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Χαιρετισμός Δημάρχου Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη 

στην Εναρκτήρια  Δημοσιογραφική διάσκεψη του προγράμματος 
«ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016, 11:00 π.μ. Δημαρχείο Λευκωσίας 

 
Με χαρά σας καλωσορίζω στη δημοσιογραφική διάσκεψη για την ανακοίνωση της έναρξης του 
Προγράμματος Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών από Τοπικές Αρχές με τίτλο «Νέοι Δρόμοι 
Ένταξης» του 2016 που συγχρηματοδοτείται με €150,000 από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης 

και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του Εθνικού 
Προγράμματος 2014-2020.    
 
Επιτρέψετε μου να καλωσορίσω ξεχωριστά τους εκπροσώπους οργανώσεων και ομάδων υπηκόων 
τρίτων χωρών που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση μας. Η δική τους συμμετοχή είναι που 
διασφαλίζει την επιτυχία του Προγράμματος. 
 
Η έναρξη του προγράμματος αυτής της χρονιάς αποτελεί ταυτόχρονα και μια συνέχεια στη 
δέσμευση που πρωτοπορώντας αναλάβαμε από το 2012: Να αναγνωρίσουμε τους υπηκόους 
τρίτων χωρών ως ένα σημαντικό και ιδιαίτερο τμήμα των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού της πόλης 
μας και να στηρίξουμε ενεργά και προγραμματισμένα την ομαλή τους ένταξη και την ευρύτερη 
αποδοχή τους στην κοινωνία μας. Δεν θα μπορούσε εξάλλου να ήταν διαφορετικά αφού η στήριξη 
και κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων αποτελεί ένα από τους βασικούς πυλώνες της 
πολιτικής μας, στον οποίο επενδύουμε σημαντικές προσπάθειες και πόρους. Η Λευκωσία είναι μια 
πόλη που αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους της και απορρίπτει τους νοητούς, κοινωνικούς και 
άλλους διαχωρισμούς.  
 
Στα πρώτα αλλά καθοριστικά βήματα αξιοποιήσαμε τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης. 
Μπορούμε σήμερα να πούμε ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια το πρόγραμμα «Νέοι Δρόμοι 
Ένταξης» έχει πραγματικά χαράξει νέους δρόμους στη διαδικασία ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών 
στην Κύπρο. Με ικανοποίηση βλέπουμε ανάλογα προγράμματα να καλύπτουν πλέον όλη την 
Κύπρο, με τη στήριξη του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. 
 
Μέσω του προγράμματος και της αποτελεσματικής κοινοπραξίας Τοπικών Αρχών, μάθαμε και 
πετύχαμε πολλά:  

- Αναδείξαμε το σημαντικό ρόλο του διαδραματίζουν οι Τοπικές Αρχές σε αυτή τη διαδικασία. 
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- Βρήκαμε κανάλια επικοινωνίας, συμμετοχικότητας και ανάπτυξης αμοιβαίας εμπιστοσύνης.   
- Μεταφέραμε το μήνυμα της αναγνώρισης της προσφοράς των υπηκόων τρίτων χωρών στην 

οικονομία και την κοινωνία του τόπου μας. 
- Προωθήσαμε το σεβασμό στη διαφορετικότητα και στο θεμελιώδες δικαίωμα του 

αυτοπροσδιορισμού του καθενός, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, καταγωγής, θρησκείας, 
ως προϋπόθεση για την πρόοδο και συνοχή των σύγχρονων κοινωνιών. 

 
Στο Πρόγραμμα «Νέοι Δρόμοι Ένταξης» του 2016, με Τελικό Δικαιούχο το Δήμο Λευκωσίας, 
συμμετέχουν οι Δήμοι Αγίου Δομετίου, Έγκωμης και Λακατάμιας, το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο 
Λευκωσίας και οι εταιρείες Συμβούλων NVK Advent Consulting Ltd και Losadeal Ltd.  
 
