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Η «Πλάκα της Τιμής» και η «Σημαία της Τιμής»  

απονεμήθηκαν στο Δήμο Λευκωσίας το 2014  

από το Συμβούλιο της Ευρώπης για την ενεργή  

προαγωγή του Ευρωπαϊκού ιδεώδους το 2013.  

 

The “Plaque of Honour” and the “Flag of Honour”  

were granted to Nicosia Municipality in 2014  

from the Council of Europe for actively  

promoting the European ideal in 2013 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Με όραμα μια πόλη χωρίς αποκλεισμούς λόγω εθνικής καταγωγής, χρώματος, 
θρησκείας ή πολιτισμικών καταβολών! 
 
Επιμένει το Πρόγραμμα της Λευκωσίας «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη των ΥΤΧ στην 
Τοπική Κοινωνία»: Κοινωνική ένταξη για πρόοδο, ευημερία και κοινωνική συνοχή! 
 
Στην παρουσία του Προέδρου της Βουλής κ. Δημήτρη Συλλούρη πραγματοποιήθηκε την  
Κυριακή 30 Ιουνίου 2019, στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, Δημοσιογραφική 
Διάσκεψη για τις πολυεπίπεδες υπηρεσίες που παρέχει το Πρόγραμμα «Νέοι Δρόμοι για την 
Ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην Τοπική Κοινωνία» κατά τον 8ο κύκλο 
δραστηριότητας του, ο οποίος υλοποιείται την περίοδο 2019-202, ως το βασικό πρόγραμμα 
Τοπικών Αρχών για τη στήριξη και κοινωνική ένταξη των ΥΤΧ που ζουν και εργάζονται στην 
ευρύτερη πόλη και επαρχία της Λευκωσίας. 
 
Πριν τη διάσκεψη, ο Πρόεδρος της Βουλής, καθώς και Επικεφαλής Διπλωματικών Αποστολών  
Αραβικών χωρών που παρευρέθηκαν, ξεναγήθηκαν από την Αντιπρόεδρο του Πολυδύναμου 
Κέντρου κα Κάτια Απέγητου στα Προγράμματα που προσφέρει το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο 
Λευκωσίας κάθε Κυριακή σε παιδιά και ενήλικες Αραβικής καταγωγής, όπως το Πρόγραμμα 
Διατήρησης Πολιτισμικής Ταυτότητας για παιδιά και τα Σεμινάρια Εκπαίδευσης γονέων και άλλων 
ενηλίκων για την απόκτηση κοινωνικών και γλωσσικών δεξιοτήτων.  
 
Καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο της Βουλής κατά τη Δημοσιογραφική Διάσκεψη η Πρόεδρος της 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κα Ελένη Λουκαΐδου χαιρέτισε το έντονο ενδιαφέρον που 
έχει επιδείξει για τα προγράμματα που παρέχονται τις Κυριακές για παιδιά και ενήλικες Αραβικής 
καταγωγής, αναφέροντας ότι «Η αναγνώριση της σημασίας ένταξης των ΥΤΧ από τους θεσμούς 
της πολιτείας μας στέλλει τα σωστά μηνύματα αποδοχής και στήριξης στους ίδιους και στο έργο 
που επιτελούμε». 
 
Ο τρέχων κύκλος υπηρεσιών, εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων του Προγράμματος έχει 
διάρκεια 18 μηνών. Συνεχίζει να υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (90%) και την Κυπριακή 
Δημοκρατία (10%), στο πλαίσιο του Έργου "Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές", μετά 
από την επιτυχή υποβολή πρότασης και την υπογραφή νέας Συμφωνίας Επιδότησης με την 
Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων (ΜΕΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών που είναι η Υπεύθυνη Αρχή 
για το ΤΑΜΕ στην Κύπρο. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για αυτή την περίοδο 
ανέρχεται σε €200,000.  Οι Τελικοί Δικαιούχοι που υλοποιούν το Πρόγραμμα αυτή την περίοδο 
είναι ο Δήμος Λευκωσίας ως Συντονιστής Έργου σε συνεργασία με το Πολυδύναμο Δημοτικό του 
Κέντρο, το Δήμο Λακατάμιας και τις εταιρείες Συμβούλων NVK Advent Consulting Ltd και 
Losadeal Ltd.  
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Συνοπτικά, οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του Προγράμματος συμβάλλουν στην 
καταπολέμηση σημαντικών κινδύνων κοινωνικού αποκλεισμού των ΥΤΧ. Αποσκοπούν στην 
επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής των μεταναστών, στην προστασία και διαφύλαξη 
των δικαιωμάτων των παιδιών τους, στη διευκόλυνση της απασχόλησης τους, στην ενδυνάμωση 
και απόκτηση προσωπικών δεξιοτήτων, στον προσανατολισμό και την προσαρμογή τους στην 
κοινωνία υποδοχής, στην παροχή ευκαιριών για ψυχαγωγία, άθληση, δημιουργική έκφραση και 
ευρύτερη κοινωνική συναναστροφή, στην διαπολιτισμική ανταλλαγή και στην αποδοχή της 
διαφορετικότητας από την τοπική κοινωνία.  
 
