
Οι Δομές Παροχής 
Βασικών Αγαθών στο 
Δήμο Ιλίου παρέχουν 
ένα πλέγμα κοινωνικών 
υπηρεσιών σε άτομα και 
οικογένειες που 
πλήττονται ή 
απειλούνται από τη 
φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό 
(άποροι, άστεγοι, ΑμεΑ, 
μονογονεϊκές 
οικογένειες, κ.ο.κ). 
Στόχος της δράσης 
αποτελεί η στήριξη και 
κοινωνική ενσωμάτωση 
του πληθυσμού και των 
ευπαθών ομάδων που 
έχουν πληγεί από την 
οικονομική κρίση, 
ειδικότερα των άστεγων 
και όσων βρίσκονται σε 
κατάσταση φτώχειας.

Σε όλες τις Δομές προσφέρονται από 
εξειδικευμένο προσωπικό υπηρεσίες 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και 
πληροφόρησης, με στόχο την 

ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση 
των ωφελούμενων.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο λειτουργεί από 
Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-15.00, 
προσφέροντας δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό 
υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, σε 
ωφελούμενους με χαμηλά οικογενειακά και 
ατομικά εισοδήματα που δεν έχουν πρόσβαση 
στο σύστημα περίθαλψης. 
Δέχεται δωρεές από τοπικούς φαρμακευτικούς 
συλλόγους, φαρμακοβιομηχανίες, εταιρείες 
παραφαρμακευτικών υλικών, καθώς και από 
ευαισθητοποιημένους πολίτες και συλλογικούς 
φορείς.

Kοινωνικό Φαρμακείο
Δωρεάν Φαρμακευτική Περίθαλψη

Η εξεύρεση των αγαθών που 
διανέμονται στις δομές 
στηρίζεται σε χορηγίες.  

Η Δομή Παροχής Συσσιτίου λειτουργεί από 
Δευτέρα έως Παρασκευή 13.00-15.00, 
προσφέροντας δωρεάν έτοιμα γεύματα σε 
σταθερή βάση σε άτομα και οικογένειες που 
τα έχουν ανάγκη (άποροι, άστεγοι). Η παροχή 
γευμάτων πραγματοποιείται σε πλήρη 
συμφωνία με τις κείμενες υγειονομικές 
διατάξεις. Τοπικές επιχειρήσεις παραγωγής και 
διανομής τροφίμων (φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, 
εστιατόρια, super markets κτλ.) στηρίζουν το 
έργο της Δομής, ώστε Τίποτα να μην πηγαίνει 
Χαμένο. 

Kοινωνικό Συσσίτιο
Σπιτικά γεύματα για το συνάνθρωπο

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο  λειτουργεί  από Δευτέρα 
έως Παρασκευή 9.00-17.00. Διανέμει δωρεάν σε 
τακτική βάση τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε 
άτομα και οικογένειες που πληρούν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις ένταξης (π.χ. τρόφιμα, είδη 
καθαρισμού & οικιακής χρήσης, είδη υγιεινής, 
προσωπικής και βρεφικής φροντίδας, κατεψυγμένα 
προϊόντα, βιβλία, παιχνίδια, κ.ο.κ.). Στο πλαίσιο της 
Δομής λειτουργεί Κοινωνική Ιματιοθήκη για τα 
ωφελούμενα άτομα, προσφέροντας είδη ένδυσης και 
υπόδησης. Τα προϊόντα προέρχονται από δωρεές και 
χορηγίες ευαισθητοποιημένων πολιτών, συλλογικών 
φορέων και επιχειρήσεων.

Kοινωνικό Παντοπωλείο
Τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης



Ωφελούμενοι των υπηρεσιών μπορεί να είναι 
μεμονωμένα άτομα και νοικοκυριά που διαμένουν 
στο Δήμο Ιλίου (συμπεριλαμβανομένων των 
νόμιμα διαμενόντων πολιτών 3ων χωρών ή 
ανιθαγενών καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες 
διεθνούς προστασίας), τα οποία βάσει κριτηρίων 
και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται 
σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από αυτήν 
(π.χ. άστεγοι, άποροι, ανασφάλιστοι, κ.ο.κ.). Η 
ένταξη των ωφελούμενων γίνεται σε συνεργασία 
με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου, 
κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και βάσει 
συγκεκριμένων κοινωνικό-οικονομικών κριτηρίων.

Ενταχθείτε στο Δίκτυο Υποστηρικτών των 
Δομών: 
• Αν εργάζεστε σε επιχείρηση εστίασης ή με 
είδη πρώτης ανάγκης
• Αν επιθυμείτε να στηρίξετε σε είδος τις 
ανάγκες των Δομών
• Αν θέλετε να απασχοληθείτε εθελοντικά, 
προσφέροντας λίγο από το χρόνο σας για καλό 
σκοπό.
Η συμμετοχή και κινητοποίηση των πολιτών 
είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία του έργου 
των Δομών, καθώς η εθελοντική προσφορά 
όλων μας που μπορεί να εκφραστεί δωρίζοντας 
τρόφιμα, φάρμακα κ.ά. μπορεί να βοηθήσει 
ουσιαστικά έναν συνάνθρωπό μας που έχει 
ανάγκη. 

Διεύθυνση: Ικάρου 28 & Κάλχου 64, 13122 Ίλιον

Τηλ.: 210 2612603 - Κοινωνικό Συσσίτιο & 
Κοινωνικό Παντοπωλείο,

217 7302769 - Κοινωνικό Φαρμακείο

E-mail: sissitio.edra.ilion@gmail.com, 
koinonikopantopolio.ilion.edra@gmail.com, 

edra.farmakeio@gmail.com

Url: www.domesilion.gr

Facebook: Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών 
Ιλίου 

Πώς μπορεί να ενταχθεί 
κάποιος στις Δομές 
Παροχής Βασικών Αγαθών 

Κοινωνία σε Δράση

ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

E-mail: info@edra-coop.gr
Url: www.edra-coop.gr 

Κάλχου 48-50, 13122 Ίλιον
Τηλ: 213 2030 000

E-mail: ilion@ilion.gr 
Url: www.ilion.gr

Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ», ως δικαιούχος φορέας, υλοποιεί σε 
συνεργασία με το Δήμο Ιλίου, το Πρόγραμμα «Δομές 
Παροχής Βασικών Αγαθών: α) Κοινωνικό Παντοπωλείο, β) 
Κοινωνικό Φαρμακείο, γ) Κοινωνικό Συσσίτιο, στο πλαίσιο του 
Π.Ε.Π. «Αττική 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ: 5001294. 

Φορέας Υλοποίησης: Συμπράττων Φορέας:

Συμπράττων Φορέας:
Φορέας Υλοποίησης:

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνικό Φαρμακείο

Κοινωνικό Συσσίτιο
“ Ίλιον-Στήριξη”

ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ


