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Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δήμων
Δελτίο Τύπου
Η μετανάστευση παραμένει ένα διαχρονικό φαινόμενο το οποίο φέρει ένα συνδυασμό προκλήσεων
αλλά και ευκαιριών για τις κοινωνίες υποδοχής. Στις σύγχρονες Ευρωπαϊκές κοινωνίες, η διαχείριση
της μετανάστευσης, η προώθηση της ένταξης των μεταναστών, αλλά και η αξιοποίηση τους στην
τοπική οικονομία διαγράφονται ως οι βασικοί στόχοι των Τοπικών Αρχών. Σε αυτό το πλαίσιο, μια
ομάδα από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, μη-κυβερνητικούς οργανισμούς και Τοπικές Αρχές, έχουν
αναλάβει τη δημιουργία και την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δήμων (European Municipalities
Network-MuNet).
Γενικός στόχος του δικτύου είναι να καταστεί η κεντρική πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
για ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών μεταξύ των Τοπικών Αρχών των κρατών μελών της,
και να συνεισφέρει σημαντικά στη χάραξη στρατηγικής διαχείρισης και ένταξης των μεταναστών
Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην τοπική κοινωνία. Ειδικοί στόχοι του Δικτύου είναι: α) η
αναβάθμιση, ενδυνάμωση και περαιτέρω ανάπτυξη πολύπλευρων δικτύων συνεργασίας μεταξύ
Τοπικών Αρχών (ΤΑ) της ΕΕ, β) η ανάπτυξη δραστηριοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας, κατάρτισης
και ενημέρωσης μεταξύ των ΤΑ της ΕΕ, γ) η αποτύπωση, συγκέντρωση και ανταλλαγή γνώσεων,
κατάρτισης, ειδικεύσεων και πρακτικών, δ) η ενδυνάμωση των μελών του τα οποία θα μπορούν να
αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα κοινά προβλήματα και να προωθούν σχετικές προτάσεις και
λύσεις για θέματα διαχείρισης της μετανάστευσης και ένταξης στις τοπικές κοινότητες, ε) η
δημιουργία «σημείων επαφής» μεταξύ ΤΑ από όλη την Ε.Ε, και στ) η μεγιστοποίηση της
πληροφόρησης και της διάχυσης των εργασιών των μελών του δικτύου τόσο εντός του δικτύου όσο
και προς άλλους ενδιαφερόμενους φορείς εκτός του δικτύου.
Συντονιστικός Φορέας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δήμων, είναι το διεθνές, μη κερδοσκοπικό κέντρο
CARDET, σε συνεργασία, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, τους Κυπριακούς Δήμους Πάφου, Έγκωμης,
Αγίου Αθανασίου, Αγίου Δομετίου και Δερύνειας, και την εταιρεία συμβούλων INNOVADE.
Ενδιαφερόμενοι αντιπρόσωποι Τοπικών Αρχών, αλλά και οργανισμών που ασχολούνται με θέματα
μετανάστευσης μπορούν να γίνουν μέλη στο Δίκτυο με την εγγραφή τους στη διαδικτυακή
πλατφόρμα www.municipalitiesnet.eu.
Μέσω της πλατφόρμας θα υπάρχει δυνατότητα δικτύωσης με αλλά μέλη, ενημέρωσης για θέματα
μετανάστευσης και τοπικών αρχών και ευκαιρίες διαδικτυακής επαγγελματικής κατάρτισης και
ανάπτυξης συνεργασιών για εφαρμογή δράσεων κάτω από σχετική Ευρωπαϊκά Ταμεία.
Το Δίκτυο έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Δράσης «Ενδο-ευρωπαϊκό Δίκτυο Δήμων», (Δράση D1,
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης, Ετήσιο Πρόγραμμα 2013) και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης (95%) και της Κυπριακής Δημοκρατίας (5%).

Η Δράση «Ενδοευρωπαϊκό δίκτυο δήμων» (Δράση D1, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης, Ετήσιο
Πρόγραμμα 2013) υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Ταμείων Αλληλεγγύης
(95%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (5%)

