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ΠΡΟΣ: 

ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

                ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: « ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΛΕΣΒΟΥ  ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» 

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού 

Συλλόγου Μυτιλήνης, 

    Γνωρίζετε ότι εδώ και τέσσερα χρόνια ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, μεταξύ των δομών που δημιουργήθηκαν για την στήριξη 

των απόρων Δημοτών μας,  λειτουργεί και Κοινωνικό Παντοπωλείο. 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι μία πρόσφατα ενταγμένη έννοια στο λεξιλόγιο και 

στη ζωή των κατοίκων του τόπου μας και δημιουργήθηκε λόγω των αναγκών της εποχής 

μας, μιας εποχής που χαρακτηρίζεται από ραγδαία αύξηση των φτωχών σε κάθε ηλικιακή 

ομάδα, ως αποτέλεσμα της απώλειας εισοδήματος που επέφεραν η οικονομική κρίση και οι 

μνημονιακές πολιτικές που εφαρμόζονται εδώ και μια επταετία στην Χώρα μας. Στηρίχθηκε 

μέχρι και πέρσι στις χορηγίες, ενώ  απο εφέτος έχοντας εξασφαλίσει την στελέχωση του 

απο  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα μπορούμε να το λειτουργήσουμε καλύτερα, μιας  και ο 

εφοδιασμός του σε τρόφιμα και άλλα είδη θα γίνει απο τον προϋπολογισμό του 

Ν.Π.Δ.Δ.Δ,  σε μια προσπάθεια μας να στηρίξουμε τις ευάλωτες ομάδες του Δήμου μας 

με  τα απαραίτητα για την επιβίωση τους, σε καθημερινή βάση. 

   Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Λέσβου έχει ενεργή δράση από το 



2013 μέχρι και σήμερα, εξυπηρετώντας συνολικά 300 οικογένειες- περί τα 950 άτομα- 

παρέχοντας είδη πρώτης ανάγκης όπως τρόφιμα, ρουχισμό, παπούτσια, απορρυπαντικά, 

είδη ατομικής υγιεινής, είδη σπιτιού κ.λ.π.. Επιπλέον παρέχει  ψυχοκοινωνική 

συμβουλευτική υποστήριξη (συνεδρίες) με τους Ψυχολόγους, Παιδοψυχολόγους και 

Κοινωνικούς Λειτουργούς, στους ωφελούμενους της δομής που το έχουν ανάγκη και το 

επιθυμούν. 

Έχοντας κατά νού τα ανωτέρω, σκεφθήκαμε ότι θα θα μπορούσατε και εσείς να 

βοηθήσετε  με τον τρόπο σας στους άπορους συνδημότες μας. Πιο συγκεκριμένα 

αιτούμαστε  να προτείνετε στα μέλη σας την δυνατότητα παροχής έκπτωσης εκ μέρους τους, 

στους κατόχους  κάρτας του Κοινωνικού μας Παντοπωλείου. Είναι μια παροχή η οποία 

κατά την γνώμη μας πέρα απο το βοήθεια  που θα προσφέρει στους ωφελούμενους του 

Κοινωνικού μας Παντοπωλείου, θα συμβάλει και στην ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων, 

μιας και οι άποροι Δημότες μας δεν θα έχουν κανένα πραγματικό ή υποθετικό λόγο να 

προτιμούν την προμήθεια  αμφιβόλου ποιότητας προϊόντων, είτε απο πλανόδιους- 

ενισχύοντας την παραοικονομία-,  είτε απο “παζάρια” της Τουρκίας γενόμενοι και οι ίδιοι 

ακούσια συνεργοί στην οικονομική αιμορραγία της χώρας μας πρός όφελος της γειτονικής 

χώρας. 

Σίγουρη για την συνδρομή σας, είμαι στην διάθεση σας για κάθε συνεργασία. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων, 

Με Τιμή 

                                                                                            

       ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ 

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Λέσβου 

& 

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου 
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Προς : Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας  

Ν.Π.Δ.Δ  Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου 
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Θέμα: Παροχή έκπτωσης από τα εμπορικά καταστήματα της Λέσβου στους 

δικαιούχους του κοινωνικού παντοπωλείου. 
 

 

Κυρία Αντωνέλλη, 
 

Σε απάντηση του εγγράφου σας με αριθμό πρωτοκόλλου 2216 /30-8-17 για την 

παροχή έκπτωσης στους δικαιούχους του κοινωνικού παντοπωλείου, σας 

ενημερώνουμε ότι θα αποσταλεί σχετικό έγγραφο στα μέλη του Συλλόγου ζητώντας 

να εξαντλούν τα περιθώρια των τιμών σε όσους επιδεικνύουν την κάρτα του 

κοινωνικού παντοπωλείου. Ο Εμπορικός Σύλλογος  αφουγκράζεται την κοινωνία και 

τις ανάγκες της και ανταποκρίνεται στο μέγιστο βαθμό των δυνατοτήτων του. 

 

 

 

 

 

        Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Γεν. Γραμματέας 

Παναγιώτης Παπαρίσβας                                                         Μπάμπης Αράπης 
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