
                                                                                                                                                 

  

 
Ευρωπαϊκή Ένωση  

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

                         Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ  

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 

 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

 

 Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Λέσβου από τις 20/3/2017 που λειτουργεί βάση 

Έργου με τίτλο «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» και Κωδ. ΟΠΣ «5002158», η οποία ορίστηκε με την 

υπ’ αριθ. 82/2017  Απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» .  

 Έχει εξυπηρετήσει από τον Οκτώβριο 2017 έως  Ιούνιο 2018 996 άτομα. Στην 

πλειοψηφία τους ανασφάλιστους και άπορους συμπολίτες μας.  

 

 Όλο αυτό το διάστημα έχουν δοθεί περίπου 2264 είδη φαρμακευτικού και 

παραφαρμακευτικού υλικού όπου συγκεντρώνονται από τις δωρεές πολιτών μας. 

 

 

 Οι ωφελούμενοι έχουν την δυνατότητα μετά από συνεννόηση να επισκέπτονται 

ιδιώτες ιατρούς οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν προς τους 

ωφελούμενους μας. Ο αριθμός των μηνιαίων επισκέψεων- συνεδριών είναι από 15-20 

επισκέψεις. 

 

 Όπου και όταν χρειάζεται γίνονται εμβολιασμοί σε μέλη. 

 

 Στον χώρο μας στεγάζεται το κοινωνικό οδοντιατρείο όπου εξυπηρετεί 3 ραντεβού 

κάθε εβδομάδα από εθελοντές οδοντίατρους του οδοντιατρικού συλλόγου. 

 

 

 Τέλος, ο μήνας Οκτώβριος μήνας κατά του καρκίνου του μαστού 

πραγματοποιήθηκαν στο Κοινωνικό Ιατρείο 20 Μαστογραφίες και Τεστ 

Παπανικολάου. 

 



 

  

 
Ευρωπαϊκή Ένωση  

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

                         Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ  

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 

 

 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

 

 Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λέσβου λειτουργεί από τις 20/3/2017 Έργου 

με τίτλο «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» και Κωδ. ΟΠΣ «5002158», η οποία ορίστηκε με την υπ’ 

αριθ. 82/2017  Απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»   

 Το Κοινωνικό Παντοπωλείο από τον μήνα Οκτώβριο 2017 μέχρι τον μήνα Ιούνιο 

2018 έχουν εξυπηρετηθεί 1.453 οικογένειες. 

 

 Τα προϊόντα που δίνονται στις οικογένειες είναι κυρίως πρώτης ανάγκης όπως 

αλεύρι, ζάχαρη, πολτός, γάλα, μακαρόνια, ελαιόλαδο, κον φλέϊξ, μπισκότα, κλπ, για 

τον μήνες Οκτώβριο 2017 μέχρι τον μήνα Ιούνιο 2018 έχουν δοθεί ένας 

ικανοποιητικός αριθμός ειδών για τις βασικές τους ανάγκες. 

 

 Επιπλέον λειτουργεί τμήμα παροχής ρουχισμού όπου μπορούν να πηγαίνουν οι 

ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 09:00-

11:00 στην διεύθυνση Σοφοκλέους 2 Συνοικισμό (1
ος

 Παιδικός Σταθμός). 

 

 Τον Δεκέμβριο δόθηκαν 40 πακέτα από το σουπερ μαρκετ Α.Β για τετραμελής 

οικογένειες και τον μήνα Απρίλιο δόθηκαν  άλλα 40 αντίστοιχα  

 