Όπως ανέφερε η κα Λουκαΐδου, «η κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών είναι μια 
συνεχής, πολύπλευρη και αμφίδρομη διαδικασία που αφορά όλες τις πτυχές της τοπικής ζωής, 
η οποία επιτυγχάνεται μόνο με τη συνεργασία ενός εύρους φορέων της κοινωνίας μας και βέβαια 
με την ενεργό εμπλοκή των ιδίων και την αλληλεπίδραση τους με την τοπική κοινωνία σε πολλά 
επίπεδα».   

Οι πολυάριθμες υπηρεσίες και δράσεις που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια 18 μηνών εντός 
του 2019 και 2020 ταξινομούνται σε 5 ευρείες κατηγορίες ενεργειών:  
 
 Προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης  

 Προγράμματα Διατήρησης Πολιτισμικής Ταυτότητας για παιδιά με Αραβική και Κινέζικη 
καταγωγή, στη βάση της συνεργασίας με το  Κυπριο-Αραβικό Πολιτιστικό Κέντρο και το 
Cyprus- China Art, Culture and Education Centre αντίστοιχα.  

 Πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας και λογοθεραπείας σε παιδιά ΥΤΧ. 

 Σεμινάρια προσανατολισμού και απόκτησης κοινωνικών δεξιοτήτων για ενήλικες. 

 Σεμινάρια διαχείρισης καταστάσεων και συναισθημάτων σχετικών με τη μετανάστευση.  
 Προγράμματα κοινωνικής στήριξης  

 Καθημερινές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας παιδιών 5-12 ετών στο Πολυδύναμο 
Κέντρο Λευκωσίας, από τη 1:00 μέχρι τις 6:00 μ.μ. μετά από το σχολείο και ολοήμερα 
κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα. 

 Καθημερινό πρόγραμμα φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 5-12 ετών του 
Πολυδύναμου Κέντρου, από τις 7:00 π.μ. μέχρι τις 6:00 μ.μ. κατά τις καλοκαιρινές 
διακοπές.  

 Υπηρεσίες ατομικής συμβουλευτικής και συμβουλευτικής σε γονείς και οικογένειες. 

 Λειτουργία του Κέντρου Ενημέρωσης και Υποστήριξης Μεταναστών (ΚΕΠΛΥΜ), με έδρα 
το Πολυδύναμο Κέντρο στην Παλιά Αγορά της Παλλουριώτισσας και στο Γραφείο 
Πληροφόρησης και Δικτύωσης Μεταναστών πλησίον της Πλατείας Σολωμού, που θα 
δέχεται ΥΤΧ από όλη την Επαρχία Λευκωσίας λειτουργώντας και Σαββατοκύριακα. 

 Προγράμματα δημιουργικής έκφρασης και γνωριμίας με τον πολιτισμό και την 
κοινωνία 

 Μουσικά Εργαστήρια Re-bE για ενήλικες της διεθνούς κύρους μουσικού και ερμηνεύτριας 
Αλέξιας Βασιλείου.   

 Πρωτοποριακά εργαστήρια μουσικής και κρουστών για παιδιά που θα προσφερθούν από 
το κοινωνικό πρόγραμμα  Sistema Cyprus για 12 εβδομάδες στην καλοκαιρινή περίοδο. 

 Εργαστήρια εικαστικών τεχνών και διοργάνωση διαγωνισμού καλλιτεχνικής δημιουργίας 
παιδιών.    

