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Χαιρετισμός Υπουργού στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη στην ΙΝΕΚ-ΠΕΟ για το 
συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
έργο «Πρόγραμμα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας σε ενήλικες» 

 

Αγαπητέ Πρόεδρε 

Αγαπητοί συνεργάτες 

Κυρίες και κύριοι 

Θέλω πρωτίστως να συγχαρώ το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου ΙΝΕΚ-ΠΕΟ και το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη βούλησή τους να μετέχουν σε έργα που αποσκοπούν 
στην ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην κυπριακή κοινωνία, όπως το 
«Πρόγραμμα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας σε ενήλικες» που 
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την 
Κυπριακή Δημοκρατία. 

Όπως γνωρίζετε η μετανάστευση αποτελεί εδώ και καιρό κορυφαίο ζήτημα στην 
πολιτική ατζέντα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

Η Κύπρος ως χώρα πρώτης γραμμής λόγω της γειτνίασής της με την πολιτικά και 
κοινωνικά ασταθή περιοχή, δέχεται υπέρμετρες για το μέγεθός της πιέσεις, που 
την έχουν καταστήσει πρώτη σε αφίξεις κατ’ αναλογία πληθυσμού χώρα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Η χώρα μας απαιτεί έμπρακτη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη καθότι οι προκλήσεις που 
δημιουργεί το μεταναστευτικό και το προσφυγικό ζήτημα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται συλλογικά. Ωστόσο,  οι συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη 
θέσπιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου αποτελεσματικής διαχείρισης της 
μετανάστευσης δεν έχουν μέχρι στιγμής ευοδώσει. 

Οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές δημιουργούν πρόσθετες προκλήσεις όσον 
αφορά την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στις κοινωνίες μας.  

Τα Κράτη Μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζουν ότι η κινητικότητα των 
ανθρώπων θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της εποχής μας σε 
παγκόσμιο επίπεδο, και ότι πέραν της εντατικοποίησης των προσπαθειών μας για 
τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι 
προσπάθειες και όσον αφορά τις πολιτικές ένταξης.   
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Κλειδί για τη μεγιστοποίηση των οφελών της μετανάστευσης αποτελεί, η επιτυχής 
και αποτελεσματική ένταξη των νόμιμων μεταναστών, ως εκ τούτου επιβάλλεται 
όπως τα κράτη επενδύσουν πόρους και ενέργεια στις πολιτικές ένταξης με στόχο 
την μελλοντική ευημερία, ευμάρεια και συνοχή της Ευρώπης, χωρίς 
αποκλεισμούς.   

Κυρίες και κύριοι, 

Η ένταξη αποτελεί μια δυναμική αμφίδρομη διαδικασία αμοιβαίας προσαρμογής 
μεταξύ της κοινωνίας υποδοχής και των υπηκόων τρίτων χωρών, η οποία απαιτεί 
δέσμευση και από τις δύο πλευρές.   

Καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή ένταξη, αποτελεί η εκμάθηση της γλώσσας 
της κοινωνίας υποδοχής.   

Το έργο «Πρόγραμμα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας σε ενήλικες» αλλά και άλλα 
έργα που υλοποιούνται κάτω από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
και την Κυπριακή Δημοκρατία, υπό τη διαχειριστική εποπτεία της Μονάδας 
Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, συμβάλλουν σημαντικά στον 
σκοπό αυτό.  

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 έχουν διατεθεί μέχρι 
στιγμής στην Κυπριακή Δημοκρατία, 39 εκατομμύρια περίπου κάτω από το Ταμείο 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης εκ των οποίων τα 10,6 εκατομμύρια 
στηρίζουν έργα ειδικά για την ένταξη.  Με την νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-
2027 η Επιτροπή προτείνει τον τριπλασιασμό σχεδόν της χρηματοδότησης για τη 
μετανάστευση.   

Σας διαβεβαιώ ότι στόχος μας είναι όχι μόνο η πλήρης απορρόφηση των 
ευρωπαϊκών πόρων που κατανέμονται στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και η 
ύπαρξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων από τα έργα που υλοποιούνται και θα 
υλοποιηθούν.   

Κλείνοντας, να αναφέρω ότι συνεχίζουμε αδιάλειπτα τις προσπάθειές μας χωρίς 
εφησυχασμό, στο υψηλότερο επίπεδο, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε 
στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.   

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρόσφατη μετάβαση στην Κύπρο της Γενικής 
Διευθύντριας Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής κας Παρασκευής Μίχου, σε συνέχεια της επίσκεψης του αρμόδιου 
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Επίτροπου κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, μετά την έκκλησή μας για στήριξη στις 
προσπάθειες μας για τη διαχείριση των αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών.   

Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια στους  νικητές του διαγωνισμού για το 
λογότυπο του έργου.    

 


