
 

 

 

28/4/2020. Στους παρακάτω πίνακες, παρατίθενται ορισμένες υπηρεσίες που συνήθως προτείνουμε στις οικογένειες των 

μαθητών και των μαθητριών για την κάλυψη των αναγκών τους στο πλαίσιο της διασύνδεσης και της παραπομπής.  Οι  

υπηρεσίες αυτές, την περίοδο αυτή, δέχονται νέα αιτήματα αξιοποιώντας κυρίως την τηλεφωνική ή την ηλεκτρονική 

επικοινωνία (e-mail, skype κτλ).  

Επιμέλεια: Λάμπρος Αραπάκος, κοινωνικός λειτουργός, ΕΔΕΑΥ 2
ου

 Ειδικού Νηπιαγωγείου Πατρών 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ   

ΔΟΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ 

 

Δομές Παροχής Βασικών 

Αγαθών: Κοινωνικό 

Παντοπωλείο, Συσσίτια   

 

 

2614409975 (για 

νέα αιτήματα) 

2610311561 

 

 

trapezatrofimon@gmail.com 

koinonikopantopoleio.patras@gmail.com  

 

http://www.kodip.gr/index.php/men-

koinoniki-yposthriksh  

 

Κέντρο Κοινότητας  

 

2614409977 

2614409970 

 

d.patrewn.k.k@gmail.com  

 

http://www.kodip.gr/index.php/men-

koinoniki-yposthriksh  

mailto:trapezatrofimon@gmail.com
mailto:koinonikopantopoleio.patras@gmail.com
http://www.kodip.gr/index.php/men-koinoniki-yposthriksh
http://www.kodip.gr/index.php/men-koinoniki-yposthriksh
mailto:d.patrewn.k.k@gmail.com
http://www.kodip.gr/index.php/men-koinoniki-yposthriksh
http://www.kodip.gr/index.php/men-koinoniki-yposthriksh


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπηρεσία ενίσχυσης των 

πληθυσμιακών ομάδων, 

που  αδυνατούν ή δεν 

επιτρέπεται να 

μετακινηθούν από τις 

κατοικίες τους και 

αδυνατούν να 

εξυπηρετηθούν 

 

8 π.μ. με 2 μ.μ. 

2610311060 

2610453907  

2610 339638   

 

2 μ. μ. με 8 μ.μ. 

2610329490 

 

ms.kodip@gmail.com 

 

http://www.kodip.gr/index.php/menu-deltia-

typou/234-anakoinosi-systasi-neas-ypiresias  

 

Δομές Αστέγων 

Υπνωτήριο 

Ανοικτό Κέντρο Ημέρας  

 

2610342995 

 

ipnotirio.al@gmail.com 

kentroimeras.dp@gmail.com  

 

 

Τηλεφωνική γραμμή 

ψυχολογικής υποστήριξης  

Συμβουλευτικού Κέντρου 

 

2614409974 

 

  

http://www.kodip.gr/index.php/menu-deltia-

typou/234-anakoinosi-systasi-neas-ypiresias  

mailto:ms.kodip@gmail.com
http://www.kodip.gr/index.php/menu-deltia-typou/234-anakoinosi-systasi-neas-ypiresias
http://www.kodip.gr/index.php/menu-deltia-typou/234-anakoinosi-systasi-neas-ypiresias
mailto:ipnotirio.al@gmail.com
mailto:kentroimeras.dp@gmail.com
http://www.kodip.gr/index.php/menu-deltia-typou/234-anakoinosi-systasi-neas-ypiresias
http://www.kodip.gr/index.php/menu-deltia-typou/234-anakoinosi-systasi-neas-ypiresias


 

 

 

 

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ  

 

Το Χαμόγελο του 

Παιδιού – Πάτρα 

 

 

Παρέχει υλική, κοινωνική, ψυχολογική και ιατρική 

υποστήριξη/ παρέμβαση. Μια από τις υπηρεσίες είναι 

η λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και 

Οικογένειας. 

