
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 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 

Ιούνιο 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. 

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 1/6/20-30/6/20  για την υλοποίηση του Υποέργου 1 

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καλλιθέας πραγματοποιήθηκαν 494 εκροές 

ωφελούμενων εκ των οποίων οι 293 ήταν άντρες κ οι 201 ήταν γυναίκες. 

Στα πλαίσια της κοινωνικής δικτύωσης και αλληλεγγύης τον μήνα Ιούνιο, 

καταγράφηκαν δωρεές προς το Παντοπωλείο από αρκετούς ανώνυμους πολίτες σε 

ρούχα, παπούτσια και τρόφιμα.  Επίσης το ΠΕΝ παρέδωσε σημαντική ποσότητα 

τροφίμων προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Τέλος, το Παντοπωλείο έκανε δωρεά σε 

ρούχα και παπούτσια προς τη δημοτική ιματιοθήκη. 

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

μήνα Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 163 μοναδικές εκροές ωφελούμενων, εκ των οποίων 

οι 64 ήταν άντρες και οι 99 ήταν γυναίκες. 

Στα πλαίσια της κοινωνικής δικτύωσης και σε συνεργασία με τη Μη Κερδοσοπική 

Εταιρεία Givmed Share Medicine Share Life πραγματοποιήθηκε πρωτόκολλο 

παράδοσης-παραλαβής φαρμακευτικών σκευασμάτων με: 

• το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αμαρουσίου 

• το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βούλας-Βάρης-Βουλιαγµένης 

• το Καρέλλειο ίδρυµα Αποστολή 

• το Καλλιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό Διακονικό Κέντρο 

• τη Στέγη Κατάκοιτων Γερόντων 



 

 

• το Χαρίσειο Γηροκομείο 

• το Χριστιανικό Σύλλογο Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 

• τον Οίκο Γαλήνης 

• το Κοινωνικό Φαρμακείο Πετρούπολης 

• το Κοινωνικό Φαρμακείο Νεάπολης-Συκεών 

• το Κοινωνικό Φαρμακείο Μεταμόρφωσης 

• το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θερμαϊκού 

• το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ζωγράφου 

 

Σημαντική ήταν κι αυτό το μήνα η προσφορά φαρµακευτικών και 

παραφαρμακευτικών σκευασμάτων από πολίτες και φαρμακεία. 

 

 


