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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τη λειτουργία Κοινωνικών Φαρµακείων σε Θήρα και Άνδρο 
χρηµατοδοτεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασµού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη 
δηµιουργία δοµών ενίσχυσης του δικτύου παροχής κοινωνικών υπηρεσιών προς του 
νησιώτες, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζηµάρκος µε αποφάσεις 
του, ενέταξε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014- 
2020» την ίδρυση και λειτουργία του Κοινωνικού Φαρµακείου ∆ήµου Άνδρου, και 
τη λειτουργία του Κοινωνικού Φαρµακείου ∆ήµου Θήρας, προϋπολογισµού 
δηµόσιας δαπάνης 126.360 ευρώ έκαστο.  

Σκοπός των Κοινωνικών Φαρµακείων είναι η δωρεάν παροχή φαρµάκων, 
υγειονοµικού υλικού και παραφαρµακευτικών προϊόντων και στοχεύει στην 
υποστήριξη των οµάδων του πληθυσµού που πλήττονται ή απειλούνται από τη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό και αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες τους 
σε βασικά αγαθά.  

Το Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Θήρας προβλέπεται να παρέχει υπηρεσίες σε 
τουλάχιστον 100 ωφελούµενους κάθε µήνα. Ωφελούµενοι είναι τα άτοµα που 
διαµένουν στο ∆ήµο Θήρας, τα εξαρτώµενα µέλη των οικογενειών τους, καθώς και 
νόµιµα διαµένοντες πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση 
φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, είτε στερούνται ασφαλιστικής κάλυψης. 
Επίσης, θα επιδιωχθεί η κάλυψη αναγκών και η παροχή υπηρεσιών και στα 
µικρότερα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας (Ίο, Σίκινο, Φολέγανδρο και 
Ανάφη).  

Το Κοινωνικό Φαρµακείο του ∆ήµου Άνδρου θα στεγαστεί στο ισόγειο κτίριο του 
Αγροτικού Ιατρείου στον παραλιακό δρόµο του Μπατσίου. Θα διασφαλίζει τη 
σταθερή τροφοδοσία τουλάχιστον 100 ωφελουµένων κάθε µήνα. Ωφελούµενοι  είναι 
άτοµα και νοικοκυριά που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από 
φτώχεια (ωφελούµενοι ΤΕΒΑ, ανασφάλιστα άτοµα µε χαµηλό ετήσιο εισόδηµα, 
άτοµα µε βιβλιάριο απορίας κλπ), οι οποίοι θα επιλέγονται από τις Κοινωνικές 
Υπηρεσίες του ∆ήµου , βάσει συγκεκριµένων οικονοµικοκοινωνικών κριτηρίων. 



Τα Κοινωνικά Φαρµακεία θα διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής και 
µέτρησης της απόδοσής του, το οποίο θα διασυνδεθεί µε το Ενιαίο Πληροφοριακό 
Σύστηµα καταγραφής και παρακολούθησης ωφελουµένων, το οποίο θα λειτουργήσει 
κεντρικά, στο Υπουργείο Εργασίας, Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας, ώστε από τα 
στατιστικά στοιχεία που θα προκύπτουν θα ελέγχεται η αποτελεσµατικότητα και η 
απόδοση της λειτουργίας της δοµής.  

Οι δύο πράξεις εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της 
Κοινωνικής Ένταξης  - Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού” του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος “Νότιο Αιγαίο”. Η συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη ανέρχεται 
σε 126.360 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο Κοινωνικά Φαρµακεία  και καλύπτει την 
λειτουργία τους για την τριετία από 30/11/2016 έως 29/11/2019.  

 

 


