
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 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 

Δεκέμβριο 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 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 1/12/2020-31/12/2020 για την υλοποίηση του Υποέργου 1 - 

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καλλιθέας πραγματοποιήθηκαν 592 εκροές 

ωφελουμένων, εκ των οποίων οι 322 ήταν άντρες και 270 γυναίκες. 

Στα πλαίσια της κοινωνικής δικτύωσης και αλληλεγγύης τον μήνα Δεκέμβριο, 

καταγράφηκαν δωρεές προς το Παντοπωλείο από:  

-Δωρεά πραγματοποιήθηκε από το ΙΣΝ μέσω της ΚΕΔΕ όπου παρέδωσε στο 

Κοινωνικό Παντοπωλείο την δεύτερη δόση ειδών τροφίμων. 

 -Επίσης η εταιρεία "ΜΕΚΕ Κούκος και Σια" παρέδωσε σημαντική ποσότητα σε 

μπάρες δημητριακών. 

 -Οι πρόεδροι των λαικών αγορών Αθήνας και Πειραιώς παρέδωσαν μεγάλες 

ποσότητες οπωροκηπευτικών προιόντων (φρούτα και λαχανικά) προς διάθεση στο 

Κοινωνικό Παντοπωλείο Καλλιθέας.  

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 Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκαν 151 μοναδικές εκροές ωφελούμενων, εκ των 

οποίων οι 65 ήταν άντρες και οι 86 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 τους παρακάτω κοινωνικούς φορείς: 



 

 

 Κοινωνικό Φαρμακείο Αιγάλεω  

Κοινωνικό Φαρμακείο Ίλιον 

Κοινωνικό Φαρμακείο Θέρμου 

Κοινωνικό Φαρμακείο Λαμίας 

Κοινωνικό Φαρμακείο Μοσχάτου – Ταύρου 

Κοινωνικό Φαρμακείο Νίκαιας και Αγ Ι Ρέντη 
 
Κοινωνικό Φαρμακείο Πόρου 
 
Κοινωνικό Φαρμακείο Χαλκηδόνας 
 
Κοινωνικό Φαρμακείο UNESCO 

ΚΥΑΔΑ 

ΚΙΠΟΔΑ 

Ίδρυμα Χρονίως Πασχόντων "Διακονία Αγάπης" 

Πτωχοκομείο Ηρακλείου Κρήτης 

Στέγη Κατάκοιτων Γερόντων 
 
Χαρίσειο Γηροκομείο 

The HOME Project 


