
 

 

Μηνιαίος Απολογισμός Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών 

Καλλιθέας - Δεκέμβριος 2019 

Καλλιθέα,31/12/2019 

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 Δεκέμβριο 
του έτους 2019. 

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 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. 

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 2/12/2019-31/12/2019 για την 
υλοποίηση του Υποέργου 1 Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου 
Καλλιθέας πραγματοποιήθηκαν  481 εκροές ωφελούμενων εκ των 
οποίων οι 351 ήταν άντρες κ οι 130 ήταν γυναίκες. 

Στα πλαίσια της κοινωνικής δικτύωσης και αλληλεγγύης τον μήνα 
Δεκέμβριο, καταγράφηκαν δωρεές προς το Παντοπωλείο από 
αρκετούς ανώνυμους πολίτες σε ρούχα, παπούτσια, τρόφιμα, είδη 
υγιεινής και παιχνίδια αλλά και από τα φροντιστήρια victorias 
school σε τρόφιμα. Επίσης πραγματοποιήθηκε συνεργασία με τη 
ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ σε προϊόντα μαναβικής. 



 

 

Τέλος, το Κοινωνικό Παντοπωλείο προέβη σε δωρεά προς τη 
Δημοτική Ιματιοθήκη Καλλιθέας σε σημαντική ποσότητα ρούχων. 

 

Για την υλοποίηση του Υποέργου 2 Κοινωνικό Φαρμακείο του 
Δήμου Καλλιθέας το μήνα Δεκέμβρη πραγματοποιήθηκαν 186 
μοναδικές εκροές ωφελούμενων, εκ των οποίων οι 68 ήταν άντρες 
και οι  118 ήταν γυναίκες. 

Στα πλαίσια της κοινωνικής δικτύωσης και αλληλεγγύης τον μήνα 
Δεκέμβρη  πραγματοποιήθηκε συνεργασία με το Κοινωνικό 
Φαρμακείου Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος κατόπιν αιτήματός τους 
ώστε να καλυφθεί μέρος από τις ανάγκες τους σε φαρμακευτικά 
και παραφαρμακευτικά σκευάσματα. 

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

 

 

 

 

 

 

 


