
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 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 

Σεπτέμβριο 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//9/21-30/9/21 για την υλοποίηση του Υποέργου 1 - Κοινωνικό 

Παντοπωλείο Δήμου Καλλιθέας πραγματοποιήθηκαν 589 εκροές ωφελουμένων, εκ 

των οποίων οι 278 ήταν άντρες και 311 ήταν γυναίκες. 

Στα πλαίσια της κοινωνικής δικτύωσης και αλληλεγγύης τον μήνα Σεπτέμβριο, 

καταγράφηκαν δωρεές προς το Παντοπωλείο από πολίτες σε ρούχα και παπούτσια, 

λευκά είδη, βιβλία και παιχνίδια. Επίσης δωρεά έλαβε από τον δήμο Καλλιθέας σε 

ποσότητα τροφίμων και τέλος ποσότητα σε κέικ από συνοικιακό φούρνο της περιοχής 

μετά από δωρεά πολίτη.  

Κλείνοντας να αναφέρουμε ότι οι ΔΠΒΑ του δήμου Καλλιθέας (Κοινωνικό 

Παντοπωλείο-Κοινωνικό Φαρμακείο) πραγματοποίησαν επίσκεψη με τις αντίστοιχες 

ΔΠΒΑ του δήμου Μοσχάτου Ταύρου. Στη συνάντηση υπήρξε ανταλλαγή απόψεων 

και καλών πρακτικών από το προσωπικό των δομών. 

Την περίοδο από 1/9/21-30/9/21 για την υλοποίηση του Υποέργου 2 Κοινωνικό Φαρμακείο 
του Δήμου Καλλιθέας πραγματοποιήθηκαν 161  μοναδικές εκροές ωφελούμενων, εκ των 
οποίων οι 66  ήταν άντρες και οι 95 ήταν γυναίκες. 
 
Στα πλαίσια της κοινωνικής δικτύωσης και σε συνεργασία με την εταιρεία GIVMED(share 
medicine share life) πραγματοποιήθηκε πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής με τους 
παρακάτω κοινωνικούς φορείς: 
 

1. Κ.Φ  Ζωγράφου 
2. Κ.Φ  Μοσχάτου –Ταύρου 
3. Praksis Θεσσαλονίκης 
4. Κ.Φ  Χαλκηδόνας 
5. Αγάπης Μέλαθρον ο Άγιος Χαράλαμπος 
6. Κ.Φ  Βισαλτίας 
7. Κ.Φ Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 



 

 

8. Κ.Φ Νέας Σμύρνης 
9. Κ.Φ Σπετσών 
10. Άσυλο Ανιάτων 
 
Τέλος, όπως και κάθε μήνα σημαντική ήταν η προσφορά φαρμακευτικ΄ν σκευασμάτων 
από πολίτες και φαρμακεία. 

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