 Δράσεις αποδοχής της διαφορετικότητας και αλληλεπίδρασης με την τοπική κοινωνία  

 Διοργάνωση Λαογραφικού Φεστιβάλ από το Δήμο Λακατάμιας, με συμμετοχή 
συγκροτημάτων χορού από μεγάλο εύρος κοινοτήτων ΥΤΧ από όλη την επαρχία 
Λευκωσίας και εκμάθηση χωρών της Κύπρου και άλλων χωρών. 



 

   

 

 Βιωματικές διαδραστικές δραστηριότητες γευσιγνωσίας με συμμετοχή ΥΤΧ και Κυπρίων.  

  Προσφορά μαθημάτων κρίκετ για άνδρες και γυναίκες και διοργάνωση πρωταθλήματος 
κρίκετ από το Δήμο Λακατάμιας.   

 Δράσεις ενεργού συμμετοχής των υπηκόων τρίτων χωρών στην τοπική κοινωνία  

 Λειτουργία «Δικτύου Συνεργασίας Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Μεταναστευτικών 
Οργανώσεων και Τοπικών Αρχών», με στόχο την ενδυνάμωση των συνεργειών και μια 
πιο αποτελεσματική ενημέρωση των μεταναστών.  

 Διοργάνωση Φόρουμ διαλόγου και συνεργασίας στο πλαίσιο του Δικτύου για ανάδειξη 
ουσιαστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ΥΤΧ και από κοινού ανάληψη  
πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της κοινωνικής ένταξης τους.  

 
Αναφερόμενος στον αυξανόμενο αριθμό ατόμων, και ειδικότερα των προσφύγων που 
μεταναστεύουν στην Ε.Ε., ο Επικεφαλής της ΜΕΤ κ. Κωνσταντίνος Κυπριανού, επεσήμανε ότι 
«Είναι πλέον γεγονός ότι οι διαδικασίες ένταξης δεν πρέπει να παραμένουν στο περιθώριο της 
μεταναστευτικής πολιτικής. Συμπεριφορές αδιαφορίας ή παραγκώνισης διαδικασιών ένταξης, 
πιθανόν να έχουν ως αποτέλεσμα, να μεγεθύνουν τη διαφορετικότητα, τον αποκλεισμό και τη 
μισαλλοδοξία των μειονοτήτων, αλλά και τις εθνικιστικές τάσεις. Τουναντίον, οι πολιτικές που 
επενδύουν σε δράσεις ένταξης, κινούνται προς την κατεύθυνση της μεγιστοποίησης των οφελών 
από τη μετανάστευση».  

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία που ανέλαβε για 
την προώθηση της αραβοφωνίας στην Κύπρο, με στόχο την «περαιτέρω αλληλοκατανόηση και 
σύσφιξη των μακραίωνων παραδοσιακών δεσμών Κύπρου και Αραβικού κόσμου σε πολλούς 
τομείς, όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, το εμπόριο και η οικονομία γενικότερα». Δήλωσε 
έτοιμος να συνεργαστεί με το Πολυδύναμο Κέντρου του Δήμου της Πρωτεύουσας, 
υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου που επιτελείται εκεί  και την ταύτιση της υποστήριξης 
που παρέχει στην Αραβόφωνη κοινότητα με την πρωτοβουλία της Βουλής.  

Η κα Ελένη Λουκαΐδου εξέφρασε το όραμα του Δήμου Λευκωσίας και των εταίρων του στο 
Πρόγραμμα «για μια τοπική κοινωνία που δεν διαχωρίζει τους ανθρώπους στη βάση της εθνικής 
καταγωγής, του χρώματος, της θρησκείας ή των πολιτισμικών καταβολών. Μιας κοινωνίας 
φιλόξενης που κατανοεί τις δυσκολίες όσων μεταναστών, προσφύγων ή αιτητών ασύλου 
βρίσκονται ανάμεσα μας αναζητώντας ασφάλεια και προστασία ή εργασία για μια καλύτερη ζωή. 
Μιας κοινωνίας που αποδέχεται, σέβεται και απλώνει χέρι βοήθειας στα πλέον ευάλωτα μέλη της 
αλλά και που αναγνωρίζει την προσφορά τους».    

Από τον Δήμο Λευκωσίας 

30 Ιουνίου 2019 

Παρακαλώ όπως φιλοξενηθεί στις εκδόσεις σας 

  


