
 

 
Το σχέδιο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Κέντρου 
Στήριξης ΜΚΟ και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αντανακλά τις 
απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

 

 

Έγγραφο Πολιτικής 
 

Η ένταξη των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
 

 

 

 

Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Εισαγωγή 

Το παρόν έγγραφο είναι αποτέλεσμα ενός τριήμερου συνεδρίου που διοργανώθηκε στα πλαίσια του 

προγράμματος ‘Youth Engaging the State’ το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ 

Βασική Δράση 3 – Διαρθρωμένος Διάλογος. 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, νέοι ηλικίας 18-30 ετών είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με 

φορείς λήψης αποφάσεων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη 

Δημόσια Υπηρεσία και μετέπειτα να καταθέσουν εισηγήσεις για βελτίωση της συμμετοχής των νέων 

στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στους συγκεκριμένους φορείς.   

 

Η συμμετοχή των νέων είναι καίριο συστατικό της δημοκρατικής ζωής ενός κράτους. Οι νέοι ως 

ενήλικοι πολίτες με δικαίωμα άποψης και ψήφου έχουν άμεση εμπλοκή στη λήψη αποφάσεων που 

επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα τους. Η ενεργή συμμετοχή τους σε αυτές τις διαδικασίες 

μπορεί, όχι μόνο να βελτιώσει τις συνθήκες και την καθημερινότητα των νέων πολιτών σε διάφορους 

τομείς, αλλά και να ενισχύσει δημοκρατικά το ίδιο το κράτος και τους φορείς του. 

Το παρόν έγγραφο καταγράφει τις εισηγήσεις των συμμετεχόντων για κάθε φορέα οι οποίοι 

καλούνται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για εξασφάλιση της συμμετοχής των νέων στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων.  

 

Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Η σημασία της συμμετοχής των νέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των πόλεων και κοινοτήτων 

τους είναι υψηλής σημασίας. Στην τοπική αυτοδιοίκηση υπάρχει μειωμένη συμμετοχή των νεών 

καθώς τα θέματα αυτά δεν φαίνονται να τους απασχολούν. Ταυτόχρονα υπάρχουν ελλείψεις στον 

τρόπο που λειτουργά η τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίες μειώνουν τη συμμετοχή των νέων. Για 

βελτίωση της εμπλοκής των νέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

συστήνονται οι παρακάτω εισηγήσεις:  

 

 Συστήνεται να ψηφιστεί ένα συμβούλιο νέων (18-25), το οποίο θα ετοιμάζει εκθέσεις με 

εισηγήσεις για βελτίωση του κάθε δήμου και κοινότητας. Τα συμβούλια νέων, θα αποτελούν 

ένα μηχανισμό ο οποίος θα επιτρέπει στα άτομα που τον απαρτίζου να παρακολουθούν τις 

συνελεύσεις και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αποτελεί ένα 

επιπλέον βήμα, το οποίο ενισχύει και προωθεί τη συμμετοχή των νέων.   

 Συστήνεται τα κοινωνικά συμβούλια να δημιουργήσουν μια ηλεκτρονική πλατφόρμα στην 

οποία οι πολίτες θα μπορούν να καταθέτουν αιτήματα και εισηγήσεις.  

 Συστήνεται να υπάρχει περισσότερη προβολή του έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης  μέσα 

από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

 Ο αριθμός των δήμων, δημοτικών συμβουλίων και δημοτικών συμβούλων είναι μεγάλος. 

Συστήνεται να συγχωνευτούν οι δήμοι.  

 Για να αυξηθεί η συμμετοχή και ενημέρωση των νέων, συστήνεται να τοποθετηθούν 

πινακίδες (billboards) στις στάσεις των λεωφορείων, όπου θα ανακοινώνουν και θα 

διαφημίζουν τις διάφορες δράσεις τους.  

 Υπάρχει άμεση ανάγκη δημιουργίας εικοσιτετράωρων λεωφορείων με συχνά δρομολόγια.     



