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Νέοι δρόμοι για την ένταξη
Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην
Τοπική Κοινωνία
Το πρόγραμμα «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη» υλοποιείται το 2016 για 5η
συνεχή χρονιά με τη στήριξη του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης της Ε.Ε. και της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του έργου
«Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές».  Συνεχίζει να υποστηρίζει την
ομαλή ένταξη ΥΤΧ στην τοπική κοινωνία της πρωτεύουσας και Δήμων της
ευρύτερης πόλης της Λευκωσίας και να αναδεικνύει τη σημασία της για
ολόκληρη την Κύπρο.

Με σεβασμό στην ιστορική πολυπολιτισμική κληρονομιά της Λευκωσίας και
στη δέσμευση που πρωτοπορώντας ανέλαβε το πρόγραμμα από το 2012, η
κοινοπραξία που υλοποιεί το τρέχον πρόγραμμα προωθεί σταθερά το κοινό
όραμα:  Τη δημιουργία μιας ανοικτής τοπικής κοινωνίας που στηρίζεται στην
κοινωνική συνοχή, που ευημερεί και προοδεύει χωρίς αποκλεισμούς.

Οι Αρχές και οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ενώνουν δυνάμεις σε αυτό
το πρόγραμμα  θέτουν ψηλά στις προτεραιότητες τους τη στήριξη και την
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων του
πληθυσμού. Αναγνωρίζουν τους υπηκόους τρίτων χωρών που ζουν και
εργάζονται στην πόλη σαν ένα ιδιαίτερο ευάλωτο τμήμα του πληθυσμού και
στηρίζουν την διαδικασία της κοινωνικής τους ένταξης σε συστηματική βάση:

 Υποβοηθώντας πολυεπίπεδα την  προσαρμογή της κοινωνίας
υποδοχής και των ΥΤΧ στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό και
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον

 Προωθώντας το σεβασμό στη διαφορετικότητα, στα θεμελιώδη
ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα  ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος,
καταγωγής ή θρησκείας, και στις κοινές υποχρεώσεις

 Αναδεικνύοντας τη συμβολή των ΥΤΧ στην κοινωνία και την οικονομία

 Δημιουργώντας ευκαιριές συμμετοχής, συγχρωτισμού και
αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους κάτοικους της πόλης με διαφορετική
εθνική προέλευση

 Προσφέροντας υπηρεσίες που ανταποκρίνοται σε βασικές ανάγκες των
ΥΤΧ, βελτιώνουν την καθημερινότητα τους και τους ενδυναμώνουν για
την αντιμετώπιση εμποδίων στη διαδικασία ένταξης

New channels for the integration 
of Third Country Nationals 
in the Local Community 
The programme “New Channels for Integration” is implemented in 2016 for
the 5th consecutive year with support from the Asylum, Migration and
Integration Fund of the EU and the Republic of Cyprus, in the framework of
the project “Integration Programmes by Local Authorities”. It continues to
assist the integration of TCNs locally, in the capital of Cyprus and
Municipalities of the greater city of Nicosia, highlighting its significance for
the whole of the island. 

True to the multicultural legacy of Nicosia and the pledge made by this
pioneering programme when initiated in 2012, the partnership currently
implementing the programme is actively promoting the shared vision: To
foster truly open and cohesive local communities and inclusive conditions
enabling progress and well-being for all.  

Support to vulnerable groups and the fight against their social exclusion
ranks high in the priorities of the Local Authorities and their agencies joining
forces in this programme. They acknowledge TCNs living and working in the
city as a particularly vulnerable section of the populations and place support
to the integration process on a systematic basis by:

 Assisting  the adaptation of the receiving local community and TCNs to
the contemporary multicultural socioeconomic context

 Promoting respect to diversity, to fundamental human rights
(individual and social) irrespective of race, origins or religion and to
shared responsibilities and obligations 

 Highlighting the contribution of TCNs to the society and the economy

 Creating opportunities for participation, acquaintance and interaction
among citizens of local and other ethnic origins 

 Providing fundamental services to TCNs that improve their everyday
life and empower them to actively deal with difficulties and barriers
they encounter in the process of social integration  
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Local Authorities as catalysts 
for the integration of TCNs
The role of Local Authorities in the process of integration of TCNs is vital in
contemporary multicultural societies. The increasing flows of TCNs towards
European countries and the unprecedented humanistic crisis make initiatives
like this crucial. Local Authorities are closer to the citizens and know firsthand
how to respond. “New Channels for Integration” has demonstrated the key
role of Local Authorities and their social service agencies in delivering
effective integration policies for TCNs living and working amongst us.

