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Χαιρετισμός από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κας Ελένης 
Λουκαΐδου, εκ μέρους του Δημάρχου Λευκωσίας Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη στη 
Δημοσιογραφική Διάσκεψη του προγράμματος «ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ», 
την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017, στις 10:30 π.μ., στο Δημαρχείο Λευκωσίας 
 
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή συνάντηση που γίνεται με την ευκαιρία 
της ολοκλήρωσης του Προγράμματος ‘Ενταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών από Τοπικές 
Αρχές του 2017 «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη». Για 6η συνεχή χρονιά το Πρόγραμμα αυτό 
στηρίζει με συνέπεια και αξιόλογα αποτελέσματα την ένταξη και ευρύτερη αποδοχή μιας 
ιδιαίτερα ευάλωτης ομάδας πληθυσμού στην τοπική κοινωνία. Το τρέχον πρόγραμμα 
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία  στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος 2014-2020.   

Για ένα ολόκληρο χρόνο ο Δήμος Λευκωσίας και το Πολυδύναμο Κέντρο του, μαζί με τους 
Δήμους Αγίου Δομετίου, Έγκωμης και Λακατάμιας και τις εταιρείες συμβούλων NVK Advent 
Consulting και Losadeal, παρείχαν ένα σημαντικό πακέτο υπηρεσιών και ευκαιριών σε αυτή 
την ευάλωτη ομάδα πληθυσμού. Ανέδειξαν ταυτόχρονα τη δύναμη μιας κοινωνίας που 
σέβεται και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και επιτρέπει σε όλους, ανεξάρτητα από την 
εθνική προέλευση, το χρώμα και τη θρησκεία τους, να ζουν και να δημιουργούν σε ένα 
περιβάλλον αποδοχής και ενθάρρυνσης. Μαζί συνέβαλαν στην ευαισθητοποίηση του κοινού 
για τις επιπτώσεις των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού που επηρεάζουν τους ίδιους 
τους υπηκόους τρίτων χωρών αλλά και ολόκληρη την κοινωνία μας. Μαζί έστειλαν ένα 
ηχηρό μήνυμα ενάντια στο ρατσισμό και τη ξενοφοβία!   

Υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος να διανύσουμε για να φθάσουμε σε ένα ικανοποιητικό 
επίπεδο στο θέμα της υποδοχής, ένταξης και σεβασμού όλων των δικαιωμάτων των 
υπηκόων τρίτων χωρών που φιλοξενεί η χώρα μας. Οι πόροι που λαμβάνουμε στο πλαίσιο 
του προγράμματος είναι δυσανάλογα περιορισμένοι σε σχέση με τις ανάγκες και 
προσβλέπουμε σε αύξηση τους για να ανταποκριθούμε πιο ολοκληρωμένα στις ουσιαστικές 
ανάγκες που υπάρχουν. 

Με το πρόγραμμα «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη»  έχουμε αποδείξει ότι οι Τοπικές Αρχές 
μπορούν καλύτερα! Φέραμε αποτελέσματα που μόνο μια Τοπική Αρχή θα μπορούσε να 
πετύχει, επειδή είναι κοντά στους πολίτες και ξέρει να λειτουργεί καταλυτικά και 
συμμετοχικά. Γι’ αυτό ζητούμε διαχρονικά την κατοχύρωση του ρόλου τους στον τομέα της 
κοινωνικής πολιτικής, ενίσχυση των αρμοδιοτήτων τους και διασφάλιση των αντίστοιχων 
πόρων.  

 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρατηρούμε τη συνεχή ενίσχυση της συνεργασίας των τοπικών 
αρχών με οργανωμένα σύνολα και ομάδες υπηκόων τρίτων χωρών. Διασφαλίζεται έτσι ο 
σχεδιασμός υπηρεσιών και δράσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προσδοκίες 
των ανθρώπων από τρίτες χώρες που ζουν, εργάζονται και προσφέρουν στην ευημερία και 
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ανάπτυξη του τόπου μας. Η συνεργασία μαζί τους δίνει πνοή στις προσπάθειες μας και 
διασφαλίζει την επιτυχία του προγράμματος μας.   

