
 

 

                      
 
 

 

 

Λειτουργία  Κοινωνικών Δομών Παροχήσ βαςικών Αγαθών:  Κοινωνικά Παντοπωλεία και 

υςςίτια ςτην Περιφζρεια και το Κζντρο του Δήμου Κζρκυρασ» 

 

Η τρζχουςα οικονομικι ςυγκυρία και οι περικοπζσ ςε ειςοδιματα και κοινωνικζσ παροχζσ 

ςυμπιζηουν και τα πλατιά μεςαία ςτρϊματα που λίγα χρόνια πριν βίωναν μζρεσ ευθμερίασ. 

Ευρφτατα κομμάτια πλθκυςμοφ ηουν πλζον ςε ςυνκικεσ μιασ νζασ φτϊχειασ και ζλλειψθσ 

προοπτικισ. Η τοπικι κοινωνία διζρχεται  και αυτι ανκρωπιςτικι κρίςθ όπωσ και όλοι ςχεδόν 

ελλθνικοί διμοι. Θφματά τθσ είναι πρϊτα από όλα ζνα μεγάλο εφροσ ευάλωτων κοινωνικϊν 

ομάδων (άνεργοι, άςτεγοι, μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ, φτωχοί), οι οποίοι δυςκολεφονται ι 

αδυνατοφν να καλφψουν τισ βαςικζσ ανάγκεσ για τροφι, υγεία και αξιοπρεπι ςτζγθ.  

Οι Κοινωνικζσ Δομζσ Παροχισ βαςικϊν Αγακϊν: «Κοινωνικά Παντοπωλεία και Συςςίτια  ςτο 

Κζντρο και τθν Περιφζρεια του Διμου Κζρκυρασ» , ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυνεργαςίασ του Διμου 

Κζρκυρασ και του Κοινωνικοφ Συνεταιριςμοφ (Κοι.Σ.Π.Ε) «Νζοι Ορίηοντεσ». Σκοπόσ των 

Κοινωνικϊν Δομϊν είναι θ κάλυψθ πρωτογενϊν αναγκϊν επιβίωςθσ απόρων οικογενειϊν, ϊςτε, 

ςε ςυνδυαςμό με ζνα ςυνολικό πρόγραμμα που καταρτίηεται για κάκε οικογζνεια, να είναι ςε 

κζςθ ςφντομα να ςτθρίηονται αποκλειςτικά ςτισ δικζσ τουσ δυνάμεισ. Οι οικογζνειεσ που 

«υιοκετοφν» τα Κοινωνικά Παντοπωλεία και Συςςίτια τθσ Κζρκυρασ επιλζγονται από τισ 

κοινωνικζσ υπθρεςίεσ του Διμου και ςε ςυνεργαςία με τα Στελζχθ του Κοινωνικοφ 

Συνεταιριςμοφ, βάςει ςυγκεκριμζνων κοινωνικϊν κριτθρίων και ζχουν πρόςβαςθ ςτισ 

Κοινωνικζσ Δομζσ.   

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο παρζχει δωρεάν είδθ παντοπωλείου, απορρυπαντικά, κατεψυγμζνα 

προϊόντα, ροφχα, είδθ οικιακοφ εξοπλιςμοφ, παιχνίδια κ.λπ. ςε οικογζνειεσ που αντιμετωπίηουν 

ςοβαρά οικονομικά προβλιματα. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν ποιότθτα των προϊόντων ςτα 

οποία τίκενται εξαιρετικά αυςτθρζσ προδιαγραφζσ ϊςτε να εξαςφαλίηονται όλεσ οι ςυνκικεσ 

υγιεινισ και αςφάλειασ. Το Κοινωνικό υςςίτιο λειτουργεί κακθμερινά και παρζχει γεφματα  για 

τθν ςίτιςθ των ωφελοφμενων, ςε οργανωμζνο χϊρο με τραπεηαρία, κουηίνα, βοθκθτικοφσ 

χϊρουσ και γραφεία.  

Οι Κοινωνικζσ Δομζσ  λειτουργοφν κακθμερινά από τισ 08:00 ζωσ 16:00, από Δευτζρα ζωσ 

Σαββάτο. Τα Κοινωνικά Παντοπωλεία και Συςςίτια απαςχολοφν εξειδικευμζνο προςωπικό 

(Κοινωνικι Λειτουργό, Κοινωνιολόγο, Μάγειρα, Διοικθτικοφσ Υπαλλιλουσ,). Υπάρχουν Κζντρα 

Διανομισ Φαγθτοφ και Τροφίμων ςτο Κζντρο τθσ Πόλθσ (Μθτρ. Μεκοδίου & Κολοκοτρϊνθ). 

