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Α. Γενικά
Οι Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Χαλανδρίου (Κοινωνικό Παντοπωλείο και
Κοινωνικό Συσσίτιο) άρχισαν να λειτουργούν το 2013 από την ΜΚΟ ΠΟΡΕΙΑ αρχικά και την
ΜΚΟ Ε.Π.Α.Ψ.Υ. στην συνέχεια μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, ενώ από την 01/06/2020
συνεχίζουν την λειτουργία τους από τον Δήμο Χαλανδρίου με ιδία μέσα ως δομή που ανήκει
στην Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου. Η λειτουργία του Κοινωνικού
Παντοπωλείου και Συσσιτίου αφορά εκείνο το μέρος του πληθυσμού που δεν μπορεί να
καλύψει τις ανάγκες του στα βασικά αγαθά. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κοινωνικού
Παντοπωλείου διανέμονται σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού τυποποιημένα και κατά
περίπτωση νωπά τρόφιμα, είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας και είδη καθημερινής
χρήσης (ρούχα, παπούτσια, βιβλία κλπ). Επίσης, παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης και συμβουλευτικής στους ωφελούμενους σε συνεργασία με την Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου και το Κέντρο Κοινότητας. Στόχος είναι η αντιμετώπιση του
φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της
υποστήριξης ομάδων του πληθυσμού του Δήμου που πλήττονται ή απειλούνται από τη
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Παράλληλα, λειτουργεί συσσίτιο, αποδέκτες του οποίου σε καθημερινή βάση γίνονται ειδικές
περιπτώσεις συμπολιτών μας εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από την υπεύθυνη κοινωνική
λειτουργό. Στο συσσίτιο διατίθεται μαγειρεμένο γεύμα μία φορά την ημέρα. Η παρασκευή των
γευμάτων γίνεται στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Χαλανδρίου από
τους μάγειρες και η διανομή στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Σε 10 άτομα με
σοβαρά προβλήματα υγείας γίνεται διανομή φαγητού κατ’ οίκον.
Στο κοινωνικό παντοπωλείο και συσσίτιο απασχολούνται συνολικά 5 εργαζόμενοι, ενώ η
υπηρεσία διαθέτει ένα όχημα. Παρακάτω παρατίθενται μερικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό
και τα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων.
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Αριθμός Ωφελουμένων
Παντοπωλείου 1.227

Συσσιτίου 100

Συνολικά 360 από τους ωφελούμενους είναι ανήλικοι.

Αριθμός Οικογενειών
Παντοπωλείου 509

Συσσιτίου 53

Αριθμός Μελών Οικογένειας

Μονομελής 191

Διμελής 137

Τριμελής 68

Τετραμελής 60

Πενταμελής 19

Εξαμελής 21

Επαμελής 9

Οκταμελής 2

Γράφημα 1: Αριθμός Μελών Οικογενειών

Φύλο
Άνδρες 554

Γυναίκες 673
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Οικογενειακή Κατάσταση

Άγαμος/η 397

Έγγαμος/η 391

Διαζευγμένος/η 104

Χηρεία 57

Μονογονεϊκή οικογένεια 46

Σύμφωνο Συμβίωσης 7

Τσιγγάνικος γάμος 55

Κοινωνικές Ομάδες με ειδικά
χαρακτηριστικά

Ρομά 400

Ανασφάλιστοι 256

Άνεργοι 78

Άτομα με αναπηρία 72

Άστεγοι 7

Υπηκοότητα

Ελληνική 957

Αλβανική 162

Συριακή 9

Βουλγαρική 7

Πολωνική 5

Άλλο 16

Γράφημα 2: Υπηκοότητες Ωφελουμένων
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Συνολικά, το 2020 το κοινωνικό παντοπωλείο δέχτηκε πάνω από 6.000 επισκέψεις, ενώ το
συσσίτιο μοίρασε περισσότερα από 36.000 γεύματα.

Σημειώνεται ότι μέχρι τον Απρίλιο του 2020 ωφελούμενες ήταν 478 οικογένειες και μέχρι τον
Δεκέμβριο αυξήθηκαν σε 509 οικογενειες.

