
 

ΕΤΗΜΑ ΤΠΕ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ” 

 Ππωτοποπεί η Λεςκωσία  

για την ομαλή ένταξη μεταναστών 

Πξσηνπόξα πξσηνβνπιία γηα όιε ηελ Κύπξν θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζεί 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή έληαμε κεηαλαζηώλ ραξαθηήξηζε ν Τπνπξγόο 

Εζσηεξηθώλ σθξάηεο Υάζηθνο, ηε ζύζηαζε ηνπ πξώηνπ Δηθηύνπ 

πλεξγαζίαο Μεηαλαζηεπηηθώλ Οξγαλώζεσλ, ΜΚΟ θαη Σνπηθώλ Αξρώλ από 

ην Δήκν Λεπθσζίαο. Μηιώληαο ζηε δεκνζηνγξαθηθή δηάζθεςε γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δξάζεο «Νένη Δξόκνη Έληαμεο 

κεηαλαζηώλ ζηε Λεπθσζία», ν Τπνπξγόο Εζσηεξηθώλ ζπλεράξε ην Δήκν 

Λεπθσζίαο θαη πξναλήγγεηιε απμεκέλα θνλδύιηα θαηά 40% γηα αλάινγεο 

πνιηηηθέο έληαμεο από ηηο ηνπηθέο αξρέο. «Η Δξάζε ηελ νπνία πινπνηείηε», 

πξόζζεζε, «απνηειεί έκπξαθην παξάδεηγκα ππνζρόκελεο πξαθηηθήο, κε 

πνιύπιεπξε ζηνρνζέηεζε θαη πινπξαιηζκό ζηηο νκάδεο ζηόρνπ».  

Σα απνηειέζκαηα ηεο Δξάζεο, πνπ γηα ην ηξέρνλ έηνο είρε πξνϋπνινγηζκό 

260.000 επξώ, αλέιπζε ν Δήκαξρνο Λεπθσζίαο Κσλζηαληίλνο Γησξθάηδηεο, ν 

νπνίνο αλαθέξζεθε ζηηο πνιπεπίπεδεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνπλ όινη νη Δήκνη ηεο Λεπθσζίαο πνπ ζπκκεηέρνπλ σο εηαίξνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ο Κ. Γησξγθάηδεο αλαθέξζεθε επίζεο ζηελ πξσηνβνπιία ηνπ 

Δήκνπ Λεπθσζίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κέντπος Πληπουόπησηρ και 

Υποστήπιξηρ Μεταναστών (ΚΕΠΛΥΜ). Σν ΚΕΠΛΤΜ βξίζθεηαη θνληά ζηνλ 

θεληξηθό ζηαζκό ησλ ιεσθνξείσλ ζηελ Πιαηεία νισκνύ θαη πξνζθέξεη 

πιεξνθόξεζε θαη ππεξεζίεο ζε ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνπο κεηαλάζηεο. 

 

Η παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έδσζε ηελ επθαηξία ζηνλ Τπνπξγό 

Εζσηεξηθώλ λα αλαθεξζεί εηδηθά ζην ξόιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη ηνπηθέο 

αξρέο ζηελ ππνδνρή κεηαλαζηώλ, ππνζηεξίδνληαο όηη είλαη ίζσο νη πην 

θαηάιιειεο γηα λα πξνσζήζνπλ ηηο δηπνιηηηζκηθέο δπκώζεηο ώζηε λα 



 

απνθηήζεη ε θππξηαθή θνηλσλία κεγαιύηεξε ζπλνρή ζηε βάζε ηεο 

ζπκκεηνρηθόηεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο όισλ ησλ πνιηηώλ, ληόπησλ θαη 

κεηαλαζηώλ.  

Σε δεκνζηνγξαθηθή δηάζθεςε παξαθνινύζεζαλ εθπξόζσπνη νξγαλώζεσλ 

κεηαλαζηώλ θαη ΜΚΟ. Πξνβιήζεθε επίζεο κίλη ληνθηκαληέξ γηα ηηο δξάζεηο θαη 

ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε Δξάζε ζηνπο κεηαλάζηεο θαη ηηο κνξθέο 

αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ ηνπηθό πιεζπζκό. 

 

Σν βίληεν ζα βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δξάζεο ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.localintegration.eu 
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