Through “New Channels for Integration”, the Local Authorities involved, and
their agencies, aim to become catalysts in the fight against social exclusion
of TCNs, discrimination and social inequality. They approach TCNs as members
of the local community with a significant contribution to the Cypriot society
and economy. They highlight the benefits of integration and build a solid
base of two way communication, mutual respect and cooperation with TCNs
and their organised groups. They aim to ensure that the values and principles
underlying contemporary democratic, pluralistic and participative societies
are applied in the integration process. They utilise their human resources,
agencies and infrastructure for the cause of TCNs integration. 

The partnership implementing 
the programme 
The programme “New Channels for Integration” is implemented as a
collaborative project by Nicosia Municipality, as the Lead Partner, and Ayios
Dhometios, Engomi and Lakatamia Municipalities and the Nicosia Municipal
Multifunctional Foundation as partners. The consultants «NVK Advent
Consulting» and “Losadeal Ltd” are also programme partners. It is funded
by the Asylum, Migration and Integration Fund of the EU (90%) and the
Republic of Cyprus (10%).

Collaborative efforts have strong foundations in the valuable experiences
accumulated in previous years, and the relations developed with migrant
communities over the last 4 years. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε ρόλο
καταλύτη για την ένταξη ΥΤΧ  
Στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες,   ο ρόλος των Αρχών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στη διαδικασία κοινωνικής ένταξης των ΥΤΧ είναι
καθοριστικός.  Τα αυξημένα ρεύματα ΥΤΧ προς Ευρωπαϊκές χώρες και η
τεράστια ανθρωπιστική κρίση επιβάλλουν περισσότερο παρά ποτέ την
ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών. Οι Αρχές αυτές βρίσκονται πιο κοντά στον
πολίτη και γνωρίζουν πώς να ανταποκριθούν. Το πρόγραμμα έχει αναδείξει
το σημαντικό ρόλο των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και των φορέων τους
που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες,  στην εφαρμογή μιας αποτελεσματικής
πολιτικής ένταξης των ΥΤΧ που ζουν και εργάζονται μεταξύ μας.

Με την υλοποίηση του προγράμματος «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη»,  οι Αρχές
Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν, και οι φορείς τους, στοχεύουν να
γίνουν καταλύτες στην καταπολέμηση φαινομένων κοινωνικού απολεισμού
των ΥΤΧ, διακρίσεων και ανισοτήτων. Αντιμετωπίζουν τους ΥΤΧ ως μέλη της
τοπικής κοινωνίας με σημαντική συνεισφορά στην κυπριακή οικονομία και
κοινωνία.  Προβάλλουν τα οφέλη της κοινωνικής τους ένταξης και κτίζουν
γερές βάσεις αμφίδρομης επικοινωνίας, αλληλοσεβασμού και συνεργασίας
με τους ΥΤΧ και τα οργανωμένα τους σύνολα. Διασφαλίζουν την ερφαρμογή
των αξιών και αρχών που διέπουν τις σύγχρονες δημοκρατικές,
πλουραλιστικές και συμμετοχικές κοινωνίες, στη διαδικασία ένταξης.
Αξιοποιούν το ανθρώπινο δυναμικό, τις δομές και υποδομές τους για την
κοινωνική ένταξη των ΥΤΧ.  

Το εταιρικό σχήμα που υλοποιεί 
το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη» υλοποιούν συλλογικά ο Δήμος
Λευκωσίας, ως o επικεφαλής εταίρος, με εταίρους τους Δήμους Αγίου
Δομετίου, Λακατάμιας και Έγκωμης και το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο
Λευκωσίας.  Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν επίσης οι εταιρείες συμβούλων
«NVK Advent Consulting» και «Losadeal Ltd».  Η υλοποίηση χρηματοδοτείται
από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της ΕΕ (90%) και την
Κυπριακή Δημοκρατία (10%).