Β. Δήμος
Την κύρια πηγή χρηματοδότησης, που εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του κοινωνικού
παντοπωλείου και του συσσιτίου αποτελεί ο Δήμος.

Προϊόν Κόστος (€)

Είδη Παντοπωλείου 78.317,38

Κρεοπωλείο 36.061,7

Catering 27.640,93

Ιχθυοπωλείο 5.894,96

Είδη συσκευασίας 2.594,7

Σύνολο 150.509,67

Γράφημα 3: Χρηματοδότηση Δήμου

Πιο συγκεκριμένα στον παρακάτω πίνακα φαίνεται πως κατανέμονται αυτά τα χρήματα ανά
οικογένεια και ανά μήνα. Σημειώνεται ότι οι οικογένειες λαμβάνουν τρόφιμα και προϊόντα ενώ
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παρακάτω αναγράφεται προσεγγιστικά η αξία τους. Αφορά μόνο τη δαπάνη του δήμου για
αγορά προϊόντων μετά από δημόσιο διαγωνισμό ενώ δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος
προϊόντων που διανέμονται και αφορούν είδη που προέρχονται από δωρεές.

Μηνιαία Δεκέμβρης Μάρτης Πάσχα Σεπτέμβρης

Μονομελής 11,30 € 29,30 € 19,30 € 29,30 € 29,30 €

Διμελής 12,50 € 30,50 € 20,50 € 30,50 € 30,50 €

Τριμελής 15 € 33 € 23 € 33 € 33 €

Τετραμελής και άνω 19 € 43 € 32 € 43 € 43 €

Σημειώνεται ότι η μέση μηνιαία αξία προϊόντων που λαμβάνει κάθε οικογένεια είναι αυτή της
στήλης “Μηνιαία”. Κάθε οικογένεια λαμβάνει πρόσθετη βοήθεια τον Δεκέμβρη, εξαιτίας των
Χριστουγέννων, τον Μάρτη, εξαιτίας της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου, τον μήνα του
Πάσχα και τον Σεπτέμβρη, εξαιτίας της έναρξης της σχολικής χρονιάς.

Γράφημα 4: Κατανομή Χρημάτων ανά οικογένεια και ανά μήνα

Όπως αναφέρθηκε οι ωφελούμενοι ενισχύονται υλικά και όχι οικονομικά. Πιο συγκεκριμένα, στον
ακόλουθο πίνακα φαίνεται η ενίσχυση σε τρόφιμα κάθε μήνα ανάλογα με τον αριθμό των μελών της
οικογένειας.
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Μονομελής Διμελής Τριμελής Τετραμελής Πενταμελής
και άνω

Γάλα εβαπορέ (400gr) 2 3 3 4 4

Ελαιόλαδο γνήσιο έξτρα παρθένο
(1lt)

1 1 1,5 2 2

Ζυμαρικό (συσκευασία 500gr) 2 3 3 5 5

Φασόλια ξερά μέτρια (συσκευασία
500gr)

1 1 1 1 1

Φακές ψιλές (συσκευασία 500gr) 1 1 1 1 1

Ρύζι τύπου Μπόνετ (συσκευασία
500gr)

1 1 1 1 1

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (1kg) 1 1 1 1 1

Ντοματοχυμός συμπυκνωμένος
(500gr)

1 1 1 1 1

Ζάχαρη λευκή ψιλή (συσκευασία
1kg)

1 1 1 1 1

Επιπλέον ενίσχυση τους μήνες: Δεκέμβρης, Μάρτης, Πάσχα, Σεπτέμβρης

Κρέας κομμάτι ή κιμάς συσκευασία
1kg) ή κοτόπουλο (συσκευασία
1,4gr))

2 2 2 3 3

Πέρκα φιλέτο κατεψυγμένο
(συσκευασία 500gr) ή Βακαλάος
φιλέτο (συσκευασία 1kg)

2 2 2 3 3

Γ.  Χορηγίες
Σημαντική και απαραίτητη πηγή χρηματοδότησης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και
Συσσίτιο αποτελούν και οι χορηγίες. Αυτές μπορούν να διακριθούν σε 4 μεγάλες κατηγορίες
ανάλογα με την προέλευση τους. Σημειώνεται ότι επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις η
προσφορά είναι υλική και όχι χρηματική, ενώ η αξία που αναγράφεται είναι καθαρά
προσεγγιστική.

