
 
info@autodioikisicy.com 

  
ΑυτοδιοίκησηCY  /  Επαρχία  /  Λευκωσία  /  Ανανέωση του προγράμματος «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη Υπηκόων 
Τρίτων Χωρών στην Τοπική Κοινωνία» στο Δήμο Λευκωσίας 

 

ΗΜΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
By ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗCY / March 6, 2017 / Επαρχία, Λευκωσία 

O Δήμος Λευκωσίας ανανεώνει τη δέσμευση του να συνεχίσει την πρωτοποριακή δράση του 
προγράμματος «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη» το 2017, προσφέροντας στους μετανάστες και πρόσφυγες 
που νόμιμα ζουν και εργάζονται στην κοινωνία μας ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών κοινωνικής 
στήριξης, προσανατολισμού, ανάπτυξης δεξιοτήτων και πολυεπίπεδων ευκαιριών για συμμετοχή στην 
τοπική ζωή με στήριξη ύψους 165,000 Ευρώ από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της ΕΕ 
και την Κυπριακή Δημοκρατία. 

Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017, υπέγραψαν την ανανέωση της Συμφωνίας Επιδότησης του 
προγράμματος, εκ μέρους του Τελικού Δικαιούχου, η κα Ελένη Λουκαϊδου, Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Δήμου Λευκωσίας και, εκ μέρους της Υπεύθυνης Αρχής, ο κ. Κωνσταντίνος 
Κυπριανού, Επικεφαλής της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών. Στην 
κοινοπραξία που υλοποιεί το έργο συμμετέχουν ο Δήμος Λευκωσίας, ως ο τελικός δικαιούχος και 
συντονιστής του προγράμματος, και οι Δήμοι Αγίου Δομετίου, Λακατάμιας και Έγκωμης, το 
Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, η NKV Advent Consulting Ltd και η εταιρεία Losadeal Ltd ως 
εταίροι. 

Η ανανέωση γίνεται σε συνέχεια της αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων και της επιτυχούς 
υλοποίησης όλων των υπηρεσιών και δράσεων του προγράμματος που είχαν σχεδιαστεί για το 2016, 
διαφαλίζοντας αξιοσημείωτα αποτελέσματα που ξεπέρασαν κατά πολύ τους στόχους του αρχικού 
σχεδιασμού για 6η συνεχή χρονιά. Κατά το 2017, το πρόγραμμα θα συνεχίσει την πορεία αναβάθμισης 
και εμβάθυνσης των υπηρεσιών και δράσεων που προσφέρει, στη βάση σύγχρονων συμμετοχικών 
προσεγγίσεων και των σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τις μεταναστευτικές 
κοινότητες, οι οποίες οικοδομήθηκαν στο πλαίσιο του και πέτυχαν τη συμμετοχή πολλών εκατοντάδων 
ΥΤΧ καθώς και την αλληλογνωριμία και αλληλεπίδραση τους με την τοπική κοινωνία. 

Η Λευκωσία παρουσιάζει σήμερα την πιο ψηλή συγκέντρωση ΥΤΧ στην Κύπρο, ιδιαίτερα αυτών που 
ανήκουν στις πλέον ευάλωτες ομάδες και αντιμετωπίζουν πιο έντονα τους κινδύνους του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Ο Δήμος Λευκωσίας και οι εταίροι του στο πρόγραμμα θεωρούν την καλλιέργεια του 
σεβασμού και της αποδοχής της διαφορετικότητας και την αποτελεσματική κοινωνική ένταξη των ΥΤΧ 
ως αναπόσπαστο τμήμα των προσπαθειών των Τοπικών Αρχών της πόλης τόσο για διασφάλιση της 
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κοινωνικής συνοχής όσο και για δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για βιώσιμη ανάπτυξη, 
πρόοδο και ευημερία σε ένα σύγχρονο, ανθρώπινο και δημοκρατικό περιβάλλον. 

Συμβαδίζουν με την πολιτική της ΕΕ και συνεχίζουν να αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο των τοπικών 
αρχών στην ένταξη των ΥΤΧ αλλά και γενικά στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής. Υπογραμμίζουν την 
αναγκαιότητα αναβάθμισης αυτού του ρόλου με την απόδοση κατοχυρωμένων αρμοδιοτήτων και 
αντίστοιχων πόρων σε μακροχρόνια βάση. Ζητούν περαιτέρω αναγνώριση των αποτελεσματικών 
προσπαθειών τους και ενίσχυση με πόρους που καταμερίζονται ανάλογα με τις ανάγκες. Συνεχίζουν με 
αποφασιστικότητα και το 2017 να αναδεικνύουν και να αξιοποιούν τον πλούτο της ποικιλομορφίας και 
της πολυπολιτισμικότητας σαν δύναμη ανάπτυξης, προόδου και δημιουργικότητας! 
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