Χαιρετισμός του Επικεφαλής της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών κ.
Κωνσταντίνου Κυπριανού, στην εναρκτήρια δημοσιογραφική διάσκεψη που διοργανώνει ο
Δήμος Λευκωσίας και εταίροι στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα ένταξης από Τοπικές Αρχές»
06/04/2017
Κύριοι Δήμαρχοι,
Αγαπητοί συνεργάτες,
Κυρίες και κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση να χαιρετίσω τη σημερινή δημοσιογραφική
διάσκεψη που διοργανώνετε με την ευκαιρία της ανανέωσης του έργου «Προγράμματα Ένταξης
από Τοπικές Αρχές». Εκδηλώσεις όπως η σημερινή αποτελούν σημαντική ευκαιρία διάχυσης
μηνυμάτων και μέσο δημοσιότητας τόσο των αποτελεσμάτων του έργου όσο και του Ταμείο
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και της Κυπριακής Δημοκρατίας που συγχρηματοδότησαν την
υλοποίησή του.

Αρχικά, θα ήθελα να συγχαρώ τον Δήμο Λευκωσίας ως τον Τελικό Δικαιούχο, αλλά και τους
συνεργάτες του στο έργο, τον Δήμο Αγίου Δομετίου, Δήμο Λακατάμιας, Δήμο Έγκωμης, το
Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, την NVK Advent Consulitng Ltd και Losadeal Limited για
τη βούλησή τους να μετέχουν σε τέτοιου είδους έργα που στόχο έχουν την ένταξη των Υπηκόων
Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην κυπριακή κοινωνία, αλλά και για την επιτυχή υλοποίηση των
προγραμμάτων

Η Λευκωσία έχει εξελιχθεί σε μια πολυπολιτισμική πόλη, η οποία φιλοξενεί μετανάστες που ζουν,
ευημερούν και συνεισφέρουν στο κοινωνικό και επιχειρηματικό σύνολο. O Δήμος Λευκωσίας και το
εταιρικό σχήμα, μέσα από τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν και συνεχίζουν να αναλαμβάνουν,
συμβάλλουν με καθοριστικό τρόπο στη διασφάλιση της συνοχής της κοινωνίας, αξιοποιώντας την
ποικιλομορφία, τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμική ταυτότητα της.

Η συνεργασία της Υπεύθυνης Αρχής με τον Δήμο Λευκωσίας και τους εταίρους του έχει αποφέρει,
και θα συνεχίζει σίγουρα να αποφέρει, τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ευελπιστούμε ότι τα
αποτελέσματά αυτά, θα αποδειχθούν – τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα- επωφελή
για την ενσωμάτωση των ΥΤΧ στην κοινωνία της Κύπρου και καθοριστικά ως προς τη δημιουργία
αμοιβαίας αξίας μεταξύ των πολιτών – τόσο Κυπρίων όσο και Υπηκόων Τρίτων Χωρών.

Αγαπητοί,
Σήμερα, η προσφυγική κρίση δημιουργεί επιτακτική ανάγκη για τη λήψη μέτρων, για τον
επιμερισμό της πίεσης και του κόστους που προκύπτει από τη μετανάστευση και το άσυλο, μέσω
του καταμερισμού κοινοτικών κονδυλίων. Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 η ΕΕ έχει
αυξήσει κατά περίπου 25% τη χρηματοδότηση της προς την Κυπριακή Δημοκρατία και η αξιοποίηση
αυτών των πόρων δίνει ουσιαστική οικονομική ενίσχυση σε κυβερνητικούς φορείς, σε τοπικές
αρχές, ΜΚΟ και εταιρείες που υλοποιούν έργα σχετικά με τις προτεραιότητες και τους στόχους των
Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων.
Μέσα από την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, στόχος της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του
Υπουργείου Εσωτερικών, ως Υπεύθυνης Αρχής, είναι να συνεχίσει να συμβάλλει -με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο -στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που παρουσιάζονται στον τομέα του ασύλου,
της μετανάστευσης και της ένταξης.

Καταλήγοντας, η υλοποίηση προγραμμάτων ένταξης από τοπικές αρχές θεωρούμε ότι συμβάλλει
στην επίτευξη αυτών των στόχων και ιδανικών, καθιστώντας τη συνύπαρξη των ποικίλων
κοινωνικών ομάδων ως εφαλτήριο προόδου, ευημερίας και εκσυγχρονισμού.

Σας ευχαριστώ

