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Κύριοι Δήμαρχοι, Αγαπητοί συνεργάτες,
Κυρίες και Κύριοι,
Καλή σας μέρα.
Ζώντας σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει σημαντικό ρόλο
να διαδραματίσει τόσο στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, όσο και στη δημιουργία
συνθηκών ευνοϊκών για την προσαρμογή και την κοινωνική ενσωμάτωση ανθρώπων
από άλλες εθνότητες. Ρόλος, ο οποίος καθίσταται υψίστης σημασίας στη διαμόρφωση
των ευρύτερων κοινωνικών συμπεριφορών και νοοτροπιών.
Με αυτά, επιτρέψετέ μου να σας καλωσορίσω, εκ μέρους της Μονάδας Ευρωπαϊκών
Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη που έχει
οργανωθεί στο πλαίσιο της έναρξης του έργου «Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές
Αρχές». Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον Τελικό Δικαιούχο Δήμο Λευκωσίας και
τους εταίρους του, Δήμο Αγίου Δομετίου, Λακατάμιας και Έγκωμης, το Πολυδύναμο
Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, την NKV Advent Consulting Ltd καθώς και την Losadeal
Ltd για το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν, αλλά και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν,
για συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους προγράμματα και έργα. Έργα που στόχο έχουν
την ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην κοινωνία της Κύπρου.
Αγαπητοί,
Έχουμε εισέλθει σε μια νέα προγραμματική περίοδο, 2014-2020. Η Μονάδα
Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών έχει ορισθεί εκ νέου η Υπεύθυνη
Αρχή για τα έργα που υλοποιούνται με τη συνεισφορά ευρωπαϊκών κονδυλίων, κάτω
από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων. Ταμεία τα οποία αποτελούν το χρηματοδοτικό
εργαλείο της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, συμβάλλοντας στον επιμερισμό
του οικονομικού βάρους και των πιέσεων που το κάθε ένα από τα κράτη μέλη υφίσταται.
Να αναφέρω ότι υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεγονότων, με τις ολοένα αυξανόμενες
ροές μεταναστών στην ΕΕ, τις τρομοκρατικές επιθέσεις και την αραβική άνοιξη, η ΕΕ
έχει αυξήσει σημαντικά τους κοινοτικούς πόρους για έργα που αφορούν τον τομέα
ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης, αλλά και της εσωτερικής ασφάλειας και επιτήρησης
των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών. Στη βάση αυτή, η Κυπριακή Δημοκρατία
λαμβάνει κατά τη νέα προγραμματική περίοδο μια ποσοστιαία αύξηση στους
διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους, ύψους περίπου 20%.
Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το οποίο στηρίζει τα προγράμματα
ένταξης και που αφορά περισσότερο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχει ως κύριους
στόχους, βάσει του σχετικού Κανονισμού:
 την εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (CEAS),

 τη νόμιμη μετανάστευση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας
της Ε.Ε. και της κοινωνικής συνοχής,
 τον σχεδιασμός και ανάπτυξη στρατηγικής ένταξης σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο, και τέλος,
 τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης, κυρίως μέσω της ενίσχυσης της
κοινής πολιτικής για την επιστροφή.
Κάνοντας μια μικρή ανασκόπηση της παλαιότερης προγραμματικής περιόδου, θα έλεγα
ότι οι ευρύτεροι άξονες και στόχοι των Ταμείων τίθενται σε ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο. Ο ρόλος όμως που θα διαδραματίσουν τα Ταμεία στην κοινωνία της Κύπρου,
εναπόκειται στους ίδιους του φορείς που υποβάλλουν προτάσεις, στους φορείς που
υλοποιούν έργα.
Η συνεργασία της Υπεύθυνης Αρχής με τον Δήμο Λευκωσίας και τους εταίρους του κατά
την προηγούμενη προγραμματική περίοδο έχει αποφέρει τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσματα ως προς την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο των
συγχρηματοδοτούμενων αυτών προγραμμάτων. Συνεργασία η οποία έχει ανανεωθεί,
στη βάση νέας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, και με την υπογραφή της σχετικής
Συμφωνίας Επιδότησης τον Ιανουάριο.
Ως Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών δίδουμε προτεραιότητα
στη συγχρηματοδότηση Προγραμμάτων από Τοπικές Αρχές. Τα τελευταία χρόνια
έχουμε θέσει ως στόχο μας τα προγράμματα αυτά να είναι συνεχιζόμενα και αδιάλειπτα,
ούτως ώστε οι τοπικές αρχές να παρέχουν υπηρεσίες προς την κατεύθυνση μιας
γνήσιας και ουσιαστικής ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία, αλλά και προς
την ανάπτυξη τοπικών δράσεων που στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση και την
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.
Το έργο «Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές», το οποίο χρηματοδοτείται
κατά 90% από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της ΕΕ και κατά 10%
από την Κυπριακή Δημοκρατία, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα αποφέρει ακόμη περισσότερα
αποτελέσματα. Ευελπιστούμε ότι η νέα δημοσιονομική περίοδος, με πρωμετωπίδα την
εμπειρία και την ωριμότητα πλέον των προγραμμάτων που έχουν εφαρμοστεί κατά την
προηγούμενη δημοσιονομική περίοδο, θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση
των μεταναστευτικών ροών και την κοινωνική συνοχή.
Στην προσπάθεια για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε μια πολυπολιτισμική
κοινωνία, οι Τοπικές Αρχές είναι και θα είναι πάντα θεματοφύλακες της στήριξης του
συνόλου των πολιτών και της δημιουργίας της αίσθησης της ενότητας και της
αλληλεγγύης.
Θα ήθελα, κλείνοντας, να ευχηθώ στον Δήμο Λευκωσίας και τους εταίρους του καλή
αρχή στις εργασίες τους προς την κατεύθυνση της επιτυχούς υλοποίησης των
προγραμμάτων ένταξης, αλλά και τη μέγιστη απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών
κονδυλίων.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Καλή συνέχεια.
Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων
Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων Υπουργείου Εσωτερικών

