
   

 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ- 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ 
 
 
 

Ενόψει των Εορταστικών ημερών του Πάσχα που πλησιάζουν, κι ενώ η 
πανδημία πλήττει υγειονομικά & κοινωνικοοικονομικά ολοένα κ περισσότερο 
τους συνδημότες μας, η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Κορυδαλλού, εργάζεται αδιάλειπτα για την ικανοποίηση των αναγκών τους. 

Μετά τη Διανομή προϊόντων, στις 1.400 οικογένειες- Δικαιούχους ΤΕΒΑ στις 6 
& 7 Απριλίου, συνεχίζεται κάθε μήνα η στήριξη στις 185 οικογένειες- 
Δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

Στις 21/04/2021, πραγματοποιήθηκε η Διανομή του Πασχαλινού Βοηθήματος 
στις  637 οικογένειες που υποστηρίζονται από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς 
της Υπηρεσίας μας. Στο πλαίσιο αυτό, το προσωπικό των Κ.Υ, επιμελήθηκε 
το στολισμό και προσέφερε πασχαλινές λαμπάδες σε 220 παιδιά των 
οικογενειών αυτών αλλά και στους εξυπηρετούμενους του Κέντρου 
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), ως ελάχιστο δείγμα αγάπης, 
ελπίδας & προσφοράς. 

Παράλληλα, η καθημερινή σίτιση 235 ατόμων, θα συνεχιστεί και τις ημέρες 
των Αργιών του Πάσχα, ώστε κανείς συμπολίτης μας να μην στερηθεί τα 
αγαθά του εορταστικού τραπεζιού. 

Ευχαριστούμε από καρδιάς, τους παρακάτω Χορηγούς (Φορείς – Εταιρείες / 
Ιδιώτες) για την πολύτιμη προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών με σκοπό την 
κάλυψη των αναγκών των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικό 
Παντοπωλείο & Κοινωνικό Μαγειρείο) του Δήμου μας. 
 Οι συγκινητικές αυτές κινήσεις, αποτελούν παράδειγμα κοινωνικής 
αλληλεγγύης και έμπρακτης προσφοράς στην τοπική κοινωνία: 
 
             

 

Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών  
 

 

 
                                     
                               



                                                                             

 

                     ΧΟΡΗΓΟΙ: 

• Αλυσίδα Super market Σκλαβενίτης 

• Αλυσίδα Super market ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & οι εργαζόμενοί τους 

• Σωματείο Α΄ Λαϊκής Πειραιά Επαγγελματιών Πωλητών 

• Σωματείο Β΄ Λαϊκής Πειραιά Επαγγελματιών Πωλητών 

• Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ» 

• Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Δικτύου «Μπορούμε» 

• Εκπαιδευτικός Όμιλος «Όμηρος» 

• Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» 

• Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

• Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου 

• Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Δημητρίου & Μπλανς Λαμπροπούλου 

• Ένωση μη κερδοσκοπικών Σωματείων & Ιδρυμάτων «Μαζί για το 

Παιδί» 

• Κατάστημα εκκλησιαστικών ειδών «ΚΟΥΜΑΡΑΣ»  

• Αδαμόπουλος Γεώργιος, Λογιστής 

• «ΛΟΥΚΟΥΛΟΣ» Χωριάτικες χειροποίητες  πίτες 
• Οικογένεια Χατζάτογλου μέσω της Γερμανικής Οργάνωσης 

«Πρωτοβουλία για μία ανθρώπινη κοινωνία» 

 

 

               & κάθε άλλο πολίτη που έχει συνεισφέρει εμπράκτως. 

         Σας ευχαριστούμε θερμά, ευχόμαστε καλή Ανάσταση με υγεία! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