Η συνεργασία έχει γερές βάσεις στις πολύτιμες εμπειρίες που συσσωρεύτικαν
και τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν με τις μεταναστευτικές κοινότητες τα
τελευταία 4 χρόνια. 
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Yπηρεσίες και δραστηριότητες
Το πρόγραμμα «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη» περιλαμβάνει δράσεις που
απευθύνονται σε παιδιά, έφηβους, ενήλικες και γονείς ΥΤΧ και υποβοηθούν
πολύπλευρα την ένταξη των ΥΤΧ στην Κυπριακή κοινωνία: 

 Παρέχοντας υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης,  προσανατολισμού και
ενημέρωσης

 Δημιουργώντας ευκαιρίες συμμετοχής σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και
αθλητικές δραστηριότητες 

 Διευκολύνοντας και ενισχύοντας τη δικτύωση και συνεργασία
συλλόγων και άτυπων ομάδων των ΥΤΧ με φορείς  της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλους τοπικούς φορείς

Πιο συγκεκριμένα απευθύνονται σε ΥΤΧ που απολαύουν καθεστώτος
πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας (έννοια Οδηγίας 2011/9/EU), έχουν
υποβάλει αίτηση χορήγησης μιας από τις πιο πάνω μορφές προστασίας και
αναμένουν να τους ανακοινωθεί η τελική απόφαση,  απολαύουν προσωρινής
προστασίας (έννοια Οδηγίας 2001/55/EC), επανεγκαθίστανται ή έχουν
επανεγκατασταθεί ή μεταφερθεί από κράτος μέλος της Ε.Ε., συμμορφώνονται
με τα ειδικά μέτρα και / ή όρους πριν την αναχώρηση που ορίζονται από τη
νομοθεσία της Κύπρου και της Ε.Ε. κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανόμενων
των μέτρων που αφορούν την ικανότητα ένταξης στην κοινωνία ενός κράτους
μέλους, διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος ή, ανάλογα με την περίπτωση,
βρίσκονται σε διαδικασία απόκτησης νόμιμης κατοικίας σε ένα κράτος μέλος.

Σύγχρονες προσεγγίσεις διαλόγου και ενεργού συμμετοχής των ενδιαφερο -
μένων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων, ενδυνάμωσης τους
σε προσπάθειες αυτοοργάνωσης και ίδιας συμβολής στη διαδικασία ένταξης,
και κινητοποίησης της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών, συμβάλλουν
σημαντικά στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος. 

Services and Activities
The programme “New Channels for Integration” delivers multiple actions
addressing children, adolescents, adults and parents of TCNS in various
dimensions of the integration of TCNs in Cypriot society through:  

 Providing social support and orientation services 

 Creating opportunities for participation in cultural events, sports
activities and other forms of interaction with the local community  

 Facilitating and enhancing networking and collaboration between
associations and informal groups of TCNs with Local Authority
agencies and other local organisations   

Programme actions are addressed to TCNs who enjoy refugee status or
subsidiary protection status (meaning of Directive 2011/95/EU), have
applied for one of the aforementioned forms of international protection and
have not yet received a formal decision, enjoy temporary protection
(meaning of Directive 2001/55/EC), are being or have been resettled in or
transferred from a Member State, reside lawfully in a Member State or,
relative to the particular case, are in the process of acquiring lawful residence
in a Member State

Contemporary approaches of dialogue and active participation of TCNs in
designing and delivering project actions, empowerment in efforts for self-
organisation and own intervention  towards integration, and mobilisation
of the wider civil society, contribute to the achievement of the programme’s
objectives.    
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Μήνυμα Δημάρχου Λευκωσίας 
Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης
«Η Λευκωσία αγκαλιάζει όλους τους κατοίκους της. Οι κοινωνικοί,
νοητοί  ή άλλοι διαχωρισμοί  και αποκλεισμοί δεν έχουν θέση σε
μια σύγχρονη κοινωνία που θέλει να προοδεύσει. Γι’ αυτό
επενδύουμε σημαντικές  προσπάθειες και πόρους στην
κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Οι  ΥΤΧ που
ζουν και εργάζονται στην πόλη μας αποτελούν μια ευάλωτη
ομάδα πληθυσμού με ουσιαστική προσφορά στην κοινωνία και
την οικονομία μας. Θα συνεχίσουμε να χαράζουμε νέους δρόμους
αποδοχής και ένταξης τους στην Κυπριακή κοινωνία.  Η αμοιβαία
εμπιστοσύνη, ο αλληλοσεβασμός και η  ευρεία συμμετοχή των
ΥΤΧ που αναπτύχθηκαν λόγω του προγράμματος, μας ενθαρρύνει
σε αυτή την πορεία».

