
 

 

ΧΑΙΡΕTΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΡ. ΚΩΣΤΑ ΠΕΤΡΟΥ 
 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

«ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ» 2017, ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
 

Χαιρετίζω με ιδιαίτερη χαρά την ολοκλήρωση των εργασιών του προγράμματος «ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ» για το 2017, εκτιμώντας ότι ήταν ακόμα μια περίοδος που αποκτήσαμε 
επιπλέον γνώσεις και εμπειρίες στα θέματα που ενδιαφέρουν και απασχολούν τους μετανάστες.  
 
Πιστεύω ο τομέας της ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών με την υλοποίηση προγραμμάτων για 
ενσωμάτωση τους στην τοπική κοινωνία για έκτη συνεχή χρονιά, μας ανοίγει πιο πολύ το δρόμο 
και με την επικείμενη μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, για άλλες υπηρεσίες με σκοπό 
την ποιοτική ζωή των μεταναστών και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους γενικότερα.  
 
Η τοπική κοινωνία είναι ο φυσικός χώρος που ζουν, εργάζονται ή φοιτούν οι μετανάστες ΥΤΧ 
έχοντας συναναστροφή με τους Κύπριους πολίτες. Οι πολιτικές ένταξης έχει αποδειχτεί ότι 
υλοποιούνται καλύτερα σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, όπως αναφέρεται και στις Κοινές 
Βασικές Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη. Στην πραγματικότητα, η ένταξη 
πραγματοποιείται σε τοπικό επίπεδο, ως μέρος της καθημερινής ζωής που ο καθένας έχει το 
ρόλο του. Για να πετύχει  η ένταξη θα πρέπει να υπάρχουν στην κοινωνία υποδοχής ευκαιρίες 
πλήρους  συμμετοχής των ΥΤΧ, με έναν διαδραστικό τρόπο επικοινωνίας, για να συμβάλλει 
στην μείωση του ρατσισμού, του κοινωνικού αποκλεισμού και στην προώθηση της κοινωνικής 
συνοχής.  Η εμπλοκή των τοπικών κοινοτήτων στην από κοινού δράση είναι εξαιρετικά  
σημαντική όπως και το  γεγονός ότι η ένταξη ξεκινά και ολοκληρώνεται στο επίπεδο των τοπικών 
κοινωνιών, φτάνει να υπάρχουν οι ανάλογες προϋποθέσεις νομοθετικές και οικονομικές.  
 
Στο Δήμο Αγίου Δομετίου οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν ήταν η  ψυχοκοινωνική στήριξη με 
ατομική συμβουλευτική, τα σεμινάρια ενημέρωσης, καθώς και το θεσμοθετημένο 
πολυπολιτισμικό παιδικό φεστιβάλ, τα οποία εφάρμοσαν Κοινωνικοί Λειτουργοί, ψυχολόγοι και 
άλλοι εκπαιδευτές διαφόρων τεχνών, μέσω της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων και της  Πολιτιστικής και Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, που έχουν την ευθύνη 
για την μελέτη και την υλοποίηση του προγράμματος. 
 
Εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου σε όλους τους φορείς της κοινοπραξίας και σε όλους τους 
συνεργάτες, καθώς και στην Υπεύθυνη Αρχή, για τη στενή συνεργασία που συμβάλλει 
σημαντικά στην επιτυχία των προγραμμάτων ένταξης των μεταναστών.      
               
Σας ευχαριστώ! 
 

 
 

 


