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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΡ. ΚΩΣΤΑ ΠΕΤΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ  17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2016 

«Προγράμματα Ένταξης ΥΤΧ από Τοπικές Αρχές» 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Αγαπητοί εκπρόσωποι  της Εταιρείας NVK Advent 

Consulting  Ltd και Losadeal Ltd , αγαπητοί προσκεκλημένοι καλημέρα σας! 

 Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που απευθύνω χαιρετισμό  με την ευκαιρία 

της έναρξης  του έργου  «Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές» που θα 

υλοποιηθεί με τη συγχρηματοδότηση   του Ταμείου  Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης  της Ευρωπαϊκής Ένωσης   και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη δράση 

αυτή  ο Δήμος Αγίου Δομετίου συμμετέχει ως Εταίρος της κοινοπραξίας, μαζί με το 

Δήμο Λακατάμιας,  Δήμο Έγκωμης  το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας , 

την Εταιρεία NVK Advent Consulting  Ltd, την Εταιρεία Losadeal Ltd και με τελικό 

Δικαιούχο το Δήμο Λευκωσίας.                                         

Οι Νέοι δρόμοι για την ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην τοπική κοινωνία έχουν 

ανοίξει πλέον,  γιατί η ενεργός  εμπλοκή  των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

άλλων  Φορέων στη διαδικασία  ένταξης των μεταναστών είναι μια πραγματικότητα.                            

Οι πολυδιάστατες προσεγγίσεις που εφαρμόζονται για την κοινωνική ένταξη των 

Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ ), δίνουν έμπρακτα ευκαιρίες αλληλεπίδρασης και 

κοινωνικοποίησης με τους Κύπριους πολίτες. Η συλλογική αυτή δράση με 

επικεφαλής το Δήμο Λευκωσίας και τη στήριξη της Υπεύθυνης  Αρχής, θα 

υλοποιήσει  καινοτόμα προγράμματα και θα καλύψει  συγκεκριμένους  στόχους, 

ευελπιστώντας στη συνέχιση της συνεργασίας. 

Τα φαινόμενα  του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του κοινωνικού αποκλεισμού,  των 

διακρίσεων και γενικά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων  των 

πολιτών,   δεν είναι χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης δημοκρατικής κοινωνίας, 

ιδιαίτερα όταν εστιάζονται σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. 

Ως Τοπικές Αρχές αντικρίζουμε τους μετανάστες  σαν συνεργάτες και  παράγοντες  
που συμβάλλουν  στον εμπλουτισμό του τοπικού πολιτισμού, στην οικονομική 
ανάπτυξη του τόπου μας, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους κυρίως  στην κυπριακή 
οικογένεια και στις επιχειρήσεις. Τους αντικρίζουμε όμως και  ως πρόκληση για 
καλλιέργεια της αμοιβαίας κατανόησης των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων όλων 
των πολιτών, διατηρώντας την κοινωνική συνοχή των τοπικών κοινωνιών.  

         Ο ρόλος του Δήμου Αγίου Δομετίου  στο  προτεινόμενο  έργο   περιλαμβάνει   

 Υπηρεσίες ενημέρωσης της ομάδας στόχου για τους θεσμούς της Κυπριακής  

Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης με ατομική συμβουλευτική    

 Διοργάνωση πολυπολιτισμικού παιδικού φεστιβάλ στο πλαίσιο της Παγκόσμιας  

Μέρας Παιδιού   και της Παγκόσμιας Μέρας Περιβάλλοντος. 

 Συμμετοχή των ΥΤΧ  στο  Χριστουγεννιάτικο παζαράκι, με πολιτιστικά δρώμενα και 

παραδοσιακά εδέσματα και  
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 Συμμετοχή στις ενέργειες δικτύωσης μεταναστευτικών οργανώσεων   με  Μη 

Κυβερνητικές  Οργανώσεις  και  άλλους  Φορείς σε τοπικό και ευρύτερο  επίπεδο.  

 «Εδώ και πολλά χρόνια ζούμε την πολυπολιπολιτισμικότητα. Έχουν ωριμάσει πλέον οι 
συνθήκες να βιώσουμε τη  διαπολιτισμικότητα. Στη διαπολιτισμική θεωρία, η έμφαση  
εδράζεται  στη γνωριμία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών που 
συνθέτουν μία κοινωνία. 
Τη  διαπολιτισμική προσέγγιση χαρακτηρίζει η  αναγνώριση της ετερότητας, η  κοινωνική 
συνοχή, η  ισότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη. Για την  επίτευξη των πιο πάνω στόχων 
οι Τοπικές Αρχές μέσω κοινοπραξιών,  έχουν εμπλακεί ενεργά στην υλοποίηση 
προγραμμάτων ένταξης ΥΤΧ εδώ και πολλά χρόνια, με ουσιαστικά αποτελέσματα  
υιοθετώντας καινοτόμες δράσεις  και αξιοποιώντας τις κοινωνικές, αθλητικές και  
πολιτιστικές δομές της κοινότητας.  Είμαστε βέβαιοι ότι και η παρούσα συνεργασία  υπό 
το συντονισμό του Δήμου Λευκωσίας θα  ευοδώσει   τους μεγαλόπνοους στόχους που 
έχουν τεθεί. 
 

Την ευθύνη υλοποίησης  του προγράμματος  από πλευράς του Δήμου Αγίου Δομετίου  έχει 

η Πολιτιστική και Κοινωνική Υπηρεσία, που με την εμπειρία παρόμοιων προγραμμάτων και  

με τη συνεργασία των άλλων φορέων,  είμαι βέβαιος  ότι και αυτή τη φορά θα έχουμε 

ουσιαστικά αποτελέσματα,  δημιουργώντας συνθήκες ευνοϊκές για την προσαρμογή και την 

κοινωνική ενσωμάτωση ανθρώπων από άλλες εθνότητες. 

 
 
Σας ευχαριστώ  για την προσοχή σας!! 


