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 Δικαιούχος Φορέας  Υλοποίησης 
Δικαιούχος Φορέας Υλοποίησης του σχεδίου δράσης  είναι ο  Φορέας Παροχής Συνοδευτικών 

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» 

(Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»), ένας ευρύτερος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός υποστήριξης 

ευπαθών κοινωνικά ομάδων, με έμφαση στον τομέα των κοινωνικών υποστηρικτικών 

υπηρεσιών, στα πλαίσια του οποίου λειτουργούν δομές στήριξης και πρωτοβάθμιας παροχής 

φροντίδας, καθώς και δομές παροχής βασικών αγαθών, με στόχο τη διευκόλυνση της 

ποιότητας ζωής και κοινωνικής ενσωμάτωσης ευπαθών ομάδων πληθυσμού (άτομα 

ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια, δικαιούχοι/ αιτούντες 

διεθνούς προστασίας). Συμπράττων Φορέας του σχεδίου δράσης είναι ο Δήμος Πεντέλης 

που παρέχει στήριξη στην υλοποίηση του σχεδίου και συμβάλλει στην ενίσχυση της 

κινητοποίησης των φορέων της τοπικής κοινότητας. 

 

 Πράξη «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, 

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πεντέλης» - Περιεχόμενο  
Λειτουργία των «Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών» κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται: 

 Η αποτελεσματικότητα λειτουργίας τους με μετρήσιμα αποτελέσματα,   

 Η συνέργειά τους με την τοπική κοινωνία, 

 Η κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την αλλαγή στερεοτύπων με 

στόχο τη ενεργό συμμετοχή κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό περισσότερων φορέων, 

 Η βιωσιμότητα τους και μετά το πέρας της χρηματοδότησής τους. 
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Τα αγαθά που δεν χρειάζεσαι … 

Μπορούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες κάποιων 
συνανθρώπων!!! 
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 Στόχος / Αποτέλεσμα 
Στόχος της Πράξης είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της 

ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της 

υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή 

απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Αποτέλεσμα και ειδικότεροι στόχοι της Πράξης είναι: 

 Λειτουργία Δομών παροχής βασικών αγαθών για τρία (3) έτη. 

 Δημιουργία/ διατήρηση θέσεων απασχόλησης για τη λειτουργία τους: τέσσερα (4) Στελέχη (2 

στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και 2 στο Κοινωνικό Φαρμακείο). 

 Παροχή προϊόντων/ αγαθών/ υπηρεσιών σε ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη: 

- Κοινωνικό Παντοπωλείο: σε τουλάχιστον 100 νοικοκυριά 

- Κοινωνικό Φαρμακείο: σε τουλάχιστον 100 άτομα. 

 

 Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών / Παρεχόμενες Υπηρεσίες 
Κοινωνικό Παντοπωλείο:  

 Κατάστημα για διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε 

ωφελούμενους. 

Κοινωνικό Φαρμακείο: 

 Παροχή δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και λοιπών 

παραφαρμακευτικών προϊόντων σε ωφελούμενα άτομα. 
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Για πρόσθετη ενημέρωση ή σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την 

ιστοσελίδα του Δικαιούχου Φορέα (www.epeka.gr) ή να απευθύνονται στα αρμόδια Στελέχη στις Δομές 

Παροχής Βασικών Αγαθών της Πράξης. 

  

Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό Φαρμακείο 

Βασικά Αγαθά Υγεία &                 

Περίθαλψη 

Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών ανά Τομέα στο Δήμο Πεντέλης 

 

http://www.epeka.gr/
http://www.epeka.gr/
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