
Ομιλία του Επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων  

κ. Κωνσταντίνου Κυπριανού, στην τελική δημοσιογραφική διάσκεψη  

που διοργανώνει ο Δήμος Λευκωσίας και εταίροι στο πλαίσιο του έργου 

«Προγράμματα ένταξης από Τοπικές Αρχές» 

 
(Παρασκευή, 09 Δεκεμβρίου 2016, 10.45 π.μ., Δημαρχείο Λευκωσίας) 

Κύριοι Δήμαρχοι, 

Κυρίες και Κύριοι,  

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι ενώπιον σας για να χαιρετίσω τη σημερινή 

δημοσιογραφική διάσκεψη που διοργανώνεται με την ευκαιρία της λήξης του έργου 

«Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές» Θα ήθελα να συγχαρώ τον Δήμο 

Λευκωσίας ως τον Τελικό Δικαιούχο για την όλη διοργάνωση, αλλά και τους 

υπόλοιπους που είναι στο εταιρικό σχήμα του έργου, το Δήμο Αγίου Δομετίου, το 

Δήμο Λακατάμιας, το Δήμο Έγκωμης, το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, 

την NKV Advent Consulting Ltd καθώς και την Losadeal Ltd για την πρωτοβουλία 

τους να μετέχουν σε τέτοιου είδους προτάσεις που στόχο έχουν την ένταξη των 

Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην κυπριακή κοινωνία.    

Έχουμε εισέλθει σε μια νέα προγραμματική περίοδο, 2014-2020. Η Μονάδα 

Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών έχει ορισθεί εκ νέου η Υπεύθυνη 

Αρχή για τα έργα που  υλοποιούνται με τη συνεισφορά ευρωπαϊκών κονδυλίων, 

κάτω από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων. Ταμεία τα οποία αποτελούν το 

χρηματοδοτικό εργαλείο της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, συμβάλλοντας 

στον επιμερισμό του οικονομικού βάρους και των πιέσεων που το κάθε ένα από τα 

κράτη μέλη υφίσταται.  

Να αναφέρω ότι υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεγονότων, με τις ολοένα 

αυξανόμενες ροές μεταναστών στην ΕΕ, τις τρομοκρατικές επιθέσεις και την αραβική 

άνοιξη, η ΕΕ έχει αυξήσει σημαντικά τους κοινοτικούς πόρους για έργα που αφορούν 

τον τομέα ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης, αλλά και της εσωτερικής ασφάλειας 

και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών. Στη βάση αυτή, η 

Κυπριακή Δημοκρατία λαμβάνει κατά τη νέα προγραμματική περίοδο μια ποσοστιαία 

αύξηση στους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους, ύψους περίπου 20%.  



Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το οποίο στηρίζει τα προγράμματα 

ένταξης και που αφορά περισσότερο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχει ως κύριους 

στόχους, βάσει του σχετικού Κανονισμού:     

 την εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (CEAS), 

 τη νόμιμη μετανάστευση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 

οικονομίας της Ε.Ε. και της κοινωνικής συνοχής, 

 τον σχεδιασμός και ανάπτυξη στρατηγικής ένταξης σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο, και τέλος,  

 τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης, κυρίως μέσω της ενίσχυσης της 

κοινής πολιτικής για την επιστροφή.  

 

Ζώντας σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ρόλο 

σημαντικό να διαδραματίσει, προωθώντας την κοινωνική συνοχή και δημιουργώντας 

συνθήκες ευνοϊκές για την προσαρμογή και την κοινωνική ενσωμάτωση ανθρώπων 

από άλλες εθνότητες. Ο ρόλος των Τοπικών Αρχών είναι επίσης υψίστης σημασίας 

όσον αφορά και στη διαμόρφωση των ευρύτερων κοινωνικών συμπεριφορών και 

νοοτροπιών. Ως εκ τούτου, χρειάζεται η δραστηριοποίηση και συμμετοχή τους τόσο 

στην αξιοποίηση των ήδη προφερόμενων υπηρεσιών τους για την κοινωνική 

ενσωμάτωση ΥΤΧ όσο και σε δραστηριότητες και ενέργειες για αποδοχή τους από 

τον τοπικό πληθυσμό.  

Στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης,  και της δημιουργίας 

σταθερών υποδομών όσον αφορά στη διαδικασία ενσωμάτωσης των μεταναστών 

ΥΤΧ στην κυπριακή κοινωνία, επιλέγηκε η πρόταση του Δήμου Λευκωσίας και τους 

εταίρους του, Δήμο Αγίου Δομετίου, Λακατάμιας και  Έγκωμης, το Πολυδύναμο 

Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας,  την NKV Advent Consulting Ltd καθώς και την 

Losadeal Ltd. Στα πλαίσια του έργου υλοποιήθηκαν με επιτυχία προγράμματα που 

στόχο έχουν την ενεργό συμμετοχή και δραστηριοποίηση των Τοπικών Αρχών και 

άλλων τοπικών ιδρυμάτων στη διαδικασία ενσωμάτωσης των ΥΤΧ στην κυπριακή 

κοινωνία. Μέσα από τα προγράμματα αυτά έγινε εφικτή η παροχή κοινωνική 

υποστήριξης προς τους ΥΤΧ καθώς και ενίσχυση των δεξιοτήτων και των γνώσεών 



τους, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία ένταξής τους στην κυπριακή 

κοινωνία.  

Θα ήθελα καταλήγοντας να πω ότι στην προσπάθεια για βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, οι τοπικές αρχές είναι και θα είναι 

πάντα θεματοφύλακες της στήριξης του συνόλου των πολιτών και της δημιουργίας 

της αίσθησης της ενότητας και της αλληλεγγύης.   

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Καλή συνέχεια.  

 

 


