
 

 

 

Μηνιαίος Απολογισμός Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών 

Καλλιθέας - Απρίλιος 2020 

 

Καλλιθέα,30/4/2020 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 

 

 

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 2020. 

Πιο συγκεκριμένα στους ωφελούμενους παρασχέθηκαν βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα, 

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

υπόδησης, φάρμακα, παραφαρμακευτικά προϊόντα καθώς και υπηρεσίες 

συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξη.Οι δομές λειτουργούν καθημερινά 

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

Στα πλαίσια της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, έγιναν επαφές με 

τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις για μελλοντικές συνεργασίες και χορηγίες που θα 

βοηθήσουν στο έργο των κοινωνικών δομών και θα έχουν άμεσο και σαφώς θετικό 

αντίκτυπο στους ωφελούμενους και στην βελτιστοποίηση της λειτουργίας και της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των κοινωνικών δομών. 

Αναλυτικότερα: Την περίοδο 1/4/20-30/4/20 για την υλοποίηση του Υποέργου 1 

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καλλιθέας πραγματοποιήθηκαν 708 εκροές 

ωφελούμενων εκ των οποίων οι 403 ήταν άντρες κ οι 305 ήταν γυναίκες. 

Στα πλαίσια της κοινωνικής δικτύωσης και αλληλεγγύης τον μήνα Απρίλιο, 

καταγράφηκαν δωρεές προς το Παντοπωλείο από αρκετούς ανώνυμους πολίτες σε 

ρούχα, παπούτσια, τρόφιμα, είδη υγιεινής και παιχνίδια. Δωρεά πραγματοποιήθηκε 

από το "ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ" όπου παρέδωσε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο 

προϊόντα ειδών υγιεινής και τρόφιμα (κυρίως βρεφικά).  Τέλος, ο κύριος όγκος των 

διανομών έγινε με παράδοση κατ'οίκον σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα του 

δήμου εξ'αιτίας της πανδημίας covid-19. 



 

 

Για την υλοποίηση του Υποέργου 2 Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Καλλιθέας το 

μήνα Απρίλιο πραγματοποιήθηκαν 146 μοναδικές εκροές ωφελούμενων, εκ των 

οποίων οι 60 ήταν άντρες και οι 84 ήταν γυναίκες. 

Στα πλαίσια της κοινωνικής δικτύωσης και σε συνεργασία με την εταιρεία 
GIVMED(share medicine share life) πραγματοποιήθηκε πρωτόκολλο παράδοσης-
παραλαβής φαρμακευτικών σκευασμάτων με: 
 
1. το Πτωχοκομείο Ηρακλείου Κρήτης 
2. το Αγάπης Μέλαθρο ο Άγιος Χαράλαμπος 
3. το Κοσμέτειο Ίδρυμα 
4. τον Καλό Σαμαρείτη 
5. την Παναγία Ελεούσα 
6. το Ανουσάκειο Θεραπευτήριο 
7. το Καλλιμανοπούλειο εκκλ. κέντρο 
8. το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ζωγράφου 
9. την Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου 
10. το Κοινωνικό Φαρμακείο Βύρωνα 
11. το ΚΥΑΔΑ 
12. το Κοινωνικό Φαρμακείο Μοσχάτου-Ταύρου 
 
Αξίζει να αναφερθεί πως αυτό το μήνα λόγω της πανδημίας covid-19 πραγματοποιήθηκε 
παράδοση φαρμάκων κατ’ οίκον σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. 

Τέλος σημαντική ήταν και αυτό το μήνα η προσφορά φαρμακευτικών σκευασμάτων 
από πολίτες και φαρμακεία. 

 

 

 

 

 