Οι δράσεις όλων των συνεργαζόμενων εταίρων στο πλαίσιο του Προγράμματος συνθέτουν ένα 
ευρύ φάσμα υπηρεσιών που αποτελούν  παράδειγμα καλής πρακτικής για τις τοπικές κοινωνίες. 
Συμβάλλουν στοχευμένα στην επίτευξη των σκοπών του Ταμείου με υπηρεσίες  

- κοινωνικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής στήριξης,  
- προσανατολισμού και ενημέρωσης, για την ιστορία, τον πολιτισμό και τους θεσμούς της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των υπηκόων τρίτων χωρών, 

- πολιτιστικής έκφρασης, διατήρησης της πολιτισμικής ταυτότητας και συμμετοχής σε 
αθλητικές δραστηριότητες και  

- δικτύωσης των μεταναστευτικών οργανώσεων με τις Τοπικές Αρχές και άλλους φορείς που 
δραστηριοποιούνται στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης, με στόχο της συστηματοποίηση των 
δράσεων ένταξης στην τοπική κοινωνία.  

 
Θα ήθελα να αναφερθώ σύντομα στις υπηρεσίες και δράσεις που αναλαμβάνει το Πολυδύναμο 
Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, που είναι ο φορέας σχεδιασμού και υλοποίησης της κοινωνικής 
πολιτικής του Δήμου μας, όπως: 
 

- Η καθημερινή προσφορά υπηρεσιών φροντίδας και απασχόλησης σε παιδιά υπηκόων 
τρίτων χωρών. 

- Η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης στο Κέντρο Ενημέρωσης και Υποστήριξης 
Μεταναστών, γνωστό ως ΚΕΠΛΥΜ.  

- Η διοργάνωση προγραμμάτων διατήρησης πολιτισμικής ταυτότητας, για παιδιά κινεζικής 
καταγωγής κάθε Σάββατο. 

- Η λειτουργία του Γραφείου Πληροφόρησης Υπηκόων Τρίτων Χωρών,  στην Πλατεία 
Σολωμού τις Κυριακές. Το Γραφείο αυτό παρέχει πληροφορίες και καθοδήγηση για τις 
υπηρεσίες του ΚΕΠΛΥΜ και ολόκληρης της κοινοπραξίας αλλά και για το σύνολο των 
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κοινωνικών υπηρεσιών που εδρεύουν στα Δημοτικά μας όρια ενώ συμβάλλει ουσιαστικά 
στην ανάπτυξη της δικτύωσης και επικοινωνίας με τις μεταναστευτικές οργανώσεις. 

 
Πέραν του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, στη βάση των σχέσεων που αναπτύχθηκαν, 
παρέχουμε στήριξη και διευκολύνσεις στις μεταναστευτικές οργανώσεις για τη διοργάνωσή δικών 
τους πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων. Παράδειγμα αποτελούν η διοργάνωση της 
εκδήλωσης για την επέτειο της ημέρας της Ανεξαρτησίας των Φιλιππίνων στο Παλλάς και η 
φιλοξενία  της εκδήλωσης απονομής βραβείων του 3ου Πρωταθλήματος Βόλεϊ και Καλαθόσφαιρας 
της αθλητικής οργάνωσης «Illocandia Sports Club» στο οίκημα του Πολυδύναμου, όπου 
συμμετείχαν 19 αθλητικές μεταναστευτικές ομάδες.  
  
Καταλήγοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επικεφαλής και τα στελέχη της Μονάδας Ευρωπαϊκών 
Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών που είναι η Υπεύθυνη Αρχή για τις δράσεις του Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της ΕΕ, για την πολύτιμη συνεργασία και τη στήριξη του 
οράματος των Τοπικών Αρχών να δημιουργήσουν τοπικές κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς.   
  
Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω προς τους εταίρους μας και τα στελέχη τους, για την πραγματικά 
πολύτιμη συμβολή τους σε αυτό το Πρόγραμμα, και βέβαια προς τους φίλους Δήμαρχους που είναι 
μαζί μας. Μαζί δημιουργούμε τους νέους δρόμους ένταξης.  Είμαι βέβαιος για τα αποτελέσματα της 
εποικοδομητικής μας συνεργασίας.  
 
Ευχαριστώ επίσης την Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Δήμου 
Λευκωσίας, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου 
Λευκωσίας για την ουσιαστική συνεισφορά τους.  
 
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα στελέχη του Γραφείου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Δήμου 
μας που ανέλαβαν την ευθύνη υποβολής της πρότασης, τον συντονισμό και τη διαχείριση του 
προγράμματος, καθώς και τα στελέχη του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας που με 
αφοσίωση υλοποιούν τις υπηρεσίες που προβλέπονται στο Δήμο Λευκωσίας. 
  
Σας ευχαριστώ. 
 
 


