
 

Ευρωπαϊκή Ένωση   

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  

Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 
 

                                                                                              Ερμούπολη, 1
η 
Αυγούστου 2019  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αύξηση χρηματοδότησης των Κέντρων Κοινότητας Δήμων Άνδρου, Πάρου και 

Τήνου, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  

Εξασφάλιση χρηματοδότησης μέχρι και το 2023, από ευρωπαϊκούς πόρους, για την 

υποστήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού 

Στην ενίσχυση των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων Άνδρου, Πάρου και Τήνου προχωρά η 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με αύξηση της χρηματοδότησής τους, η οποία καλύπτει τη λειτουργία 

τους μέχρι και το 2023, με ευρωπαϊκούς πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου 

Αιγαίου 2014-2020.   

Ειδικότερα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, η 

επιλέξιμη και συνολική δημόσια δαπάνη  

του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Άνδρου αυξάνεται από 112.320 € σε 225.600 €, μέχρι και τις 

31.12.2023. Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέρχεται σε 300 άτομα. 

του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πάρου αυξάνεται από 112.320 € σε 258.000 €, μέχρι και τις 

31.12.2023. Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέρχεται σε 1200 άτομα. 

του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τήνου αυξάνεται από127.440 € σε 270.000 €, μέχρι και τις 

31.12.2023. Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέρχεται σε 620 άτομα. 

Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν καινοτόμες κοινωνικές δομές, στο πλαίσιο της Περιφερειακής 

Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης στο Νότιο Αιγαίο, με σκοπό την υποδοχή και ενημέρωση 

πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, την διασύνδεσή τους με υπηρεσίες και 

δομές και την παροχή υπηρεσιών, με στόχο την εργασιακή και κοινωνική ένταξη-επανένταξη, 

μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.  

Αποτελούν κρίσιμο συστατικό της μεταρρύθμισης των συστημάτων κοινωνικής φροντίδας  και 

έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής 

προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση 

και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που 

υλοποιούνται στην περιοχή. 

Μέχρι σήμερα παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

 Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών 

 Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές 

 Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα 

διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.  

Τα Κέντρα Κοινότητας Δήμων Άνδρου, Πάρου και Τήνου είναι ενταγμένα στον Άξονα 

Προτεραιότητας “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου, με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020.  