 

 

 Για να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια στα προβλήματα του κάθε δήμου, αλλά και στην 

δουλειά των δημοτικών συμβούλων, συστήνεται οι  δημοτικοί σύμβουλοι να καταθέτουν 

κάθε μήνα  αναφορά σχετικά με τον  τομέα που τους έχει ανατεθεί.  

 Συστήνεται οι νέοι που έχουν ενεργή εμπλοκή στα κοινά, να φέρουν τους δημότες πιο κοντά 

για αναβάθμιση των πάρκων. Συστήνεται η δημιουργία βιολογικού περιβολιού σε αυτά τα 

πάρκα το οποίο θα προσελκύσει τα παιδιά για την δημιουργία και τη διατήρησή του πάρκου.   

 

 

Βουλή των Αντιπροσώπων.  

Η Βουλή των Αντιπροσώπων  αποτελεί το νομοθετικό όργανο της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο 

είναι υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων που αφορά και επηρεάζει την καθημερινότητα όλων των 

κατοίκων της Κύπρου. Η συμβολή και η συμμετοχή των πολιτών, κυρίως των νέων πολιτών, στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Βουλής είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς οι νόμοι που 

ψηφίζονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων επηρεάζουν άμεσα το μέλλον τους. Επιπρόσθετα, τα 

ψηφίσματα αυτά θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν δίκαια και ισάξια όλες τις βαθμίδες του 

πληθυσμού της Κύπρου.  

Για βελτίωση της συμμετοχής των νέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της βουλής συστήνεται: 

 

 Να αναβαθμιστεί και να εκσυγχρονιστεί η ιστοσελίδα της βουλής, τα νομοσχέδια και οι 

ψηφοφορίες να δημοσιεύονται. Με αυτό τον τρόπο, θα μπορεί να υπάρχει πλήρη διαφάνεια 

στις ψηφοφορίες της βουλής, αλλά και των βουλευτών.  

 Συστήνεται να δημιουργηθεί ένα διαδικτυακό κανάλι βουλής.  

 Το σύστημα ψηφοφορίας και επικοινωνίας εντός της βουλής χρειάζεται εκσυγχρονισμό. 

Συστήνεται να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας στο οποίο θα 

καταγράφονται οι ψήφοι. Με αυτό τον τρόπο, θα υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός στις 

συνεδριάσεις των επιτροπών της βουλής.  

 Συστήνεται να συσταθεί, βάση νόμου, μια βουλή νέων αντιπροσώπων (18-35). Η βουλή νέων 

αντιπροσώπων να περιλαμβάνει επιτροπές, μέσα από τις οποίες οι νέοι βουλευτές θα 

συζητούν για διάφορα κοινωνικά ζητήματα.   

 Συστήνεται να εγκριθεί η οριζόντια ψηφοφορία. 

 Συστήνεται να καταργηθεί το εκλογικό βιβλιάριο και οι νέοι ψηφοφόροι να καταγράφονται 

αυτόματα στους εκλογικούς καταλόγους. Η πρόσβαση προς τα εκλογικά κέντρα θα πρέπει να 

είναι εύκολη προς όλους τους πολίτες και να είναι όλα τα εκλογικά κέντρα προσβάσιμα σε 

ΑΜΕΑ.  

 Χρειάζεται περισσότερη επαφή μεταξύ των μαθητών δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης και 

των βουλευτών. Για να εξασφαλιστεί αυτό, οι επισκέψεις των μαθητών στη βουλή 

συστήνονται να ενταχθούν μέσα στο σχολικό πρόγραμμα. 

 Συστήνεται η Βουλή των Αντιπροσώπων, έρχεται σε τακτικές συναντήσεις (μηνιαία) με 

οργανωμένα σύνολα νεολαίας.  

 

 

 

 

 



 

 

Δημόσια Υπηρεσία 

Για βελτίωση του τρόπου λειτουργείας αλλά και της συμμετοχής των νέων στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων της δημόσιας υπηρεσίας, οι συμμετέχοντες του συνεδρίου προτείνουν τις ακόλουθες 

εισηγήσεις: 

 

 Οι αιτήσεις για τα διάφορα ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υπηρεσία συστήνεται να  

γίνονται ηλεκτρονικά, με αυτό τον τρόπο θα μειωθεί η γραφειοκρατία.  

