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To ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΟΡΕΙΑ 
Α.Μ.Κ.Ε., είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με κοινωφελείς σκοπούς και λειτουργεί από 

το 2002. Προάγει δράσεις σχετικά με προβλήματα ψυχικής υγείας, κοινωνικού αποκλεισμού, της 
φτώχειας και των επιπτώσεων της μεγάλης οικονομικής κρίσης. 

 
Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων, ο Φορέας μας ως Δικαιούχος σε συνεργασία με τον 
Δήμο Χαλανδρίου και τους φορείς (Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, 

Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας – ΕΠΑΨΥ και το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Γεωργίου Κουρτέση) βάσει της Απόφασης Πράξης με υπ’ αριθμ: 2.17324/6.4112/31-07-2012 με 

τίτλο «ΠΟΡΕΙΑ  Α.Μ.ΚΕ. ΆΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» 
έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τεσσάρων Κοινωνικών Δομών- Κοινωνικό Παντοπωλείο, 
Κοινωνικό Φαρμακείο, Δομή Παροχής Συσσιτίων και Γραφείο Διαμεσολάβησης. 

Απώτερος στόχος του παραπάνω έργου  είναι η υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που 
πλήττονται από την βαθειά οικονομική κρίση και απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό μέσω ενός πλέγματος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.  
 
Συγκεκριμένα, ο πληθυσμός που αναμένεται να εξυπηρετήσει η κάθε Κοινωνική Δομή είναι:   

 
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο αναμένεται να διασφαλίσει τη σταθερή τροφοδοσία 150 

οικογενειών κάθε μήνα καθώς και την κάλυψη αναγκών σε είδη ένδυσης, υπόδησης, 
ατομικής υγιεινής και ειδών ψυχαγωγίας (εκπαιδευτικά παιχνίδια, βιβλία, κ.α). Το Κοινωνικό 

Φαρμακείο αναμένεται να παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και 
παραφαρμακευτικά προϊόντα σε τουλάχιστον 100 άστεγους, άπορους και άνεργους 
κάθε μήνα. Η Δομή Παροχής Συσσιτίων αναμένεται να εξασφαλίσει τη σίτιση σε 

τουλάχιστον 100 άτομα ημερησίως.  
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Το Γραφείο Διαμεσολάβησης αναμένεται να παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σε 

τουλάχιστον 200 άπορους, άνεργους και άστεγους κάθε μήνα, σχετικά με 
τις δομές που μπορούν να απευθυνθούν προκειμένου να ωφεληθούν από τις δράσεις κοινωνικής 
αλληλεγγύης που υλοποιούνται.  

 
Επιπλέον, για την εξασφάλιση της λειτουργίας των δομών υλοποιούνται συγκεκριμένες δράσεις 

στις οποίες συνάπτονται συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις που εμπορεύονται τα προϊόντα 
τους και παράλληλα δεχόμαστε συνεισφορές πολιτών και συλλογικών φορέων (σχολεία, 
σύλλογοι κλπ.).  

 
Επίσης, παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και παραπομπής 

με στόχο την κοινωνική ενδυνάμωση των ωφελουμένων των δομών.  
 

Όλες οι παραπάνω δράσεις στηρίζονται στην εφαρμογή-επεξεργασία ενός ηλεκτρονικού 
συστήματος καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής των (εισερχόμενα προϊόντα, διατιθέμενα 
προϊόντα, αριθμός και κατηγορίες προμηθευτών-χορηγών, αριθμός ωφελουμένων ανά δομή, 

δημογραφικά στοιχεία των ωφελουμένων, καταγραφή των ενεργειών ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης, κλπ.) ώστε να επιτυγχάνεται η απόλυτη διαφάνεια όλων των ενεργειών.  

Για την επιτυχία όλων των αυτών των προγραμμάτων ζητάμε και τη δική σας συμβολή και την 
συμμετοχή σε εθελοντική προσφορά για να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα και 
αποδοτικότητα των ανωτέρω δράσεων, προκειμένου να συνεχίσουμε να διατηρούμε σε πολύ 

καλό επίπεδο την παροχή υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους μας. 

 

Σας ευχαριστούμε και είμαστε στη διάθεσή σας. 
 

 
 

                                                                                 Με εκτίμηση, 

 
 

 
                                                                                                Ιωάννης Μακρής 
                                                                                            Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 


