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Συνεχίζει η υλοποίηση του προγράμματος 'Νέοι 
δρόμοι για την ένταξη ΥΤΧ στην Τοπική Κοινωνία' 

 
 
Συνεχίζει να υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή 
Δημοκρατία το Πρόγραμμα «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών 
(ΥΤΧ) στην Τοπική Κοινωνία», μετά από την επιτυχή υποβολή πρότασης και την 
υπογραφή νέας Συμφωνίας Επιδότησης με την Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων 
(ΜΕΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών που είναι η Υπεύθυνη Αρχή για το ΤΑΜΕ στην 
Κύπρο. 
  
Όπως αναφέρθηκε σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη την Κυριακή 30 Ιουνίου, ο συνολικός 
προϋπολογισμός του έργου για αυτή την περίοδο ανέρχεται σε 200 χιλιάδες ευρώ ενώ οι 
τελικοί δικαιούχοι που υλοποιούν το πρόγραμμα αυτή την περίοδο είναι ο Δήμος 
Λευκωσίας ως συντονιστής έργου σε συνεργασία με το Πολυδύναμο Δημοτικό του 
Κέντρο και τον Δήμο Λακατάμιας.  
 
Εκ μέρους του Υπουργού Εσωτερικών, ο Επικεφαλής της ΜΕΤ, Κωνσταντίνος 
Κυπριανού, αναφερόμενος στον αυξανόμενο αριθμό προσφύγων που μεταναστεύουν 
στην ΕΕ είπε ότι «οι διαδικασίες ένταξης δεν πρέπει να παραμένουν στο περιθώριο της 
μεταναστευτικής πολιτικής» για να προσθέσει ότι «συμπεριφορές αδιαφορίας ή 
παραγκώνισης διαδικασιών ένταξης, πιθανόν να έχουν ως αποτέλεσμα, να μεγεθύνουν 
τη διαφορετικότητα, τον αποκλεισμό και τη μισαλλοδοξία των μειονοτήτων, αλλά και τις 
εθνικιστικές τάσεις». Τουναντίον, πρόσθεσε, «οι πολιτικές που επενδύουν σε δράσεις 
ένταξης, κινούνται προς την κατεύθυνση της μεγιστοποίησης των οφελών από τη 
μετανάστευση». 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Δήμου Λευκωσίας, Ελένη 
Λουκαϊδου, δήλωσε ότι «η κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών είναι μια 
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συνεχής, πολύπλευρη και αμφίδρομη διαδικασία που αφορά όλες τις πτυχές της τοπικής 
ζωής, η οποία επιτυγχάνεται μόνο με τη συνεργασία ενός εύρους φορέων της κοινωνίας 
μας και βέβαια με την ενεργό εμπλοκή των ιδίων και την αλληλεπίδραση τους με την 
τοπική κοινωνία σε πολλά επίπεδα». Αναφέρθηκε στο όραμα του Δήμου Λευκωσίας και 
των εταίρων του στο Πρόγραμμα «για μια τοπική κοινωνία που δεν διαχωρίζει τους 
ανθρώπους στη βάση της εθνικής καταγωγής, του χρώματος, της θρησκείας ή των 
πολιτισμικών καταβολών, μιας κοινωνίας φιλόξενης που κατανοεί τις δυσκολίες όσων 
μεταναστών, προσφύγων ή αιτητών ασύλου βρίσκονται ανάμεσα μας αναζητώντας 
ασφάλεια και προστασία ή εργασία για μια καλύτερη ζωή». Οι πολυάριθμες υπηρεσίες 
και δράσεις που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια 18 μηνών εντός του 2019 και 2020 
συμβάλλουν στην καταπολέμηση σημαντικών κινδύνων κοινωνικού αποκλεισμού των 
ΥΤΧ. 
  
Αποσκοπούν στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής των μεταναστών, στην 
προστασία και διαφύλαξη των δικαιωμάτων των παιδιών τους, στη διευκόλυνση της 
απασχόλησης τους και στην ενδυνάμωση και απόκτηση προσωπικών δεξιοτήτων. Οι 
υπηρεσίες και δράσεις που προγραμματίζονται αποσκοπούν, επίσης, «στον 
προσανατολισμό και την προσαρμογή των ΥΤΧ  στην κοινωνία υποδοχής, στην παροχή 
ευκαιριών για ψυχαγωγία, άθληση, δημιουργική έκφραση και ευρύτερη κοινωνική 
συναναστροφή, στην διαπολιτισμική ανταλλαγή και στην αποδοχή της διαφορετικότητας 
από την τοπική κοινωνία». 
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