
Ληξούρι, 26 Απριλίου 2021
Αρ. πρωτ.:138

ΠΡΟΣ
Όλα τα Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Ένταξη της Πράξης «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΥΠΕΡΙΩΝ
στο Ληξούρι Κεφαλονιάς» με κωδικό ΟΠΣ 5075122 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014 – 2020»

Στις 21 Απριλίου 2021 και με Αριθμό πρωτοκόλλου: οικ.1153 δημοσιεύτηκε και
ανακοινώθηκε επίσημα η Ένταξη της Πράξης «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης –
ΥΠΕΡΙΩΝ στο Ληξούρι Κεφαλονιάς» με κωδικό ΟΠΣ 5075122 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014 – 2020» στον άξονα προτεραιότητας: Κοινωνική Ένταξη,
Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των
Διακρίσεων» .

Το Διοικητικό αποδέχθηκε με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση την απόφαση ένταξης της
συγκεκριμένης πράξης και αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά:

• Την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κα. Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου
• Την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Η Ένωση επιτυγχάνει τον δεύτερο μεγάλο στόχο της για ίδρυση ΣΥΔ, αφού ο πρώτος έχει
ήδη επιτευχθεί και είναι η λειτουργία του ΚΔΗΦ ΥΠΕΡΙΩΝ.

Μετά την απόφαση της Ένταξης ξεκινά ένας τιτάνιος αγώνας για την ανακατασκευή των
κτιρίων που έχουν ήδη μισθώθει και παράλληλα ξεκινά και η διαδικασία επιλογής των
ωφελούμενων από όλη την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς – Ιθάκης, όπως επίσης και
η επιλογή του κατάλληλου προσωπικού, σύμφωνα πάντα με όσα προβλέπει η ΚΥΑ Δ12/Γ
οικ.13107/283 της 23.03.2019 (ΦΕΚ Β’ 2019, 1160).

Μέσα από αυτό το Δελτίο Τύπου και αφού πραγματοποιηθεί η ενημέρωση σχετικά με την
απόφαση ένταξης (την οποία και σας παραθέτουμε) καλούμε την Περιφερειακή Ενότητα
Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τους τρεις Δήμους μας, τους αρμόδιους φορείς, αλλά και όλους
τους πολίτες των νησιών μας να σταθούν δίπλα μας και να μας συμπαρασταθούν, με
όποιον τρόπο μπορούν, προκειμένου να ολοκληρώσουμε τον στόχο μας, που σίγουρα στο
άμεσο μέλλον θα επεκταθεί για περισσότερους ωφελούμενους, προκειμένου τα Άτομα με
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Αναπηρία να διαβιώνουν αυτόνομα και με αξιοπρέπεια, όταν το οικογενειακό τους
περιβάλλον δεν μπορεί να τους υποστηρίζει. Σύντομα το Διοικητικό Συμβούλιο θα
παραχωρήσει συνέντευξη τύπου για το Θέμα αυτό.

Για το ΔΣ.,

Η Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος Υπεύθυνη Πράξης,

Σοφία Μαροπούλου – Ζαφειράτου

Η Γενική Γραμματέας και Ταμίας,

Παρασκευή Κοντογιαννάτου
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