
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΑΪΟΣ 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 

Μάϊο 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 1/5/21-31/5/21 για την υλοποίηση του Υποέργου 1 - Κοινωνικό 

Παντοπωλείο Δήμου Καλλιθέας πραγματοποιήθηκαν 469 εκροές ωφελουμένων, εκ 

των οποίων οι 261 ήταν άντρες και 208 ήταν γυναίκες. 

Στα πλαίσια της κοινωνικής δικτύωσης και αλληλεγγύης τον μήνα Μάιο, 

καταγράφηκαν δωρεές προς το Παντοπωλείο από αρκετούς ανώνυμους πολίτες σε 

ρούχα, παπούτσια, βρεφικά είδη καιτρόφιμα. Σημαντική δωρεά παρέλαβε επίσης το 

κοινωνικό παντοπωλείο σε πάστες και γλυκά από τοπικό ζαχαροπλαστείο της 

περιοχής. Τέλος το Παντοπωλείο προχώρησε σε δωρεά (ρούχα-παπούτσια, 

υφάσματα) προς τη δημοτική ιματιοθήκη της πόλης. 

Την περίοδο από 1/5/21-31/5/21 για την υλοποίηση του Υποέργου 2 Κοινωνικό Φαρμακείο 
του Δήμου Καλλιθέας πραγματοποιήθηκαν 152  μοναδικές εκροές ωφελούμενων, εκ των 
οποίων οι 58  ήταν άντρες και οι 94 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:  
 

1. Εστία Κωνσταντινουπόλεως 
2. ΚΕΘΕΑ 
3. Κοινωνικό Φαρμακείο Πετρούπολης 
4. Κοινωνικό Φαρμακείο Ζωγράφου 
5. ΕΠΑΨΥ(Οικοτροφείο Πεντέλης) 
6. ΚΙΠΟΔΑ 
7. Κοινωνικό φαρμακείο Νέας Σμύρνης 
8. Καλλιμανοπούλειο 
9. Κοινωνικό φαρμακείο Μοσχάτου-Ταύρου 
10. Κοινωνικό Φαρμακείο Μαραθώνος 
11. Κοινωνικό φαρμακείο Ωραιόκαστρου 



 

 

12. Κοινωνικό φαρμακείο Ελευσίνας 
13. Κοινωνικό φαρμακείο Αγίας Βαρβάρας 
14. Κοινωνικό φαρμακείο Ζωγράφου 
15. Κοινωνικό φαρμακείο Αιγάλεω 
16. Κοινωνικό φαρμακείο Χαλκηδόνας 
17. ΚΥΑΔΑ 
18. Στέγη κατάκοιτων γερόντων 

Επίσης πραγματοποιήθηκε δωρεά αναλώσιμων ειδών (προστατευτικές μάσκες και 
αντισηπτικά) και φαρμακευτικών ειδών από την εταιρεία pharmex. 

 

 