α. Τοπικές Επιχειρήσεις
Το 2020 το Κοινωνικό Παντοπωλείο δέχτηκε χορηγίες από 18 τοπικές επιχειρήσεις με το
συνολικό ύψος της χορηγίας να υπολογίζεται στα 47.145 €. Οι χορηγίες είναι σε καθημερινή
ή εβδομαδιαία βάση.
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Επιχείρησεις Χορηγία  (€)

Αρτοποιεία
("Αρτόσπορο", "Κλεοπάτρα", "Φούρνο
Χαιρέτη", "Γρηγόρης Μικρογεύματα"
Παλαιολόγου 67 κ Σόλωνος, "Γρηγόρης
Μικρογεύματα" Εθνικής Αντιστάσεως 14)

20.000

Ζαχαροπλαστεία
("FRESH PATISSERIE"  Κώστα Βάρναλη
60, "FRESH PATISSERIE"  Παπανικολή 52)

15.000

Μαναβική
("Βουνό", "Αφθονία","Μανταρίνι" )

8.000

Κρεοπωλεία
("Ρούσσης", "Δαβούτης", "Δουλαβέρης",
"Πότσης", "Ψυρράκος", "Δημήτρης")

2.645

Ιχθυοπωλείο
("Η Ραφήνα")

500

Βιβλιοπωλείο
("ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ")

1.000

β. Εταιρίες
Σε αυτήν την κατηγορία συγκαταλέγονται μεγαλύτερες εταιρίες που δρουν και έξω από τα
όρια του Δήμου. Το 2020 το Κοινωνικό Παντοπωλείο δέχτηκε χορηγίες από 15 εταιρίες με το
συνολικό ύψος της χορηγίας να υπολογίζεται στα  8.560 €.

Εταιρίες Χορηγία (€)

Τρόφιμα - Γενικά
("CHIPITA", "ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.",
"ΓΡΗΓΟΡΗΣ", “COCA COLA 3ΕΨΙΛΟΝ”,
“ΒΙΚΟΣ”, "VODAFONE Τζαβέλα 1-3",
οικογένεια Σωτηράλη, "MED BEST S.A. ",
"Κωνσταντίνου Ποτού")

3.510

Super Market
("ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ", "ΜΑΣΟΥΤΗΣ", "MY
MARKET", "OK Anytimes")

2.550

Άλλα
("Recycom", "Max Stores")

2.500
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γ. Φορείς
Το 2020 το Κοινωνικό Παντοπωλείο δέχτηκε χορηγίες από 11 φορείς με το συνολικό ύψος
της χορηγίας να υπολογίζεται στα 16.510  €.

Φορείς Χορηγία (€)

ΤΕΒΑ 5.300

Φιλαρμονική Δήμου Χαλανδρίου 4.610

Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος” 4.490

“Η ένωση Μαζί για το παιδί” 600

τα ΚΑΠΗ Δήμου Χαλανδρίου, Φεστιβάλ
Ρεματιάς Δήμου Χαλανδρίου, Σώμα

Εθελοντών Δήμου Χαλανδρίου

500

“Ο ΔΕΣΜΟΣ” 450

Λέσχη Lions club international 300

Τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας 160

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου
Δημοτικού Σχολείου Δήμου Χαλανδρίου

100

Η δομή, επίσης, συνεργάζεται με την ΜΚΟ “ΜΠΟΡΟΥΜΕ”, η οποία λειτουργεί σαν
συνδετικός κρίκος μεταξύ χορηγιών και του παντοπωλείου. Ιδιαίτερα αισθητή είναι η
προσφορά των Συστημάτων Προσκόπων και του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, οι οποίοι
προσφέρουν τόσο σε υλικό επίπεδο (παιχνίδια, λαμπάδες, τροφιμα κλπ) όσο και σε δράσεις
χρηματικής υποστήριξης.
Εξαιτίας την πανδημίας Covid-19 φέτος δεν είχαμε προσφορές από σχολεία του Δήμου μας,
τα οποία παραδοσιακά υποστηρίζουν ενεργά την δομή.

