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Το έργο μας
Το «Εθνικό Σχέδιο για την ‘Ένταξη των Μεταναστών»
αφορά στην σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση
ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, με εισηγήσεις και μέτρα
που αποσκοπούν στην ένταξη των μεταναστών – Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην κυπριακή κοινωνία. Το Εθνικό Σχέδιο είναι αποτέλεσμα μιας εις βάθος έρευνας, με
τη μορφή συνεντεύξεων και ομάδων εστίασης, για τις
ανάγκες των μεταναστών. Για τη σύνταξη του Σχεδίου
λήφθηκαν υπόψη το γενικότερο ενταξιακό́ πλαίσιο της
ΕΕ, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, που διέπουν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των νόμιμα διαμενόντων Υπηκόων Τρίτων Χωρών στα Κράτη Μέλη της ΕΕ.

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ), ως το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου
Εσωτερικών παρακολουθεί και εγκρίνει τα διάφορα στάδια για την ετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου.
Παράλληλα, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η Συμβουλευτική Επιτροπή για
την Ένταξη των Μεταναστών υπό την προεδρία του
Υπουργείου Εσωτερικών και με την συμμετοχή διαφόρων υπηρεσιών του κράτους, κοινωνικών εταίρων, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και
άλλων φορέων παρακολουθεί την εφαρμογή του
Εθνικού Σχεδίου.
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Στόχος μας

Σε ποιους απευθυνόμαστε

Το Εθνικό Σχέδιο θέτει για πρώτη φόρα σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο το σύνολο των δραστηριοτήτων που
θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια για την ένταξη των
μεταναστών που διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο.

Άμεσα ενδιαφερόμενοι φορείς είναι οι δημόσιοι φορείς
και υπηρεσίες, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι μη
κυβερνητικοί οργανισμοί και άλλοι φορείς και οντότητες που ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης, διεθνείς οργανισμοί, καθώς και οι ίδιες οι κοινότητες των
Υπηκόων Τρίτων Χωρών δηλαδή οι δικαιούχοι διεθνούς
προστασίας, οι νόμιμοι μετανάστες στην Κύπρο και οι
αιτητές ασύλου.
Το ευρύ κοινό είναι επίσης χρήσιμο να γνωρίζει το
περιεχόμενο του Εθνικού Σχεδίου ούτως ώστε να αποκτήσει καλύτερη αντίληψη για τη μετανάστευση και τη
σημασία της ένταξης.

Εταιρικό Σχήμα
Το Εθνικό Σχέδιο για την Ένταξη των Μεταναστών εκπονείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου έργου
από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και
την Κυπριακή Δημοκρατία. Ανάδοχοι φορείς είναι οι
σύμβουλοι EEO Group και Opinion and Action, καθώς
και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

4

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

To περιεχόμενο του Εθνικού
Σχεδίου
Το Εθνικό Σχέδιο περιλαμβάνει στο εισαγωγικό μέρος του, τους στόχους και τη μέθοδο για
την εκπόνησή του, αναφορές στο θεωρητικό
πλαίσιο, τις έννοιες και τους ορισμούς καθώς
και στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την μετανάστευση. Αναλύονται συνοπτικά διάφορα
μοντέλα ένταξης, καλές πρακτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και η υφιστάμενη
κατάσταση στην Κύπρο: το καθεστώς εργασίας,
το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, το επίπεδο υγείας,
η στέγαση, η κοινωνική ενσωμάτωση κ.ά.
Η ανάλυση του υφιστάμενου πλαισίου για
την ένταξη στην Κύπρο, περιλαμβάνει τους
μεταναστευτικούς πυλώνες και το έργο που
επιτελείται για τη διαχείριση του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος, παράλληλα με την επισήμανση των βασικών προτεραιοτήτων και αναγκών.
Το Εθνικό Σχέδιο για την ‘Ένταξη των Μεταναστών καθορίζει ένα πλαίσιο πολιτικής για
την Κύπρο με δείκτες κοινωνικής ένταξης και
αξιολόγησης, αναμενόμενα αποτελέσματα και
προκλήσεις. Παρουσιάζει για τους σκοπούς
της δημόσιας διαβούλευσης 8 άξονες παρέμβασης, καταγράφοντας παράλληλα μια σειρά
από δράσεις για την ένταξη για τον καθένα από
αυτούς, προτείνοντας ταυτόχρονα πιθανές πηγές χρηματοδότησης των δράσεων αυτών.