Το φάσμα των υπηρεσιών που παρείχαν οι συνεργαζόμενοι εταίροι στο πλαίσιο του 
Προγράμματος του 2017 περιλαμβάνει:   
- Προγράμματα κοινωνικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής στήριξης  
- Εργαστήρια και σεμινάρια προσανατολισμού και ενημέρωσης 
- Ευκαιρίες για διαπολιτισμικές ανταλλαγές και πολιτιστική έκφραση 
-  Προγράμματα διατήρησης και ανάδειξης της πολιτισμικής ταυτότητας 
-  Εκμάθηση αθλημάτων και συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες 
- Ανάπτυξη της δικτύωσης, διαβούλευσης και συνεργασίας των μεταναστευτικών 

οργανώσεων με τις Τοπικές Αρχές και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στο 
πεδίο της κοινωνικής ένταξης.   

 
Τα φετεινά αποτελέσματα είναι σημαντικά και ενθαρρύνουν τη συνέχιση των προσπαθειών 
μας. Επωφελήθηκαν εκατοντάδες υπήκοοι τρίτων χωρών, είτε άμεσα λαμβάνοντας 
υπηρεσίες σε προσωπική βάση, είτε έμμεσα μέσω της συμμετοχής σε εκδηλώσεις ή της 
πρόσβασης τους σε τοπικές υποδομές και υπηρεσίες.  

Από τις υπηρεσίες που εκτελεί το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, μέχρι τις αρχές 
Δεκεμβρίου ωφελήθηκαν πέραν των 300 υπηκόων τρίτων χωρών από τις ακόλουθες 
υπηρεσίες: 
- Το προγράμμα καθημερινής φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 

ηλικίας 5-12 χρονών, που προσφέρεται κατά τα απογεύματα της σχολικής περιόδου 
και ολοήμερα τις διακοπές. 

- Το πρόγραμμα διατήρησης πολιτισμικής ταυτότητας για παιδιά κινεζικής καταγωγής, 
που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Κυπρο-Κινεζικής Φιλίας ( 
Chinese Friendship Association Cyprus).  

-  To πρόγραμμα διατήρησης πολιτισμικής ταυτότητας για αραβόφωνα παιδιά, που 
πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κυπριο-Αραβικό Πολιτιστικό Κέντρο (Cypriot-
Arabic Cultural Centre)   

-  Την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε άτομα και 
οικογένειες στο Κέντρο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Μεταναστών, γνωστό ως 
ΚΕΠΛΥΜ.  

- Την παροχή πληροφοριών και καθοδήγησης σε υπήκους τρίτων χωρών και τις 
εκστρατείες ενημέρωσης από το Γραφείο Πληροφόρησης Μεταναστών του ΚΕΠΛΥΜ  
στην Πλατεία Σολωμού.  

-  Την εξυπηρέτηση των μεταναστευτικών οργανώσεων για την εξασφάλιση 
πρόσβασης  σε τοπικές υποδομές για δικές τους εκδηλώσεις.  

-  Τη δράση «Γνωρίζω την πόλη μου παίζοντας» που πραγματοποιήθηκε σε 
συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ορειβασίας, Αγωνιστικής Αναρρίχησης 
και Προσανατολισμού.  

-  Το δημιουργικό και καινοτόμο μουσικό εργαστήριο «Re-bE» της διεθνούς κύρους 
μουσικοσυνθέτριας και ερμηνεύτριας Αλέξιας Βασιλείου, για γυναίκες μετανάστριες. 

 
Στο Δήμο Αγίου Δομετίου εξυπηρετήθηκαν περαν των 85 ατόμων από τις ακόλουθες 
υπηρεσίες: 

- Το πρόγραμμα ατομικής συμβουλευτικής για ψυχοκοινωνική στήριξη κατά τις 
Κυριακές και επιλεγμένα απογεύματα τις καθημερινίες  

