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Χαιρετίζω με ιδιαίτερη χαρά τη συνέχιση του προγράμματος «ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΤΑΞΗ» για το 2017. Πιστεύω ότι έχει χτιστεί ένα γερό οικοδόμημα στον τομέα της ένταξης 

Υπηκόων Τρίτων Χωρών με την υλοποίηση προγραμμάτων για ενσωμάτωση τους στην 

τοπική κοινωνία για έκτη συνεχή χρονιά, που μας δίνει πλέον τη δυνατότητα να 

προχωρήσουμε σε πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες για την προάσπιση των δικαιωμάτων και 

στήριξη των μεταναστών γενικότερα.  

Η τοπική κοινωνία είναι ο χώρος που ζουν, εργάζονται ή φοιτούν Υπήκοοι Τρίτων Χωρών, 

έχοντας την ευκαιρία  μιας διαδραστικής επικοινωνίας και ποιοτικής ζωής με τους Κύπριους 

πολίτες. Αποτελεί και τον πλέον προσιτό χώρο για την αποτελεσματική ένταξη τους με την 

παροχή πολυεπίπεδων υπηρεσιών και την ενεργό συμμετοχή τους σε αυτή τη διαδικασία.  

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι το καταλληλότερο επίπεδο άσκησης αναγνωρισμένων 

αρμοδιοτήτων κοινωνικής πολιτικής όταν στηρίζεται με το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, 

ενίσχυση της στελέχωσης των υπηρεσιών και βέβαια μαζί με τους ανάλογους οικονομικούς 

πόρους. Το ταμείο Προσφύγων, Μετανάστευσης και Ένταξης μπορεί να προσφέρει τη 

δυνατότητα για την ανάπτυξη αυτού του κομβικού ρόλου των Τοπικών Αρχών σε ότι αφορά 

τη συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού.  

Η παρουσία των μεταναστών, προσφύγων και αιτητών ασύλου ανάμεσά μας, είναι μια 

πρόκληση για καλλιέργεια της αμοιβαίας κατανόησης των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 

όλων των πολιτών και διατήρηση της κοινωνικής συνοχής των τοπικών κοινωνιών. Η ένταξη 

τους απαιτεί ταυτόχρονα και αναγνώριση της σημαντικής αξίας της πολυπολιτισμικότητας και 

της συμβολής τους στην οικονομία και τη στήριξη της κυπριακής οικογένειας και των 

πολυδιάστατων ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών. 

Είναι πολλοί οι τομείς που η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να αναλάβει δράσεις, όπως στη 

μείωση και εξάλειψη φαινομένων ρατσισμού, ξενοφοβίας και  κοινωνικού αποκλεισμού με 

ουσιαστικές υπηρεσίες πάνω σε συστηματική βάση, πέραν  από  τις αναγκαίες υπηρεσίες 

πληροφόρησης για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.   

 

 



 

 

 

 

Εκφράζω τις ευχαριστίες μου στους εταίρους και σε όλους τους συνεργάτες, καθώς και στην 

Υπεύθυνη Αρχή, για τη στενή συνεργασία που συμβάλλει στην επιτυχία των προσπαθειών 

μας.   

 

Κώστας Πέτρου 

Δήμαρχος Αγίου Δομετίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