Message from the Mayor of Nicosia 
Constantinos Yiorkadjis
“Nicosia embraces its people.  There is no place for perceived
social or other forms of division and exclusion in a contemporary
society wishing to progress. This is why considerable efforts and
resources are allocated to the cause of social inclusion.  TCNs
living and working in our city are a vulnerable group of
population with a significant contribution to our society and
economy.  We will continue to create new paths for their
acceptance and integration in Cyprus. The mutual trust and
respect, and the active participation of TCNs developed in
response to the programme encourage us in this path.”  



Δράσεις του προγράμματος 

Programme Actions
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Προγράμματα Κοινωνικής Στήριξης

Καθημερινές υπηρεσίες
κοινωνικής φροντίδας
παιδιών ΥΤΧ 

 Παραλαβή των παιδιών από το σχολείο με
λεωφορείο και παροχή ζεστού γεύματος
 Καθοδήγηση των παιδιών στις σχολικές
τους εργασίες
 Δραστηριότητες δημιουργικής 
απασχόλησης (τέχνη, εκπαιδευτικά 
παιχνίδια σε σύγχρονα ηλεκτρονικά και 
διαδραστικά μέσα, παιχνίδια εξωτερικού
χώρου, διδασκαλία της έννοιας της πολυπολι-
τισμικότητας και  διαφορετικότητας
- Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Διατήρηση πολιτισμικής
ταυτότητας 

Εκμάθηση γλώσσας και πολιτισμικών
στοιχείων καταγωγής για παιδιά ΥΤΧ 
- Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής
στήριξης ΥΤΧ 

 Συμβουλευτική σε άτομα και οικογένειες
 Υπηρεσίες ενημέρωσης και στήριξης 
- Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
 Ατομική Συμβουλευττική
- Δήμος Αγίου Δομετίου

Λειτουργία Κέντρου
Ενημέρωσης και
Υποστήριξης Μεταναστών
(ΚΕΠΛΥΜ)

 Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, 
συμβουλευτικής, πληροφόρησης για 
δικτύωση με οργανώσεις ΥΤΧ και άλλους
ΜΚΟ και συμμετοχή σε τοπικές δράσεις 
ένταξης ΥΤΧ, με έδρα το Πολυδύναμο
Κέντρο στην Παλλουριώτισσα
 Αξιοποίηση του Γραφείου Πληροφόρησης
ΥΤΧ στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας 
Σολωμού (στον παλιό υδατοστάτη, Πλατεία
Ηπείρου), για την καθοδήγηση και πληροφό-
ρηση τους για τις υπηρεσίες του ΚΕΠΛΥΜ και
όλων των εταίρων του Προγράμματος, καθώς
και για άλλες κοινωνικές υπηρεσίες της πόλης
- Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Daily social care services 
for children of TCNs 

 Transfer of children from school by bus and
provision of hot meal 
 Guidance and support for regular 
homework and special school assignments  
 Creative activities (art, educational games
using contemporary electronic and interactive
media, open air games, introduction to 
multiculturalism and diversity concepts)
- Nicosia Municipal Multifunctional Foundation

Cultural identity
preservation programmes

Language and culture lessons of their country
of origin for TCN children
- Nicosia Municipal Multifunctional Foundation

Psychological and social
support services for TCNs

 Counseling to individuals and families 
 Other information and support services 
- Nicosia Municipal Multifunctional Foundation
 Individual counseling
- Ayios Dhometios Municipality

Services by the Information
and Support Centre 
for TCNs (KEPLYM) 

