς οι νέοι είμαστε το 
μέλλον αυτού του τόπου, για αυτό πρέπει να καταφέρουμε να θεωρούμαστε ως 
ισότιμοι εταίροι στη χάραξη πολιτικής μέσω της αποτελεσματικής ενσωμάτωσής μας 
στα τοπικά κέντρα λήψης αποφάσεων, έτσι ώστε να ακούγεται πιο έντονα η φωνή 
μας στην πολιτική διαδικασία. Είναι σημαντικό εμείς οι νέοι να αρθρώσουμε λόγο, να 
μας δοθεί φωνή και να έχουμε μια ουσιαστική συμμετοχή στις αποφάσεις οι οποίες 
έχουν άμεση επίπτωση στη ζωή μας. Είναι ένας σκληρός αγώνας αφού πρέπει να 
πείσουμε πολλούς ότι μπορούμε και το αξίζουμε. Με τη θέλησή μας για ένα καλύτερο 
αύριο, την τόλμη της νιότης μας, την επιχειρηματολογία μας, την αντοχή μας και την 
βεβαιότητα ότι είμαστε υπεύθυνα άτομα χαράσσουμε το μέλλον που μας ανήκει. 


