
                       

 

 

Δελτίο Τύπου  

Μηνιαίος Απολογισμός Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών 

Καλλιθέας - Φεβρουάριος 2018 

 

Καλλιθέα 28/2/2018     

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 

Φεβρουάριο 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. 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 1/2/2018-28/2/2018 για την υλοποίηση του 

Υποέργου 1 Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καλλιθέας πραγματοποιήθηκαν 642 

εκροές ωφελούμενων, εκ των οποίων οι 386 ήταν άντρες και οι 256 γυναίκες.  Στα 

πλαίσια των δράσεων κοινωνικής δικτύωσης υπήρξε τον Φεβρουάριο συνεργασία με 

τα ΚΔΑΠ της ΔΗ.Κ.Ε.Κ καθώς ζητήθηκε βοήθεια μέσω της συνδρομής του 

Παντοπωλείου σε τρόφιμα, κάτι το οποίο επετεύχθη. Επίσης η Δομή έλαβε δωρεά 

από την ιχθυόσκαλα Κερατσινίου δύο φορές μέσα στο μήνα Φεβρουάριο, σε είδη 

αλιείας. Τέλος, το Παντοπωλείο έλαβε δωρεά από τη ΜΚΟ "ΑΡΣΙΣ" (Εστία 

Προσφύγων), σε τρόφιμα και είδη βασικής υγιεινής.  

Για την υλοποίηση του Υποέργου 2 Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Καλλιθέας 

πραγματοποιήθηκαν 144 μοναδικές εκροές ωφελούμενων, εκ των οποίων 53 άντρες 

και 91 γυναίκες. Επίσης και αυτό το μήνα σημαντική ήταν η προσφορά 22 πολιτών 

σε φαρμακευτικό υλικό. 

 

Η λειτουργία του προγράμματος πραγματοποιείται με πόρους της Ελλάδας 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Αττική 2014-2020» της Περιφέρειας Αττικής. 

 

 

Με την παράκληση να δημοσιευθεί ή να μεταδοθεί 

 