 Provision of social and counseling services,
information for networking with TCN 
associations or organized groups and other
NGOs, and information on local actions 
for the integration of TCNs , hosted at 
Pallouriotissa multipurpose municipal centre
- Old Pallouriotissa Market
 Provision of guidance and information on
the services provided by KEPLYM and all 
programme partners, and other social 
services in the city, at the Information 
Office for TCNs, located in the easily 
accessible greater area of Solomos Square
(Plateia Ipirou)
- Nicosia Municipal Multifunctional Foundation

Social Support Programmes



9

Σεμινάρια προσανατολισμού 
«Γνωρίζω την Κύπρο» 

- Πολυδύναμο Δημοτικό
Κέντρο Λευκωσίας

Σεμινάρια ενημέρωσης ΥΤΧ «Θεσμοί
της Κυπριακής Δημοκρατίας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης  

- Δήμος Αγίου Δομετίου

Εκδηλώσεις Πολιτιστικών Ανταλλαγών 
Φεστιβάλ Παραδοσιακών Παιγνιδιών
για ΥΤΧ, Κύπριους και Ευρωπαίους
πολίτες 

- Δήμος Έγκωμης

Πολυπολιτισμικό
Παιδικό Φεστιβάλ στο πλαίσιο της

παγκόσμιας ημέρας παιδιού  
- Δήμος Αγίου Δομετίου

Αθλητικές Δραστηριότητες  
Πρωτάθλημα Κρίκετ με την
συμμετοχή ΥΤΧ, Κυπρίων και
Ευρωπαίων πολιτών 

- Δήμος Λακατάμιας

Συμμετοχή  των ΥΤΧ στο
Xριστουγεννιάτικο Παζαράκι με
πολιτιστικά δρώμενα και
παραδοσιακά εδέσματα 

- Δήμος Αγίου Δομετίου

Λαογραφικό Φεστιβάλ  με συμμετοχή
και συνεργασία συγκροτημάτων
χορού από κοινότητες ΥΤΧ και
κυπριακών συγκροτημάτων για
εκμάθηση χορών από άλλες χώρες 

- Δήμος Λακατάμιας

“Get to know Cyprus” seminars - Nicosia Municipal
Multifunctional Foundation

“Cyprus and EU Institutions”
seminars 

- Ayios Dhometios
Municipality

Cultural Exchange Events

Folk Games and Dances Festival for
TCNs, Cypriot και European citizens - Engomi Municipality

Multi-cultural children’s Festival in
the context of the International
Children’s Day

- Ayios Dhometios
Municipality

Sports Activities 
Cricket Championship/tournament
with the participation of TCNs,
Cypriot and other European citizens

- Lakatamia Municipality

Participation of TCNs in the local
Christmas Bazaar with cultural
happenings and traditional flavors

- Ayios Dhometios
Municipality

Folk Dance Festival with the
participation of Cypriot and TCNs
dance groups, involving also their
collaboration and engagement in
learning dances from other countries

- Lakatamia Municipality

Orientation and Information
Programmes 

Προγράμματα Προσανατολισμού και
Ενημέρωσης 
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Δικτύωση, διαβούλευση και
συνεργασία των συλλόγων των ΥΤΧ με
φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
δομές κοινωνικής προστασίας 
και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς
 Λειτουργία και παραπέρα ανάπτυξη του Δικτύου Συνεργασίας

Μεταναστευτικών Οργανώσεων, ΜΚΟ και Τοπικών Αρχών που ξεκίνησε
με πρωτοβουλία του Δήμου Λευκωσίας το 2012, σαν μέσο
διαβούλευσης, συμμετοχικού σχεδιασμού και συνεργασίας σε κομβικές
δράσεις για την ένταξη των ΥΤΧ στην τοπική κοινωνία 
- Δήμος Λευκωσίας σε συνεργασία με όλους τους εταίρους

 Διοργάνωση Φόρουμ Διαλόγου, για διαβούλευση μεταξύ
μεταναστευτικών οργανώσεων και άτυπων ομάδων, ΜΚΟ και
ενδιαφερόμενων φορέων σε συγκεκριμένα θέματα, καθώς και για
ανάπτυξη πιθανών συνεργασιών - Δήμος Έγκωμης και 
Δήμος Λευκωσίας σε συνεργασία με όλους τους εταίρους