Παράλλθλα, λειτουργοφν Κζντρα διανομισ ςτθν Περιφζρεια του Νθςιοφ (Νότο & Βορρά). Η 

διανομι ςτθν Περιφζρεια γίνεται με τα οχιματα του Συνεταιριςμοφ ( door to door) και ςε 

ςυνεργαςία με τα Στελζχθ του Προγράμματοσ « Βοικεια ςτο Σπίτι» και τθσ «Κινθτισ Μονάδασ 

Ψυχικισ Υγείασ».   
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Μζςα από τθν λειτουργία των Κοινωνικϊν Δομϊν: Κοινωνικϊν Παντοπωλείων και Συςςιτίων ςτο 

Διμο Κζρκυρασ, κα παρζχονται ςε όλθ τθν γεωγραφικι περιφζρεια  του Νθςιοφ (Νότο & Κζντρο 

& Βορρά) επιςιτιςτική και υλική βοήθεια καθημερινά ςε τουλάχιςτον 340  ωφελοφμενουσ και 

νοικοκυριά, οι οποίοι βρίςκονται κάτω από τα όρια τησ φτώχειασ.  H δράςθ  χρθματοδοτείται 

από το νζο ΕΣΠΑ 2014-2020 το ΕΚΤ και το  Ε.Π « Ιόνια Νθςιά» ςτα πλαίςια τθσ  ςτρατθγικισ τθσ 

Περιφζρειασ Ιονίων Νιςων για τθν προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ, καταπολζμθςθ τθσ 

φτϊχειασ και κάκε μορφισ διακρίςεων ( Θεματικόσ Άξονασ 9).  

 

«ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ» (1 Τετραμινου) 

 Αριθμόσ Ωφελοφμενων        :      230 Δικαιοφχοι 

 Κοινωνικά υςςίτια              :      15.600 Μερίδεσ φαγητοφ  

 Κοινωνικά Παντοπωλεία      :      1.240 Πακζτα Σροφίμων (γάλα, ηάχαρθ, μακαρόνια, όςπρια κ.α) 

 

Ο Κοινωνικόσ Συνεταιριςμόσ ςε ςυνεργαςία με τον Διμο Κζρκυρασ ζχει προχωριςει ςε 

ςτοχευμζνεσ ενζργειεσ και ςυνεργαςίεσ με Επιχειριςεισ, Φορείσ, και τθν Κοινωνία των Πολιτϊν 

για εξεφρεςθ δωρεϊν, χορθγιϊν για τθν κάλυψθ των προτεινόμενων(*) Τροφίμων και Ειδϊν 

Κοινωνικοφ Παντοπωλείου και Συςςιτίου.  

 

 

 (*) Προτεινόμενα Σρόφιμα και Είδη Κοινωνικοφ Παντοπωλείου και υςςιτίου  :  

 Συςκευαςμζνα Τρόφιμα και είδθ παντοπωλείου (λάδι, γάλα, χυμοί, ηάχαρθ, κονςζρβεσ, 

τοματοπολτοί, φρυγανιζσ, καφζσ, ρφηι, αλεφρι, ηυμαρικά, όςπρια κ.α), 

 Είδθ ατομικισ υγιεινισ (χαρτιά υγείασ, οικιακά είδθ κακαριςμοφ, ςαμπουάν κ.α),  

 Κατεψυγμζνα ( κρζασ, κιμά, κοτόπουλο, ψάρι), 

 Είδθ ζνδυςθσ και υπόδθςθσ, 

 Είδθ οικιακοφ εξοπλιςμοφ, παιχνίδια, 

 Είδθ ψυχαγωγίασ για τθν κάλυψθ αναγκϊν μάκθςθσ και πολιτιςμοφ ( βιβλία cd , dvd κ.α.). 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ – ΕΝΗΜΕΡΩΗ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 

 

1) Γραφεία Κοινωνικοφ υνεταιριςμοφ Κζρκυρασ ( Κοι..Π.Ε) 

  Διεφθυνςη:  Πλατεία Χρ. Τςιριγγϊτθ,  

  Σηλ  Επικοινωνίασ  : 2661025277 & Fax 2661361180 

 

 

2) Γραφεία  Αντιδημάρχου Κοινωνικήσ Πολιτικήσ & Πρόνοιασ & Εθελοντιςμοφ  

  Διεφθυνςη:  Ιςόγειο κτθρίου Περιφερειακισ Ενότθτασ Κζρκυρασ   

  Σηλ  Επικοινωνίασ  : 2661362147 & 2661362360 

 

 

3) Γραφεία Κοινωνικοφ Παντοπωλείου & υςςιτίου ( Δομή Κζντρου) 

  Διεφθυνςη:  Μθτρ.  Μεκοδίου & Κολοκοτρϊνθ  (δίπλα από τθν Στρατολογία)  

  Σηλ  Επικοινωνίασ  :  2661777221  & Fax 2661361180 

 

 

4) Γραφεία Κοινωνικοφ Παντοπωλείου & υςςιτίου (Δομή Περιφζρειασ – Μοραίτικα)  

  Διεφθυνςη:  Κόμβοσ Μοραιτικϊν – Γζφυρα Μεςογγισ   

  Σηλ  Επικοινωνίασ  :  2661777221 & 6932424650 

 

  

5) ΗΛΕKTΡΟΝΙΚΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ   

 EMAIL       : koin_domes.koispekerk@yahoo.com 

 Facebook : www.facebook.com/Δομζσ-Παροχισ-Βαςικϊν-Αγακϊν-Διμου-Κζρκυρασ 
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