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Αθήνας 

 

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας (Τ.Ε.Ι. 

Αθήνας) για την ανάπτυξη καινοτόμων δικτύων εκπαίδευσης και έρευνας με φορείς της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Καθηγητής του Τομέα Διοίκησης 

Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Δρ. Γαβριήλ Αμίτσης 

επισκέφθηκε το Δήμο Λευκωσίας στις 15 Ιανουαρίου 2018. Ο Δήμος Λευκωσίας είναι ένας 

από τους μεγαλύτερους Δήμους της Κύπρου και έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ένα 

πλήθος καινοτομικών δράσεων για την κοινωνική ένταξη των ευπαθών ομάδων, 

αξιοποιώντας με επιτυχία εθνικούς και υπερεθνικούς πόρους. 

Ο Δρ. Αμίτσης συναντήθηκε με το Δήμαρχο Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη και 

είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα υφιστάμενα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που 

προωθούνται από τις υπηρεσίες του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας και τις 

προπτικές συνεργασίας του Δήμου Λευκωσίας με ακαδημαϊκά ιδρύματα και διεθνείς ενώσεις. 

Παράλληλα, ενημέρωσε το Δήμαρχο και τους συνεργάτες του για τις δυνατότητες ανάπτυξης 

νέων πρωτοβουλιών του Δήμου Λευκωσίας στο πεδίο της κοινωνικής στέγασης, καθώς το 

Τ.Ε.Ι. Αθήνας αποτελεί τον πρώτο Ακαδημαϊκό Εταίρο (Academic Partner) του HOUSING 

EUROPE - The European Federation of Public Cooperative and Social Housing στην 

Ευρώπη, ενώ ο Δρ. Αμίτσης έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας «Τα εθνικά 

Συστήματα Στέγασης σε μετάβαση» (Working Group on Housing Systems in Transition), η 



οποία επικεντρώνεται στην υποστήριξη φορέων της κεντρικής (Υπουργεία και εποπτευόμενοι 

φορείς) και περιφερειακής διοίκησης που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν εθνικές ή τοπικές 

στρατηγικές κοινωνικής κατοικίας. 

Το HOUSING EUROPE (www.housingeurope.eu) είναι το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό 

Διακρατικό Δίκτυο στο πεδίο της κοινωνικής στέγασης, που επιδιώκει την ανάπτυξη μίας 

επαρκούς και βιώσιμης στεγαστικής αγοράς. Ιδρύθηκε το 1988 και αποτελείται σήμερα από 

44 Εθνικές και Περιφερειακές Ενώσεις, εκπροσωπώντας περίπου 43.000 παρόχους στέγης 

από 28 Ευρωπαϊκά κράτη, που διαχειρίζονται τουλάχιστον 26 εκ. κατοικίες (11% του 

συνολικού αποθέματος κατοικιών στην Ευρώπη). Έχει αναπτύξει μία σειρά εργαλείων για το 

σχεδιασμό και την αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής στέγασης σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ενώ αποτελεί θεσμικό συνομιλητή με τα όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης στο πεδίο της στέγασης.   

 

 

 

 


