
                                                                                                                                                                                        

 

 
 

 

 
Πράξη «Δομή Παροχήσ Βαςικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή υςςιτίου, Κοινωνικό 

Φαρμακείο Δήμου Αιγάλεω» με κωδικό ΟΠ (MIS) 5001451  
Τποζργο 3: «Δομή Κοινωνικοφ Φαρμακείου»   

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤ ΑΙΓΑΛΕΩ 

 
Το Κοινωνικό Φαρμακείο λειτουργεί με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου τθσ ακραίασ 
φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ μζςω τθσ μθνιαίασ παροχισ δωρεάν φαρμάκων, 
υγειονομικοφ υλικοφ και παραφαρμακευτικϊν προϊόντων, τα οποία εξαςφαλίηει μζςω 
ςυγκεκριμζνων ςυνεργαςιϊν με φαρμακοβιομθχανίεσ και τοπικοφσ φαρμακευτικοφσ ςυλλόγουσ, 
κακϊσ και από τθ ςυμμετοχι και κινθτοποίθςθ ςυλλογικϊν φορζων, επιχειριςεων και πολιτϊν, ςε 
ωφελοφμενουσ που τα ζχουν ανάγκθ.  
Το Κοινωνικό Φαρμακείο Διμου Αιγάλεω λειτουργεί  ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ «Δομι 

Παροχισ Βαςικϊν Αγακϊν: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχι Συςςιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο 

Διμου Αιγάλεω» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001451 και ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο ςτα πλαίςια του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Αττικι 2014-2020» 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Στα επιδιωκόμενα αποτελζςματα τθσ Δομισ ςυγκαταλζγονται θ αντιμετϊπιςθ τθσ ελλιποφσ 

προμικειασ φαρμακευτικοφ υλικοφ των ωφελουμζνων, θ εξάλειψθ του αποκλειςμοφ  με τθν 

κοινωνικι ενςωμάτωςθ των ωφελουμζνων, θ ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε οικονομικά προςιτζσ, 

βιϊςιμεσ και υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ, θ πρόςβαςθ των ΑμΕΑ ςε υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ, 

θ δθμιουργία δικτφου προςταςίασ των ωφελουμζνων, θ ανάπτυξθ μθχανιςμοφ προςταςίασ των 

ωφελουμζνων, θ ευαιςκθτοποίθςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και θ ευαιςκθτοποίθςθ των επιχειριςεων 

τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 

 

 

 

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                        

 

 
 

 

ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΟΙ ΣΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΤ 

Ωφελοφμενοι των υπθρεςιϊν που παρζχει θ δομι είναι μεμονωμζνα άτομα και νοικοκυριά τα οποία 

βρίςκονται ςε κατάςταςθ φτϊχειασ ι απειλοφνται από φτϊχεια  (άτομα/νοικοκυριά που διαμζνουν 

ςτον Διμο Αιγάλεω, ςυμπεριλαμβανομζνων των νόμιμα διαμενόντων πολιτϊν 3
ων

 χωρϊν και 

ανικαγενϊν, κακϊσ και οι δικαιοφχοι/αιτοφντεσ διεκνοφσ προςταςίασ). 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

1) Αίτθςθ Φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου, άδεια παραμονισ 

2) Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ 

3) Αντίγραφο φορολογικισ διλωςθσ 2017 (Ε1), εκκακαριςτικό 2017 και Ε9 

4) Φωτοτυπία λογαριαςμοφ Δ.Ε.Η/Ο.Τ.Ε  ι Μιςκωτιριο Συμβόλαιο 

5) Φωτοτυπία ενεργοφσ κάρτασ ανεργίασ 

6) Σε περίπτωςθ αναπθρίασ αντίγραφο τθσ βεβαίωςθσ τθσ επιτροπισ που αναγράφει το 

ποςοςτό από κρατικοφσ φορείσ υγείασ (νοςοκομεία και αςφαλιςτικά ταμεία) 

7) Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό κρικεί απαραίτθτο να ηθτθκεί κατά περίπτωςθ 

(βεβαίωςθ ςπουδϊν ενιλικων τζκνων, κλπ.) 

8) Συνταγζσ, θλεκτρονικζσ θ μθ 

ΠΟΡΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΤ 

Το Κοινωνικό Φαρμακείο δζχεται δωρεζσ φαρμάκων, υγειονομικοφ υλικοφ και παραφαρμακευτικϊν 

προϊόντων, χρθςιμοποιθμζνων ι μθ, από πολίτεσ, επιχειριςεισ, ςυλλογικοφσ φορείσ, 

φαρμακοβιομθχανίεσ και τοπικοφσ φαρμακευτικοφσ ςυλλόγουσ.  

Σο Κοινωνικό Φαρμακείο λειτουργεί από Δευτζρα ζωσ Παραςκευή 9:00π.μ.-5:00μ.μ. ςτη 

διεφθυνςη Μάρκου Μπότςαρη 63, εντόσ των Δημοτικών Ιατρείων. 

 

 

 

 

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 


