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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Αύξηση χρηματοδότησης της λειτουργίας του ΚΗΦΗ Νάουσας Πάρου «Η αγάπη», 

στα 0,89 εκ. ευρώ, από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε τη σχετική απόφαση που διασφαλίζει την 

απρόσκοπτη λειτουργία του ΚΗΦΗ, για ένα ακόμα έτος, έως τις 31.12.2023 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σταθερά προσανατολισμένη σε δράσεις και πρωτοβουλίες στήριξης και 

ενίσχυσης των δομών που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνική φροντίδα και συνοχή, 

αυξάνει τους πόρους που διατίθενται για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας 

Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Νάουσας Πάρου «Η αγάπη», μέσα από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και παράλληλα επεκτείνει τη διάρκεια χρηματοδότησής του για 

ένα ακόμα έτος, μέχρι το τέλος του 2023. 

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε την απόφαση «4η 

Τροποποίηση της πράξης ΚΗΦΗ Νάουσας Πάρου “Η αγάπη”», σύμφωνα με την οποία ο 

προϋπολογισμός της πράξης αυξάνεται από 795.132,94 ευρώ σε 893.322,65 ευρώ και μετατίθεται η 

ημερομηνία λήξης της,  από 31.12.2022 σε 31.12.2023.   

Φορέας υλοποίησης της Πράξης είναι η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής 

Ανάπτυξης Πάρου (ΚΔΕΠΑΠ). Ο αριθμός των επωφελούμενων από την υποστηριζόμενη δομή 

ανέρχεται σε 30 άτομα.   

Τα ΚΗΦΗ  παρέχουν υπηρεσίες  ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα που δεν μπορούν να 

αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (λόγω κινητικών δυσκολιών, άνοιας κλπ) των οποίων το οικογενειακό 

περιβάλλον, για διάφορους λόγους αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα τους.  

Στόχος του ΚΗΦΗ είναι: 

- η διευκόλυνση σημαντικού αριθμού γυναικών, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με τη φροντίδα 

ηλικιωμένων, ούτως ώστε να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην τοπική αγορά εργασίας, μέσω της 

ανάπτυξης υπηρεσιών φροντίδας των ατόμων αυτών 

- η βελτίωση και αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των ηλικιωμένων μέσω της παροχής 

εξειδικευμένων και ποιοτικών υπηρεσιών 

- ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτικών φιλικών προς την οικογένεια 

- η εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, παραμένοντας 

στο φυσικό και οικογενειακό περιβάλλον 

- η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην πλήρωσή τους από γυναίκες άνεργες (πτυχιούχους 

Νοσηλευτικής, Κοινωνικές Λειτουργούς) 
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- η προσφορά επαγγελματικών διεξόδων με σκοπό την παραμονή των νέων στο νησί 

- η αναβάθμιση του κοινωνικού επιπέδου της ευρύτερης περιοχής, με την ενίσχυση του θεσμού της 

οικογένειας 

Με την παραπάνω απόφαση διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου και του σημαντικού 

κοινωνικού έργου που επιτελεί, μέχρι και το τέλος του 2023.  

Η χρηματοδότηση της λειτουργίας των ΚΗΦΗ των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, είναι 

ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης  - Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

 


