
 

 

       Δελτίο Τύπου 

Μηνιαίος Απολογισμός Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών 

Καλλιθέας - Οκτώβριος 2018 

 

Καλλιθέα 31/10/2018 

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 Οκτώβριο του έτους 2018. 

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 1/10/2018 έως 31/10/2018 για την 
υλοποίηση του Υποέργου 1 Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καλλιθέας 
πραγματοποιήθηκαν 427 εκροές ωφελουμένων, εκ των οποίων οι 228 ήταν 
άντρες και 199 γυναίκες. Στα πλαίσια των δράσεων κοινωνικής δικτύωσης για 
τον μήνα Οκτώβριο, το Κοινωνικό Παντοπωλείο καταγράφηκαν δωρεές   προς 
το Παντοπωλείο από αρκετούς ανώνυμους πολίτες σε ρούχα, παπούτσια και 
τρόφιμα. Επίσης δωρεά σε μπισκότα προσέφερε η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε 
καθώς ανταποκρίθηκε θετικά σε αίτημα δωρεάς . Σημαντική ήταν και η 
προσφορά σε τρόφιμα για ακόμα μια φορά του Συλλόγου Καταναλωτών 



 

 

Καλλιθέας "Η Αλληλεγγύη". Δύο φορές πραγματοποιήθηκε δράση στη τοπική 
λαϊκή της Καλλιθέας σε συνεργασία με το "ΜΠΟΡΟΥΜΕ". 
Επίσης δωρεά σε τεμάχια των 30γρ σε μέλι και μαρμελάδες έγινε από τον 
Σάλα. Τέλος το Παντοπωλείο προχώρησε σε δωρεά σε μέλι και μαρμελάδα 
προς το ΚΔΑΠ Καλλιθέας ύστερα από αίτημα του. 

Για την υλοποίηση του Υποέργου 2 Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου 
Καλλιθέας πραγματοποιήθηκαν 180 μοναδικές εκροές ωφελούμενων, εκ των 
οποίων οι 69 άντρες και οι 111 γυναίκες.  

Τέλος, σχεδόν σε καθημερινή βάση δεχόμαστε προσφορές 
φαρμακευτικού και παραφαρμακευτικού υλικού από πολίτες και φαρμακεία. 

 
 
 
 