Παρεμβάσεις που σχετίζονται με την αναγνώριση και
πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων
των μεταναστών:
Η υιοθέτηση του συγκεκριμένου μέτρου για την ένταξή
των μεταναστών και συναφών ομάδων στόχου αποτελεί
ένα ασφαλές βήμα για την εξασφάλιση της πρόσβασής
τους στην αγορά εργασίας
Παρεμβάσεις που σχετίζονται με την κατάρτιση των
μεταναστών:
Ο συγκεκριμένος άξονας παρέμβασης αφορά στην κατάρτιση των μεταναστών όσον αφορά τις κοινωνικές,
διαπολιτισμικές και ψηφιακές δεξιότητες. Με αυτό τον
τρόπο διασφαλίζεται ότι μπορούν να συμμετέχουν ως
ισότιμα και ενεργά μέλη στην αγορά εργασίας.
Παρεμβάσεις που αφορούν στην ευαισθητοποίηση
των μεταναστών, των κοινωνιών υποδοχής και των
εμπλεκόμενων στη διαδικασία ενσωμάτωσης:
Στον άξονα αυτό περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν
στην αλληλεπίδραση των κοινωνιών υποδοχής, στους
μετανάστες, στους εργοδότες / επιχειρήσεις καθώς και
στους εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες που έρχονται σε καθημερινή επαφή με τους μετανάστες.
Παρεμβάσεις που διευκολύνουν την προσβασιμότητα
των μεταναστών στο κράτος πρόνοιας:
Σε αυτό τον άξονα προτείνονται δράσεις που ενισχύουν
την ένταξη των μεταναστών στη χώρα υποδοχής, μέσω
της άμεσης βελτίωσης της πρόσβασής τους στην υγεία,
την παιδεία και την αγορά εργασίας.
Προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ευάλωτων
ομάδων με μεταναστευτική και προσφυγική βιογραφία:
Βάσει της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου, η προστασία των ατομικών και κοινωνικών ελευθεριών πρέπει να μπορεί να εξασφαλίζεται
μέσα από την υιοθέτηση ολοκληρωμένων πολιτικών. Στο
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πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθούν δράσεις που θα αφορούν
κυρίως τις γυναίκες, τα παιδιά και τα άτομα της LGBTIQ
κοινότητας.
Παρεμβάσεις στήριξης της ενσωμάτωσης μέσα από
τη διαρκή συμβουλευτική υποστήριξη:
Τα ψυχικά και σωματικά τραύματα που φέρουν πολλοί εκ
των μεταναστών που έχουν «δραπετεύσει» από εμπόλεμες περιοχές, καθώς και η επίπονη διαδικασία εισόδου
και ένταξης σε μια κοινωνία με διαφορετική κουλτούρα,
απαιτούν στήριξη από μεριάς της πολιτείας. Σε αυτό το
πλαίσιο, η περίοδος προσαρμογής θα πρέπει να δύναται
να επιβαρύνει όσο το δυνατόν λιγότερο τους μετανάστες,
συντελώντας ουσιαστικά στην καλλιέργεια αισθήματος
ασφάλειας.
Ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων για την ένταξη:
Στόχος της εργαλειοθήκης είναι η ταυτόχρονη κάλυψη
απαιτήσεων που πηγάζουν από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες και των
προσδοκιών των εμπλεκομένων στην Κύπρο.
Δημιουργία μηχανισμού διοίκησης:
Ο συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει το μηχανισμό διοίκησης του Σχεδίου. Καθώς στο σύστημα εμπλέκονται
περισσότεροι φορείς, εξαιτίας διασποράς αρμοδιοτήτων,
προτείνεται η συγκρότηση μηχανισμού συντονισμού, ο
οποίος θα περιλαμβάνει εκπροσώπους από όλους τους
εταίρους και θα εποπτεύεται θεσμικά από το αρμόδιο
Υπουργείο. Υπό αυτή την έννοια, ο συγκεκριμένος μηχανισμός θα βοηθήσει στην παρακολούθηση της όλης
διαδικασίας και στη βελτιστοποίηση του συντονισμού
όλων των ενδιαφερόμενων φορέων για τη διαχείριση
του μεταναστευτικού ζητήματος. Ο συγκεκριμένος άξονας λειτουργεί ως «ομπρέλα» όλων των δράσεων καθώς
αναλαμβάνει την επιτυχή παρακολούθηση του σχεδίου.
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1ος άξονας
Παρεμβάσεις που σχετίζονται με
την αναγνώριση και πιστοποίηση
γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων
των μεταναστών
Ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης πρότερης
μάθησης μεταναστών
> Σχεδιασμός και ανάπτυξη πιλοτικού συστήματος
> Αξιολόγηση προσόντων

