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Χαιρετίζω τη σημερινή Παρουσίαση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου «Νέοι 
δρόμοι για την Ένταξη». Ο Δήμος Έγκωμης εντάχθηκε πέρσι στην Κοινοπραξία του έργου. 
Ολοκληρώσαμε αυτήν την πορεία αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες τόσο της θεματολογίας 
αλλά και τις δυσκολίες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας, μέσα από την εποικοδομητική 
συνεργασία με τους εταίρους μας. 

Με στόχο την ομαλή ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που ζουν στη χώρα μας, αναλάβαμε 
να υλοποιήσουμε σεμινάρια πρώτων βοηθειών και ένα διαπολιτισμικό - λαογραφικό 
φεστιβάλ. Δυστυχώς, λόγω των μέτρων που ίσχυαν κατά της πανδημίας δεν έγινε εφικτή η 
υλοποίηση του φεστιβάλ.  

Παρόλα αυτά, λαμβάνοντας όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ως Δήμος Έγκωμης ολοκληρώσαμε 
επιτυχώς δύο σεμινάρια Α' Βοηθειών για μετανάστες. Η ανταπόκριση που συναντήσαμε και 
ο ενθουσιασμός των μεταναστών εξέπληξε και εμάς τους ίδιους. Συνολικά εκπαιδεύτηκαν 
και έλαβαν πιστοποίηση πρώτου βοηθού 23 μετανάστες, προερχόμενοι από χώρες της 
Μέσης και Άπω Ανατολής καθώς και της Αφρικής. Αυτό κατέδειξε την ανάγκη επανάληψης 
τέτοιων σεμιναρίων, τόσο για την εκπαίδευση των μεταναστών για να μπορούν να παρέχουν 
πρώτες βοήθειες στο στενό και οικογενειακό τους περιβάλλον, όσο και για την κατάρτιση 
των μεταναστών ώστε να υποβοηθηθεί ενδεχόμενη επαγγελματική αποκατάστασή τους.  

Αξίζει να σημειωθεί ακόμη ότι τέτοια προγράμματα δίνουν πολύτιμους πόρους στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, ώστε να συνεισφέρει στον τομέα της ένταξης των μεταναστών Η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση είναι ο φορέας που βρίσκεται πιο κοντά στους δημότες και ο ρόλος της είναι 
πάντοτε πολύτιμος για την ένταξη. Να αναφέρουμε, ακόμη, ότι ο Δήμος Έγκωμης συμμετέχει 
αυτή τη στιγμή σε ακόμη δύο ευρωπαϊκά έργα που αφορούν τη μετανάστευση, το MIICT για 
την ανάπτυξη μιας καινοτόμας πλατφόρμας που θα διευκολύνει τους νεοαφιχθέντες 
μετανάστες και το EMBRACIN μέσω του οποίου επιχειρείται η βελτιστοποίηση ενός μοντέλου 
ένταξης από τα κάτω προς τα πάνω.  

Καταλήγοντας, ευχαριστίες εκφράζουμε σε όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας και ειδικά στον 
Δήμο Λευκωσίας που είχε τον συντονιστικό ρόλο καθώς και στη Μονάδα 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 προγράμματος.  

 