δ. Πολίτες
Δυστυχώς, το συνολικό ύψος των προσφορών των πολιτών δεν μπορεί να υπολογιστεί
ποσοτικά. Οι συμπολίτες μας προσφέρουν, κυρίως, ρούχα και παπούτσια, αλλά και
παιχνίδια, βιβλία, είδη οικιακής χρήσεως, τρόφιμα κλπ. Τυπικά, το παντοπωλείο δέχεται
περίπου 40 δωρεές τον μήνα από ιδιώτες.
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Γράφημα 5: Πηγές Χρηματοδότησης

Δ. Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, κύριος χρηματοδότης της δομής είναι ο Δήμος Χαλανδρίου. Με αυτή
την χρηματοδότηση εξασφαλίζεται μία σταθερή μηνιαία βοήθεια σε κάθε ωφελούμενη
οικογένεια, όπως περιγράφηκε στο γράφημα 4. Αυτή η βοήθεια εμπλουτίζεται περαιτέρω
με τις συνεχείς δωρεές.

Αξιοσημείωτη είναι η προσφορά των τοπικών επιχειρήσεων. Η δράση της δομής
αναγνωρίζεται από την τοπική κοινωνία και με αυτόν τον τρόπο έχει αναπτυχθεί ένα
δίκτυο τοπικών επιχειρήσεων που ενισχύουν συστηματικά το κοινωνικό Παντοπωλείο και
Συσσίτιο. Αυτή η ενίσχυση είναι, κυρίως, υλική και αφορά πλεονάζοντα προϊόντα.

Από την 01/06/2020 που το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Συσσίτιο άρχισε να λειτουργεί
με ιδία μέσα του Δήμου, έγινε προσπάθεια προσέγγισης μεγάλων εταιριών που δρουν
και εκτός των ορίων του Δήμου μας. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, έχει διαμορφωθεί
ένα δίκτυο τέτοιων εταιρειών με τις οποίες καταβάλλεται προσπάθεια για μία σταθερή
συνεργασία. Σε αυτό το πλαίσιο, αναγνωρίζεται η προσφορά τους με αναρτήσεις στο
Facebook της δομής και του Δήμου Χαλανδρίου, στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλανδρίου
και στον τοπικό τύπο.

Σημαντική επίσης είναι η συνεισφορά τόσο των πολιτών όσο και ανεξάρτητων φορέων,
που επίσης ενισχύουν τις δομές.

Στα μελλοντικά σχέδια της δομής περιλαμβάνονται η περαιτέρω εξωτερίκευση της
δράσης της και η προσέλκυση και νέων χορηγιών. Ο Δήμος μπορεί να συμβάλει στην
εξωτερίκευση τόσο μέσα από καμπάνιες ενημέρωσης σε σχολεία όσο και με προώθηση
της δράσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου & Συσσιτίου σε άλλες εκδηλώσεις που
διοργανώνει (φεστιβάλ, συναυλίες κλπ). Όσον αφορά την προσέλκυση νέων χορηγιών, η
δομή θα συνεχίσει την υποβολή νέων αιτημάτων σε φορείς και εταιρείες.
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Εάν κάτι θα πρέπει να αποτελεί ευχή και επιδίωξη όλων είναι αντίστοιχες δομές να
πάψουν να υπάρχουν αφού θα έχει εκλείψει ο λόγος ύπαρξής τους, καθώς όλοι οι
συμπολίτες μας θα μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που
θα τους εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Μέχρι τότε, αυτές οι μικρές
δράσεις στήριξης και αλληλεγγύης, συμβάλλουν ώστε κανείς συνάνθρωπός μας να μην
είναι μόνος στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.
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