- Τα καινοτόμα σεμινάρια για τη διαχείριση συναισθημάτων και καταστάσεων που 
σχετίζονται με την εμπειρία και τις συνθήκες της μετανάστευσης υπηκόους τρίτων 
χωρών, τα οποία πραγματοποιήθηκαν με τη συμβολή ειδικών.  
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Επιπλέον εκατοντάδες μέλη της μεταναστευτικής κοινότητας συμμετείχαν στο 
Πολυπολιτισμικό Παιδικό Φεστιβάλ, που κάθε χρόνο φέρνει μαζί Κύριους και Υπηκόους 
Τρίτων Χωρών όλων των ηλικιών. Ταυτόχρονα, η ομάδα κοινωνικών λειτουργών του Δήμου 
Αγίου Δομετίου προσέγγισε δεκάδες άτομα στις Κυριακάτικες εξορμήσεις της.   
 
Στο Δήμο Έγκωμης πλήθος υπηκόων τρίτων χωρών συμμετείχαν με ενθουσιασμό στο 
Φεστιβάλ Παραδοσιακών Παιχνιδιών, που παρέχει την ευκαιρία αλληλογνωριμίας, ανάμιξης 
και από κοινού ψυχαγωγίας σε υπηκόους τρίτων χωρών, Κύπριους και Ευρωπαίους 
πολίτες.   
 
Πέραν των 250 υπηκόων τρίτων χωρών συμμετείχαν στις δραστηριότητες που διοργάνωσε 
ο Δήμος Λακατάμιας ενώ πλήθος άλλων τις παρακολούθησε και συγκεκριμένα:   

- Το Λαογραφικό Φεστιβάλ, το οποίο έγινε με τη συνεργασία συγκροτημάτων χορού 
από κοινότητες υπηκόων τρίτων χωρών και την Κύπρο  

- Τα μαθήματα κρίκετ και το Πρωτάθλημα Κρίκετ Λακατάμιας, που αγκαλιάζονται 
ιδιαίτερα από μετανάστες με Ασιατική καταγωγή αλλά και από Ευρωπαίους πολίτες.   

 
Το Δίκτυο Συνεργασίας Μεταναστευτικών Οργανώσεων, ΜΚΟ και Τοπικών Αρχών, 
συνέχισε τη δράση του αναπτύσσοντας την επικοινωνία και αναδεικνύοντας σημαντικά 
θέματα για τη ζωή και ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην κοινωνία μας. Η πρόσφατη 
συνάντηση του δικτύου ανέδειξε τη σημασία τόσο της δυνατότητας για ποιοτική 
απασχόληση και αξιοποίηση των μη αναγνωρισμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των 
υπηκόων τρίτων χωρών, όσο και της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας αυτής της ομάδας 
πολιτών, για τους ίδιους αλλα και για την ανάπτυξη και πρόοδο της κοινωνίας υποδοχής.      

Αυτά δεν θα επιτυγχάνονταν χωρίς συνεργασία και συλλογική δουλειά. Ευχαριστώ  ιδιαίτερα 
τους συνεργάτες εκπρόσωπους και τα μέλη των οργανώσεων και ομάδων υπηκόων τρίτων 
χωρών για την ανεκτίμητη συμβολή τους σε όλη την πορεία του έργου.  

Εκφράζω τις ευχαριστίες όλων μας στον Επικεφαλής και τα στελέχη της Μονάδας 
Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών. Ξεχωριστές ευχαριστίες απευθύνω 
στον κάθε ένα από τους εταίρους της κοινοπραξίας μας και τα στελέχη τους για την πολύτιμη 
συμβολή τους στο Πρόγραμμα.   

Ευχαριστώ επίσης την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Πολυδύναμου Κέντρου Λευκωσίας για τη σταθερή υποστήριξη στο έργο. Τέλος, θα ήθελα 
να ευχαριστήσω τα στελέχη του Πολυδύναμου Κέντρου μας που με αφοσίωση υλοποιούν 
τις υπηρεσίες που προβλέπονται στο Δήμο μας, καθώς και του Γραφείου Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων του Δήμου μας που στηρίζουν ολόπλευρα την κοινοπραξία και έχουν την 
ευθύνη συντονισμού και διαχείρισης του προγράμματος.  

Μαζί θα συνεχίσουμε να κτίζουμε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς!   
 
Σας ευχαριστώ.  
 
 

 

 