2ος άξονας
Παρεμβάσεις που σχετίζονται με την
Κατάρτιση των μεταναστών
Ελληνομάθεια
> Σχέδιο εκσυγχρονισμού́ των προγραμμάτων
ελληνομάθειας
> Πιλοτική εφαρμογή σε σχολεία και δήμους
Θερινά Σχολεία
> Σχεδιασμός δομής προγράμματος και υλικού
> Πιλοτική Εφαρμογή
Προγράμματα καλλιέργειας βασικών δεξιοτήτων
> Πρόγραμμα εκμάθησης και πιστοποίησης
ψηφιακών δεξιοτήτων
> Πρόγραμμα εκμάθησης και πιστοποίησης
διαπολιτισμικών και κοινωνικών δεξιοτήτων  
Προγράμματα ένταξης στην αγορά εργασίας
> Εγκατάσταση και λειτουργία γραφείου υποδοχής
εργασίας
> Προγραμματισμός και οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού
> Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας
Προγράμματα υποτροφιών πρόσβασης στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
> Σχεδιασμός μηχανισμού απονομής υποτροφιών
> Υλοποίηση του μηχανισμού υποτροφιών
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3ος άξονας
Παρεμβάσεις που αφορούν στην
ευαισθητοποίηση, μεταναστών,
των κοινωνιών υποδοχής και των
εμπλεκόμενων στη διαδικασία
ενσωμάτωσης
Ευαισθητοποίηση Κοινωνίας
> Εκστρατεία Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης
> Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ΜΜΕ και Επιχειρήσεων
> Διαβούλευση με ΥΤΧ, εθελοντισμός και δημιουργία
Άτυπων Συμβουλίων Μεταναστών 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4ος άξονας
Παρεμβάσεις που διευκολύνουν την
προσβασιμότητα των μεταναστών στο
Κράτος Πρόνοιας
Ενδυνάμωση σχολικών μονάδων
> Ενίσχυση διαπολιτισμικού σχολείου
> Εκσυγχρονισμός προγραμμάτων διδασκαλίας  
Τοπικά σχέδια για την κοινωνική ενσωμάτωση
> Ενδυνάμωση σχολείων ως τοπικών φορέων ένταξης
> Συγκρότηση νέων τοπικών φορέων ένταξης
Ισότιμο υγειονομικό πλαίσιο
> Εξειδικευμένη διαπολιτισμική επιμόρφωση του
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
> Πιλοτική εφαρμογή διαπολιτισμικής
διαμεσολάβησης
Εκσυγχρονισμός επιδοματικής πολιτικής
> Λεπτομερής σχεδιασμός παροχής οικονομικού
βοηθήματος
> Υλοποίηση της επιδοματικής πολιτικής μέσω
ηλεκτρονικής πλατφόρμας
Πρόγραμμα στέγασης
> Πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης στέγασης
> Πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας
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5ος άξονας
Παρεμβάσεις στήριξης της
ενσωμάτωσης μέσα από τη διαρκή
Συμβουλευτική υποστήριξη
Θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας μεταναστών
> Εργαστήρι επιχειρηματικών δεξιοτήτων
> Δημιουργία επιχείρησης
Συμβουλευτική υποδοχής μεταναστών
> Σχεδιασμός υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης
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6ος άξονας
Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
των ευάλωτων ομάδων με
μεταναστευτική και προσφυγική
βιογραφία
Διαμόρφωση αντιρατσιστικού κώδικα
> Σχεδιασμός αντιρατσιστικού κώδικα
> Πιλοτική εφαρμογή

> Ενημερωτική πλατφόρμα υποδοχής

Ενίσχυση της ισοτιμίας των γυναικών στην
κοινωνία
> Σχεδιασμός ενώσεων γυναικών

> Εξατομικευμένος σύμβουλος

> Πιλοτική εφαρμογή

Κέντρα Συμβουλευτικής μεταναστών
> Σχεδιασμός υπηρεσιών συμβουλευτικής στήριξης

Αναθεώρηση του νομικού πλαισίου
> Αναμόρφωση πλαισίου νομικής αρωγής

> Εξατομικευμένη συμβουλευτική́ στήριξη  

> Επανένωση οικογένειας για δικαιούχους
συμπληρωματικής προστασίας

7ος άξονας
Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Εργαλείων
για την Ενσωμάτωση
Ενίσχυση των διαδικασιών ταυτοποίησης
(screening)
> Σχεδιασμός μηχανισμού screening