 Τα Κέντα Εξυπηρέτησης του Πολίτη χρειάζονται καλύτερη στελέχωση, συστήνεται η 

αύξηση των υπαλλήλων και συμβούλων στα ΚΕΠ και η αύξηση των ΚΕΠ σε περισσότερες 

περιοχές συμπεριλαμβανομένης και της επαρχίας. 

 Η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των διάφορων δημόσιων υπηρεσιών χρειάζεται 

βελτίωση. (π.χ. όταν χρειάζονται δικαιολογητικά, να υπάρχει απευθείας συνεννόηση 

μεταξύ των διαφόρων δημόσιων υπηρεσιών). Ακόμη, οι φορείς των δημόσιων 

υπηρεσιών θα μπορούσαν να στεγάζονται στο ίδιο κτήριο ή/και να υπάρχει ένα κτήριο 

που να εμπεριέχει παραρτήματα από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Με αυτό τον τρόπο, 

οι πολίτες θα έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες.  

 Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, τα ωράρια λειτουργίας των δημόσιων 

υπηρεσιών συστήνεται να διαφοροποιηθούν. Ενδεικτικά, θα μπορούσαν να υπάρχουν 

δύο βάρδιες από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Η πρώτη βάρδια να είναι από τις 7:30 π.μ.-

1:00 μ.μ. και η δεύτερη από τις 1:00 μ.μ. – 5:30 μ.μ.    

 Συστηνεται οι υπάλληλοι της δημόσιας υπηρεσίας να αξιολογούνται ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα.  

 

 

Περαιτέρω Εισηγήσεις 

Οι συμμετέχοντες του συνεδρίου, μέσα από συζήτηση που είχαν με τους αντιπροσώπους από τη 

Βουλή, τη Δημόσια Υπηρεσία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κατέληξαν στα εξής περεταίρω 

συμπεράσματα για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της συμμετοχής των νέων στα κοινά:  

 

 Για να αυξηθεί η συμμετοχή των νέων στα κοινά και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, θα 

πρέπει να καλλιεργείται το αίσθημα της ενεργής πολιτότητας στους νέους. Για παράδειγμα, 

το μάθημα της πολιτικής αγωγής, το οποίο διδάσκεται στη μέση εκπαίδευση, θα πρέπει να 

διδάσκεται από πολιτικούς επιστήμονες. Κατά συνέπεια, οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να 

ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού μας συστήματος και για τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το μάθημα συστήνεται να διδάσκεται με διαδραστικό τρόπο 

και στα πλαίσια της μη-τυπικής εκμάθησης. Οι μαθητές μέσα από το μάθημα της πολιτικής 

αγωγής θα έρχονται σε επαφή με διάφορους πολιτικούς φορείς και θα επισκέπτονται 

κρατικούς, ημικρατικούς και μη-κρατικούς φορείς (π.χ. Βουλή των Αντιπροσώπων, γραφείο 

της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μη Κυβερνητικούς 

Οργανισμούς/Οργανισμούς Κοινωνίας των Πολιτών).   

 Υπάρχει ανάγκη για ενίσχυση του διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ των μαθητικών 

συμβουλίων, των φοιτητικών παρατάξεων και των φορέων λήψης αποφάσεων. Παρόμοια 

συνέδρια και εκδηλώσεις μέσα από το πρόγραμμα Erasmus+ Βασική Δράση 3- Διαρθρωμένος 

Διάλογος, θα πρέπει να ενθαρρύνονται και να προωθούνται από τους φορείς λήψης 

αποφάσεων.   



 

 

 Οι διάφοροι κρατικοί, ημικρατικοί και μη- κρατικοί φορείς, θα πρέπει να δημιουργήσουν τις 

κατάλληλες δομές έτσι ώστε οι νέοι να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


