ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

παντοπωλείο

Για την Εγγραφή του δικαιούχου στο Πρόγραμμα του Κοινωνικού Φαρμακείου απαιτούνται τα εξής Δικαιολογητικά (ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):
1. Αίτηση του εvδιαφερόμενου. (Χορηγείται
από την Υπηρεσία).
2. Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
3. Βεβαιώσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία ότι
δεν είναι ασφαλισμένοι.
4. Εκκαθαριστικό εφορίας ή βεβαίωση από την
εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει
φορολογική δήλωση γιατί δεν έχει εισοδήματα.
5. Μισθωτήριο συμβόλαιο ή λογαριασμό ΔΕΗ
ή ΟΤΕ – σε περίπτωση αστέγων η κατοικία πιστοποιείται με κοινωνική έκθεση Κοινωνικού
Λειτουργού ύστερα από έρευνα.

6. Ιατρική γνωμάτευση (Συνταγή γιατρού).
7. ΑΜΚΑ.
8. Δικαιούχοι ΤΕΒΑ και ΚΕΑ, να προσκομίσουν την χαρτί της έγκρισής τους στο πρόγραμμα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

φαρμακείο
Αγίας Ειρήνης 10 – Μυτιλήνη
22510 - 27501
paidikoi@mytilene.gr

Αγίας Ειρήνης 10 – Μυτιλήνη
22510 - 27501
koin.domeslesvou@gmail.com

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι μία πρόσφατα ενταγμένη έννοια στο λεξιλόγιο και
στη ζωή των πόλεων που δημιουργήθηκε
λόγω των αναγκών της εποχής μας, μιας
εποχής που χαρακτηρίζεται από ραγδαία
αύξηση των φτωχών, αύξηση των ανέργων,
αύξηση των ηλικιωμένων που επιζητούν φαγητό και φάρμακα, αύξηση των μεταναστών
που παρακολουθούν την κίνηση των κάδων
ώστε να προμηθευτούν τα απαραίτητα για
την επιβίωση τους κ.ά.
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους καθημερινά προβλήματα δημιουργήθηκαν και δημιουργούνται σε πολλές πόλεις
του κόσμου Κοινωνικά Παντοπωλεία, δηλαδή καταστήματα που παρέχουν δωρεάν
είδη παντοπωλείου, τρόφιμα, νερό, αναψυκτικά, απορρυπαντικά, κατεψυγμένα προϊόντα, ενδύματα, είδη οικιακού εξοπλισμού,
παιχνίδια κλπ. σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Με
λίγα λόγια τα Κοινωνικά Παντοπωλεία είναι
δωρεάν σούπερ μάρκετ για απόρους που
ενισχύουν την κοινωνική συνοχή καθότι:
Α) Συμπαρίσταται στους ανθρώπους που
έχουν ανάγκη μέσω της σταθερής διανομής ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα,
ένδυση, ατομικής υγιεινής κ.τ.λ) τηρουμένων των προδιαγραφών.
Β) Παρέχει ψυχοκοινωνική συμβουλευτική
υποστήριξη (συνεδρίες) με την κοινωνική
Λειτουργό της δομής στα άτομα που το
έχουν ανάγκη και το επιθυμούν.

Γ) Προωθεί, κινητοποιεί, ευαισθητοποιεί και
παράγει τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της όπου δρα.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
1. Εκκαθαριστικό τελευταίο
Εισοδηματικά κριτήρια:
i) για μεμονομένο άτομο είναι 3.000€
δηλωθέν εισόδημα
ii) για ζευγάρι είναι 4.500€ δηλωθέν εισόδημα
iii) προσαυξάνεται το εισόδημα κατά
900€ για κάθε προστατευόμενο μέλος το οποίο αναγράφεται στο εκκαθαριστικό
2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για όλους) & άδεια διαμονής
σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς τρίτων χωρών)
3. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας πρόσφατο
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατο
5. Βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ για κάθε
άνεργο μέλος της οικογένειας που δηλώνεται (πρόσφατη)
6. Πιστοποιητικό αναπηρίας σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή (μόνο για αναπηρία 67%
και άνω)

«χτίζουμε το Κοινωνικό Παντοπωλείο
του Δήμου μας,
μαζί παραμένουμε Άνθρωποι»

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Το Κοινωνικό Φαρμακείο αποτελεί μια μικρή
όαση που θέλει να ανακουφίσει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δυσμενή θέση
αυτές τις δύσκολες ώρες για την Πατρίδα
μας.
Σκοπός του είναι η φαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων απόρων, αναξιοπαθούντων ατόμων που ζουν κάτω από τα όρια της
φτώχειας.
Φάρμακα
Σχετικά με την προμήθεια φαρμάκων, το
Κοινωνικό Φαρμακείο δέχεται οποιαδήποτε
προσφορά από πολίτες, κοινωνικούς φορείς,
οργανισμούς, φαρμακοβιομηχανίες, κ.ά.
Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» δεν διαθέτει τις κατηγορίες φαρμάκων που υπάγονται
στο Νόμο 3549/2006 (φάρμακα ειδικής
συνταγογράφησης).
Κοινωνική λειτουργός
Παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής από
την κοινωνική λειτουργό του Φαρμακείου.
Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιείται ενημέρωση για θέματα που απασχολούν τους
ωφελούμενους του Προγράμματος, όπως
θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
και παραπομπή τους σε φορείς

