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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 
Το πρόγραμμα «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη» συνεχίζει να πρωτοπορεί στην ένταξη των 
υπηκόων τρίτων χωρών (ΥΤΧ) στην Κυπριακή κοινωνία  - Αθρόα συμμετοχή ωφελουμένων 
στις δράσεις του 2016  
 
Τα αποτελέσματα του προγράμματος Ένταξης YTX στην τοπική κοινωνία «Νέοι Δρόμοι Ένταξης» 
παρoυσιάστηκαν την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016 στο Δημαρχείο Λευκωσίας, με την ευκαιρία 
της ολοκλήρωσης των δράσεων του προγράμματος του 2016.  Το πρόγραμμα του 2016 
υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση ύψους €150,000 από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος 2014-
2020. Στην κοινοπραξία που υλοποιεί το έργο συμμετέχουν ο Δήμος Λευκωσίας, ως ο τελικός 
δικαιούχος, οι Δήμοι Αγίου Δομετίου, Λακατάμιας και Έγκωμης, το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο 
Λευκωσίας και οι εταιρείες συμβούλων NKV Advent Consulting Ltd και εταιρεία Losadeal Ltd.   
 
Στην παρουσίαση συμμετείχαν αρκετοί εκπρόσωποι μεταναστευτικών ομάδων και φορέων των 
ΥΤΧ, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά και στο δίκτυο συνεργασίας και διαβούλευσης 
μεταναστευτικών οργανώσεων, ΜΚΟ και Τοπικών Αρχών που λειτουργεί στο πλαίσιο του 
προγράμματος.  
 
Ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, ως εκπρόσωπος της κοινοπραξίας, ανάφερε 
ότι για ένα ολόκληρο χρόνο ο Δήμος Λευκωσίας και οι εταίροι του, με τις δράσεις που ανέλαβαν 
στήριξαν ενεργά την ομαλή ένταξη και ευρύτερη αποδοχή των ΥΤΧ στην κοινωνία μας, ανέδειξαν 
τη δύναμη μιας κοινωνίας που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα 
ενάντια στο ρατσισμό και τη ξενοφοβία.  
 
Παρουσιάστηκε ένα ευρύ σύνολο δράσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά Δήμο καθ΄όλη τη 
διάρκεια του 2016 στο πλαίσιο του Προγράμματος, όπως:  
- Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής και στήριξης.  
-     Υπηρεσίες προσανατολισμού και ενημέρωσης, για την ιστορία, τον πολιτισμό και τους θεσμούς 

της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των ΥΤΧ.  

- Διοργάνωση δραστηριοτήτων που παρέχουν ευκαιρίες πολιτιστικής έκφρασης, διατήρησης της 
πολιτισμικής ταυτότητας και αθλητισμού.  

- Δραστηριότητες δικτύωσης και συνεργασίας των μεταναστευτικών οργανώσεων με τις Τοπικές 
Αρχές και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης. 
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Εκατοντάδες ΥΤΧ, όλων των ηλικιών, που έλαβαν υπηρεσίες από το πρόγραμμα του 2016:  
- Από τις υπηρεσίες που λειτούργησε το Πολυδύναμο Κέντρο του Δήμου Λευκωσίας έλαβαν 

εξειδικευμένες υπηρεσίες πέραν των 300 ΥΤΧ, συμπεριλαμβανόμενων 50 περίπου παιδιών 
που συμμετείχαν στα προγράμματα διατήρησης της πολιτισμικής ταυτότητας και στο 
καθημερινό πρόγραμμα φύλαξης και δημιουργικής αποσχόλησης παιδιών.   

- Από το Δήμο Αγίου Δομετίου έλαβαν υπηρεσίες ατομικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης 127 
περίπου άτομα ενώ εκατοντάδες μέλη της μεταναστευτικής κοινότητας συμμετείχαν, μαζί με πλήθος 
Κυπρίων πολιτών, σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Δήμος.  

- Στις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες που διοργάνωσε ο Δήμος Λακατάμιας 
συμμετείχαν ενεργά πέραν των 250 ΥΤΧ, ενώ πλήθος άλλων παρακολούθησε. . 

- Αθρόα υπήρξε και η συμμετοχή ΥΤΧ στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Παιγνιδιών του Δήμου 
Έγκωμης, παρέχοντας την ευκαιρία συγχρωτισμού ανθρώπων από διάφορες χώρες. 

 
Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Λευκωσίας «Το πρόγραμμα έγινε παράδειγμα καλής πρακτικής 
σε σχετικές εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και πρόσθεσε «Έχουμε αποδείξει με δικές μας 
πρωτοβουλίες και σκληρή δουλειά ότι οι Τοπικές Αρχές μπορούν καλύτερα. Δίκαια λοιπόν ζητούμε 
σήμερα κατοχύρωση του ρόλου τους στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, ενίσχυση των 
αρμοδιοτήτων τους και απόδοση των αναγκαίων πόρων για το ρόλο αυτό». 
 
Το όραμα τους για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς που παρέχει ευκαιρίες συμμετοχής σε όλους 
τους τομείς της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής στους ΥΤΧ που ζουν μεταξύ μας,  εξέφρασαν και 
οι Δήμαρχοι Αγίου Δομετίου Δρ Κώστας Πέτρου, της Έγκωμης Ζαχαρίας Κυριάκου και της 
Λακατάμιας Κώστας Ιατρού. Εξέφρασαν την πεποίθηση ότι το πρόγραμμα στα πέντε χρόνια έχει 
δημιουργήσει ένα γερό οικοδόμημα στον τομέα της ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, παρέχοντας 
τη δυνατότητα στους Δήμους να προχωρήσουν σε περισσότερες και πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες 
για την προάσπιση των δικαιωμάτων των μεταναστών. Όλοι οι Δήμαρχοι τόνισαν ότι οι Τοπικές 
Αρχές είναι το καταλληλότερο επίπεδο διακυβέρνησης για την άσκηση αποτελεσματικής 
κοινωνικής πολιτικής και μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά για τη δημιουργία συνεργιών και 
συνεργασιών διάφορων φορέων και υπηρεσιών.  

 
Ο Επικεφαλής της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών Κωνσταντίνος 
Κυπριανού έκαμε ειδική αναφορά στον ρόλο ύψιστης σημασίας που διαδραματίζει η τοπική 
αυτοδιοίκηση στην προσπάθεια για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε μια πολυπολιτισμική 
κοινωνία. Υπογράμμισε ότι «οι τοπικές αρχές είναι και θα είναι πάντα θεματοφύλακες της στήριξης 
του συνόλου των πολιτών και της δημιουργίας της αίσθησης της ενότητας και της αλληλεγγύης».  
Ανάφερε ακόμη ότι με τα πρόσφατα γεγονότα, τις ολοένα αυξανόμενες ροές μεταναστών στην ΕΕ, 
τις τρομοκρατικές επιθέσεις και την αραβική άνοιξη, η ΕΕ έχει αυξήσει σημαντικά τους κοινοτικούς 
πόρους για έργα που αφορούν τον τομέα ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης.  
 
Από το Δήμο Λευκωσίας  
9 Δεκεμβρίου 2016  
 
Παρακαλώ όπως φιλοξενηθεί στις εκδόσεις σας 
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