
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 

Οι δομές, Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Καλλιθέας που 

λειτουργούν με τη σύμπραξη της ΑμΚΕ "Δύναμη Ζωής" και του Δήμου Καλλιθέας, 

παρείχαν τις υπηρεσίες τους στους ωφελούμενους του προγράμματος για το μήνα 

Απρίλιο του έτους 2021. 

Πιο συγκεκριμένα στους ωφελούμενους παρασχέθηκαν βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα, 

κατεψυγμένα προϊόντα, είδη πρώτης ανάγκης και ατομικής υγιεινής, φάρμακα, 

παραφαρμακευτικά προϊόντα καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής και 

ψυχοκοινωνικής στήριξης. Έγιναν επίσης, παραπομπές σε αρμόδιους φορείς για την 

κάλυψη πρόσθετων αναγκών των ωφελουμένων. Οι δομές λειτουργούν καθημερινά 

Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 - 17:00. 

Την περίοδο από 1/4/21-30/4/21 για την υλοποίηση του Υποέργου 1 - Κοινωνικό 

Παντοπωλείο Δήμου Καλλιθέας πραγματοποιήθηκαν 848 εκροές ωφελουμένων, εκ 

των οποίων οι 427 ήταν άντρες και 421 ήταν γυναίκες. 

Η διανομή πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά κατ’οίκον με τη συνδρομή της 

δημοτικής αρχής λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν από τον covid-19. 

Στα πλαίσια της κοινωνικής δικτύωσης και αλληλεγγύης τον μήνα Απρίλιο, 

καταγράφηκαν δωρεές προς το Παντοπωλείο από αρκετούς ανώνυμους πολίτες σε 

ρούχα, παπούτσια, βρεφικά είδη,τρόφιμα και είδη βασικής υγιεινής.  Σημαντική 

δωρεά παρέλαβε επίσης το κοινωνικό παντοπωλείο από το ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ σε τρόφιμα, είδη βασικής υγιεινής και είδη παντοπωλείου. Τέλος, 

σημαντική δωρεά πραγματοποιήθηκε και από το ΠΕΝ σε διάφορα γλυκίσματα. 

Την περίοδο από 1/4/21-30/4/21 για την υλοποίηση του Υποέργου 2 Κοινωνικό Φαρμακείο 
του Δήμου Καλλιθέας πραγματοποιήθηκαν 148  μοναδικές εκροές ωφελούμενων, εκ των 
οποίων οι 55  ήταν άντρες και οι 93 ήταν γυναίκες. 
 
Στα πλαίσια της κοινωνικής δικτύωσης και σε συνεργασία με την εταιρεία GIVMED(share 
medicine, share life) πραγματοποιήθηκε παράδοση-παραλαβή φαρμακευτικών 
σκευασμάτων με τους παρακάτω κοινωνικούς φορείς:  

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 

• ΚΥΑΔΑ  

• ΚΡΕΟΥΖΙΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ  

• Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ  

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ 

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΗΣ UNESCO  



 

 

 
Επίσης, πραγματοποιήθηκε δωρεά συμπληρωμάτων διατροφής από την εταιρεία GP 
HELLENIC SOIL LIMITED (μέσω της εταιρείας GIVMED).  
Τέλος, σημαντική ήταν η προσφορά φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών 
σκευασμάτων από πολίτες και φαρμακεία. 