 Ανάπτυξη δικτύωσης και συνεργασίας με ομάδες και φορείς των ΥΤΧ
στο πλαίσιο των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει ο
κάθε εταίρος -  Όλοι οι εταίροι

Networking, consultation 
and cooperation between 
associations of TCNs, 
Local Authorities and 
other interested stakeholders 
 Operation and further development of the Network of Cooperation of

TCNs organisations, NGOs and Local Authorities, launched by Nicosia
Municipality in 2012, as a forum for consultation, participative
planning of actions and collaboration in pivotal actions for the
integration of TCNs in the local community
- Nicosia Municipality in collaboration with all project partners

 Organisation of a Dialogue Forum, bringing together TCNs and
interested local NGOs and other stakeholders for consultation and
prospective collaboration on specific issues - Engomi Municipality
and Nicosia Municipality, with the collaboration of all 
project partners

 Development of networking and collaboration with groups and
associations of TCNs by each partner, in the framework of actions
undertaken within the programme - All project partners





Το Έργο υλοποιείται από τους φορείς/The project is implemented by:

Τελικός Δικαιούχος
Δήμος Λευκωσίας , Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Θ. 21015,1500 Λευκωσία
Τηλ: 22797000 / 22797245
E-mail: municipality@nicosiamunicipality.org.cy 

Εταίροι
Δήμος Αγίου Δομετίου, Τ.Θ. 27531, 2430 Άγιος Δομέτιος
Τηλ: 22392000 / 22392018, E-mail: social-culture@dad.org.cy  

Δήμος Έγκωμης, Τ.Θ. 27504, 2430 Έγκωμη
Τηλ: 224538000 / 22352521, E-mail: info@engomi.org 

Δήμος Λακατάμιας,1ης Απριλίου, 11, 2310 Λακατάμια
Τηλ: 22364000 / 22364097, E-mail: municipality@lakatamia.org.cy

Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
Οδός Νικηφόρου Φωκά 40, 1016 Λευκωσία
Τηλ: 22797850 / 22797856
E-mail:  polidinamo@nicosiamunicipality.org.cy 

NVK Advent Consulting Ltd
Τηλ: 22318046, E-mail: info@nvkadvent.com.cy 

Losadeal Ltd
Τηλ: 22337565, E-mail: info@losadeal.com 

Final Beneficiary
Nicosia Municipality, Eleftheria Square, P.O.Box 21015, 1500 Nicosia
Tel: 22797000 / 22797245
E-mail: municipality@nicosiamunicipality.org.cy 

Partners
Ayios Dhometios Municipality, P.O.Box: 27531, 2430 Ayios Dhometios
Tel: 22392000 / 22 392018, E-mail: social-culture@dad.org.cy 

Engomi Municipality, P.O.Box:  27504, CY2430 Engomi
Tel: 22452800 / 22352521, E-mail: info@engomi.org 

Lakatamia Municipality, 11 1st Aprilliou Street, 2310 Lakatamia
Tel: 22364000 / 22364097, E-mail: municipality@lakatamia.org.cy 

Nicosia Municipal Multifunctional Foundation
40 Nikiforou Foka Street, 1016 Nicosia
Tel: 22797850 / 22797856
Email:  polidinamo@nicosiamunicipality.org.cy 

NVK Advent Consulting Ltd
Tel: 22318046, E-mail: info@nvkadvent.com.cy 

Losadeal Ltd
Tel: 22337565, E-mail: info@losadeal.com 

LTD

ΚΥΠΡιΑΚΗ δΗμοΚΡΑτιΑ
ΥΠοΥΡΓΕιο ΕΣΩτΕΡιΚΩΝ

ThE REPUblIc Of cyPRUs
MINIsTRy Of INTERIOR ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

EUROPEAN UNION
ΤΑΜΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

PROJECT CO-FUNDED BY THE ASYLUM, MIGRATION AND INTEGRATION FUND AND THE REPUBLIC OF CYPRUS

Αλληλεγγύη
Πρόοδος
Ευημερία 

Solidarity
Progress
Prosperity