> Πιλοτική εφαρμογή
Ανάλυση αναγκών αγοράς εργασίας
> Χαρτογράφηση αναγκών

Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού profiling
> Σχεδιασμός μηχανισμού

> Μηχανισμός συνεργασίας φορέων για την
εργασιακή αποκατάσταση των μεταναστών

> Πιλοτική εφαρμογή
Ολοκληρωμένο πλέγμα κοινωνικών ερευνών
> Σχεδιασμός ολοκληρωμένου πλέγματος ερευνών
για το μεταναστευτικό
> Πιλοτική εφαρμογή

> Εκσυγχρονισμός νομοθετικού πλαισίου
> Πιλοτική εφαρμογή

> Πιλοτική εφαρμογή

> Πιλοτική εφαρμογή

Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των
Υπηρεσιών που εμπλέκονται στην ένταξη
> Σχεδιασμός εκπαιδευτικής διαδικασίας και
επιμόρφωσης λειτουργών

> Πιλοτική εφαρμογή

Μηχανισμός καταγραφής και αντιμετώπισης
ρατσιστικών φαινομένων
> Δημιουργία Μηχανισμού

Διασφάλιση ισότιμης ένταξης ευάλωτων ομάδων
μεταναστών
> Σχεδιασμός δικτύου
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Ολοκληρωμένο σύστημα στατιστικής πληροφορίας
για την μετανάστευση
> Δημιουργία ΚPIs μεταναστευτικής πληροφορίας
> Βάση Δεδομένων και πιλοτική εφαρμογή
Διαμόρφωση αποτελεσματικού νομικού πλαισίου
> Αναμόρφωση νομοθεσίας για την ένταξη
μεταναστών
> Εφαρμογή και διαβούλευση
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8ος άξονας
Δημιουργία Μηχανισμού Διοίκησης
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Αναγνώριση και
πιστοποίηση γνώσεων
μεταναστών

Ευαισθητοποίηση

Δημιουργία Μηχανισμού στο πλαίσιο της
Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ένταξη
> Μηχανισμός Παρακολούθησης

01
03

Κατάρτιση
μεταναστών

Προσβασιμότητα

02
04

> Σχέδιο Αξιολόγησης: Εγχειρίδιο και Μεθοδολογία
> Υλοποίηση Μηχανισμού Παρακολούθησης:
Εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου
> Ετήσια Αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου

Συμβουλευτική
στήριξη

05
07

Υποστηρικτικά
Εργαλεία

Mηχανισμός Διοίκησης
του Σχεδίου
Το πλήρες κείμενο του Εθνικού Σχεδίου είναι αναρτημένο στην ενημερωτική ιστοσελίδα του έργου και
προσβάσιμο σε όλους.

Ανθρώπινα
δικαιώματα

07
08

06
08

Το μεταναστευτικό φαινόμενο συνοδεύει όλες τις
σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Τα τελευταία
χρόνια στην Κύπρο όπως και στις άλλες χώρες μέλη
της ΕΕ συνδέεται με τη συνεχή προσπάθεια για την
καλύτερη διαχείριση των μικτών προσφυγικών και
μεταναστευτικών ροών. Ταυτόχρονα σχετίζεται με
τη δίκαιη και αποτελεσματική πολιτική ασύλου και
την προστασία των εξωτερικών συνόρων.

Αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής μεταναστευτικής
πολιτικής είναι η χάραξη μιας ολοκληρωμένης
πολιτικής και μέτρων στήριξης της διαδικασίας ένταξης
των μεταναστών. Η στήριξη της διαδικασίας ένταξης
επιτρέπει στις κοινωνίες υποδοχής να αξιοποιήσουν
καλύτερα τα οφέλη της μετανάστευσης. Ταυτόχρονα
διευκολύνει τους μετανάστες να συμμετάσχουν στην
οικονομική και κοινωνική ζωή και να πραγματώσουν
τα δικαιώματά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ιστοσελίδα έργου: http://tcnintegration.com.cy
Τηλ. Επικοινωνίας: 22875561-3 | 99024901 | 96387498
info@tcnintegration.com.cy

@integrationcyprus
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EYΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
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