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Κύριοι Δήμαρχοι,  

Αγαπητοί συνεργάτες,  

Κυρίες και κύριοι,  

 

Για πολλούς πολυπολιτισμικότητα, μέσα σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένων κοινών 

ιδανικών, όπως είναι η ισότητα, η ισονομία και η δικαιοσύνη, σημαίνει αποδοχή της 

διαφορετικότητας, σεβασμός και προαγωγή πολλαπλών πολιτισμών. Η επιτυχής 

ένταξη και η αποτελεσματική ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην τοπική 

κοινωνία αποτελούν σημαντική επένδυση για τις τοπικές αρχές και παράλληλα 

στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη με στόχο τη συνοχή της κοινωνίας και την 

αλληλεπίδραση των μελών της.  

 

Μια από τις κοινές βασικές αρχές του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά στην πολιτική ένταξης 

των μεταναστών στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι «η ένταξη είναι μια 

διαδικασία που πρέπει να λαμβάνει χώρα σε τοπικό επίπεδο». Τα συμπεράσματα του 

Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2016 για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που 

διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ, καθώς και το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

αναδεικνύουν τον στρατηγικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η περιφερειακή και 

τοπική αυτοδιοίκηση.  

 

Στην Κύπρο, το έργο  «Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές» υλοποιείται εδώ 

και χρόνια με στήριξη ευρωπαϊκών πόρων, τόσο κάτω από την παρούσα 

προγραμματική περίοδο όσο και κάτω από την προηγούμενη προγραμματική.  

 

Αναμφίβολα, η Λευκωσία έχει εξελιχθεί σε μια πολυπολιτισμική πόλη, η οποία 

φιλοξενεί μετανάστες που ζουν και συνεισφέρουν στο κοινωνικό σύνολο αλλά και στην 

οικονομία. O Δήμος Λευκωσίας και το εταιρικό σχήμα, μέσα από τις πρωτοβουλίες 

που ανέλαβαν, και αξιοποιώντας την ποικιλομορφία, τη διαφορετικότητα και την 



πολυπολιτισμική ταυτότητα της πόλης, έχουν συμβάλει στη διασφάλιση της συνοχής 

της κοινωνίας.  

 

Επί της ευκαιρίας θα θέλαμε να συγχαρούμε τον Δήμο Λευκωσίας που έχει ενεργήσει 

ως Τελικός Δικαιούχος στο έργο, αλλά και τους συνεργάτες του 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 στο 

εν λόγω έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία με στόχο την ένταξη των Υπηκόων Τρίτων 

Χωρών (ΥΤΧ) στην κυπριακή κοινωνία. 

 

Ευελπιστούμε ότι τα αποτελέσματά του έργου, θα αποδειχθούν βραχυπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα επωφελή για την ένταξη των ΥΤΧ στην κοινωνία της Κύπρου και 

καθοριστικά ως προς τη δημιουργία αμοιβαίας αξίας μεταξύ των πολιτών – τόσο 

Κυπρίων όσο και Υπηκόων Τρίτων Χωρών. 

 

Ο κύκλος των ενεργειών της παρούσας Συμφωνίας Επιδότησης για τα προγράμματα 

έχει ολοκληρωθεί και την παρούσα φάση είναι σε εξέλιξη Πρόσκληση Υποβολής 

Προτάσεων για υποβολή από τις Τοπικές Αρχές νέων προτάσεων, στη βάση των 

αναθεωρημένων αναγκών και εξελίξεων σε ό,τι αφορά στο μεταναστευτικό. Το πλαίσιο 

των εν λόγω προγραμμάτων ένταξης περιλαμβάνει επιγραμματικά: Προγράμματα 

κατάρτισης και εκπαίδευσης, Προγράμματα κοινωνικής στήριξης, Προγράμματα   

γνωριμίας με τον πολιτισμό και την κοινωνία, ενέργειες για την αλληλεπίδραση με την 

τοπική κοινωνία και αποδοχή της διαφορετικότητας, αλλά και για την ενεργό 

συμμετοχή υπηκόων τρίτων χωρών στην τοπική κοινωνία. Το εν λόγω πλαίσιο 

προγραμμάτων αναμένεται οι ΤΑ να περιλάβουν στις προτάσεις τους.  

 

  

Ευελπιστούμε ότι η συνεργασία μας θα συνεχίσει και για τα επόμενα χρόνια 

γνωρίζοντας και αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο που έχει επιτελέσει ο Δήμος και 

οι εταίροι του όλα αυτά τα χρόνια και λαμβάνοντας υπόψη και τον μεγάλο αριθμό 

μεταναστών που έχει να διαχειριστεί.  

 



Κλείνοντας, να πω ότι 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. Και είμαστε ευελπιστούμε ότι η νέα προγραμματική περίοδος, με την 

αύξηση των ευρωπαϊκών πόρων, θα δώσει ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για 

υλοποίηση έργων ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στις κοινωνίες υποδοχής.  

 

 


