Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων

Θεοδώρων

Λουτράκι, 29 Μαρτίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Αλληλεγγύη στους Πρόσφυγες
Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων συμμετέχει έμπρακτα στη δράση
αλληλεγγύης που διοργανώνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, για την αποστολή οργανωμένης
ανθρωπιστικής βοήθειας στους πρόσφυγες.
Στόχος είναι να δημιουργηθούν συνέργειες και να ενωθούν οι δυνάμεις φορέων και πολιτών
για να υποστηριχθεί το έργο των περιοχών που έχουν δημιουργηθεί καταυλισμοί. Η δράση
περιλαμβάνει τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα μακράς διάρκειας,
φαρμακευτικό - υγειονομικό υλικό και είδη υλικής συνδρομής) και την παράδοσή τους στους
υπευθύνους της εθελοντικής ομάδας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
Στα πλαίσια αυτά, ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων δημιουργεί δύο
σημεία συγκέντρωσης των ειδών, το ένα στο Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων
(ΚΑΠΗ) Λουτρακίου (οδός Υψηλάντου & Μπολέτη) και το δεύτερο στο Δημοτικό Κατάστημα
Αγίων Θεοδώρων (Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου).
Τα σημεία θα παραμείνουν ανοιχτά το χρονικό διάστημα από Τρίτη 29 Μαρτίου 2016 έως
και τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 και ώρες από τις 10:00 έως τις 12:00 το πρωί και από τις
18:00 έως τις 20:00 το απόγευμα. Αναλυτικότερα:
Ημερομηνία
Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016
Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016
Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016
Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016
Σάββατο, 2 Απριλίου 2016
Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016

Πρωί
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00

Απόγευμα
18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
18:00 - 20:00

Ακολουθεί κατάλογος των ειδών πρώτης ανάγκης για την κάλυψη των προσφύγων:
Κατηγορία 1η Τρόφιμα μικρής διάρκειας: Κρουασάν, κράκερ, μπισκότα, σοκολάτες,
πατατάκια, μακαρόνια, όσπρια συσκευασμένα, ρύζι συσκευασμένο σε σακουλάκια, ζάχαρη,
κονσέρβες λαχανικών, ψαρικών, κρεατικών (πλην χοιρινού κρέατος), φρυγανιές - παξιμάδια,
μέλια - μαρμελάδες σε μερίδες, καφέδες, ξηροί καρποί σε ατομικές συσκευασίες, βρεφικά
γάλατα 0-6 και 6-12 μηνών, βρεφικές κρέμες, γάλα κουτί εβαπορέ, τσάι πράσινο (όχι με
γεύσεις), νερά μικρά, χυμούς σε ατομικές συσκευασίες.
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Κατηγορία 2η Φαρμακευτικό - υγειονομικό υλικό: Αντιπυρετικά σιρόπια για παιδιά και
ενήλικες, αντιπυρετικά υπόθετα για παιδιά και ενήλικες, σιρόπια για το βήχα για παιδιά και
ενήλικες, εισπνεόμενα φάρμακα για παιδιά και ενήλικες, αντιβιοτικά σιρόπια, αντιβιοτικά
κολλύρια, μάσκες, φυσιολογικό ορό, γάντια.
Κατηγορία 3η Είδη υλικής συνδρομής: Πάνες 0-3, 3-6, 6-12, 12-18, 18-24, μηνών,
μωρομάντηλα, σερβιέτες, χαρτί υγείας, βρεφικά, σαπούνια, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες,
αφρόλουτρα, σαμπουάν, απορρυπαντικά καθαρισμού σε σκόνη και χλωρίνη πλαστικά πιάτα
- ποτήρια - πιρούνια, παιδικά ρούχα - παπούτσια - εσώρουχα - κάλτσες, γυναικεία ρούχα παπούτσια - κάλτσες, ανδρικά ρούχα - παπούτσια - κάλτσες, υπνόσακους, σκηνές, κουβέρτες,
σεντόνια, πετσέτες, σακίδια, αδιάβροχα.
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