  

https://www.hamogelo.gr/gr/el/houses/to-chamogelo-

tou-paidiou-stin-patra/  

 

https://www.hamogelo.gr/gr/el/paidia-se-

ftocheia:kentra-stiriksis/  

Όθωνος Αμαλίας 

83 

2610332499 

 

patra@hamogelo.gr  

 

Το Φωτεινό Αστέρι 

 

 

 

 

Ψυχοκοινωνική και υλική υποστήριξη οικογενειών με 

παιδιά έως 16 ετών, που αντιμετωπίζουν οικονομικές 

δυσκολίες.  

https://tofoteinoasteri.org/  

Ελ. Βενιζέλου 122 

6981044.800  

 

2611122497 

 

tofoteinoasteri@gmail.com  

 

Κίνηση 

Υπεράσπισης 

Δικαιωμάτων 

Προσφύγων και 

Μεταναστών/στριών 

 

Παρέχει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε 

οικογένειες μεταναστών και προσφύγων. 

https://bit.ly/2xNIs5k  

Ιωάννου Βλάχου 

19 

6950654775, 6945355131 

 

kinisi.yperaspisis@gmail.com  

https://www.hamogelo.gr/gr/el/houses/to-chamogelo-tou-paidiou-stin-patra/
https://www.hamogelo.gr/gr/el/houses/to-chamogelo-tou-paidiou-stin-patra/
https://www.hamogelo.gr/gr/el/paidia-se-ftocheia:kentra-stiriksis/
https://www.hamogelo.gr/gr/el/paidia-se-ftocheia:kentra-stiriksis/
mailto:patra@hamogelo.gr
https://tofoteinoasteri.org/
mailto:tofoteinoasteri@gmail.com
https://bit.ly/2xNIs5k
mailto:kinisi.yperaspisis@gmail.com


 

 

 

 

 

Συσσίτια Ιεράς 

Μητρόπολης Αχαΐας 

«Άρτος Αγάπης» 

 

Παροχή  γευμάτων κάθε μέρα.  Φιλοποίμενος 27 

2610320602 

 

i–m–patron@otenet.gr  

 

mitropolitis.patrwn@gmail.com 

 

 

Εθελοντική ομάδα 

Χέρι - Χέρι 

 

 

 

Παρέχει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, όπως 

επίσης ρούχα και παπούτσια.  

https://www.facebook.com/groups/153708264819584/ 

 

 

Η επικοινωνία γίνεται μέσω των διαχειριστών 

της ομάδας στο facebook 

 

 

Εθελοντική οµάδα 

ΣΥΝάνθρωποι  

 

 

 

Παρέχει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης και άλλα 

είδη όπως παιδικά ρούχα, προίκα μωρού, ηλεκτρικά 

είδη.  

https://www.facebook.com/vivi.paxinou.synanthropoi/ 

  

Δραστηριοποιείται 

κυρίως στη 

Ναύπακτο και την 

Πάτρα 

6945858168 

 

 

 

Ομάδα Αλληλεγγύης 

του 

Αντιεφησυχαστικού 

Συλλόγου Τωρινών 

Ονειροπόλων- 

επικοινωνούμε 

ΑΣΤΟ  

Παρέχει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. 

Υποστήριξη σε άτομα που αντιμετωπίζουν πρακτικές 

δυσκολίες σε ζητήματα καθημερινότητας π.χ ψώνια, 

πληρωμή λογαριασμών.  

https://www.astopatras.gr/katigories/omada-

allileggyis  

Σαχτούρη 65 & 

Αλ. Υψηλάντου 

6988698291  

 

 

mailto:i–m–patron@otenet.gr
mailto:mitropolitis.patrwn@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/153708264819584/
https://www.facebook.com/vivi.paxinou.synanthropoi/
https://www.astopatras.gr/katigories/omada-allileggyis
https://www.astopatras.gr/katigories/omada-allileggyis


 

 

 

 

Εθελοντική ομάδα 

Καραντίνα helpers 

 

 

Παρέχει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε 

οικογένειες. 

https://www.facebook.com/groups/670952216984096/ 

  

 

 

 

Η επικοινωνία γίνεται μέσω των διαχειριστών 

της ομάδας στο facebook 

 

 

Συμβουλευτικό 

Κέντρο Γυναικών 

 

 

 

Παρέχει εξειδικευμένες και εξατομικευμένες 

υπηρεσίες σε γυναίκες, όπως: ψυχοκοινωνική στήριξη 

σε θύματα βίας λόγω φύλου, πληροφόρηση και 

συμβουλευτική σε θέματα απασχόλησης και 

επιχειρηματικότητας, νομική συμβουλευτική.  

https://bit.ly/2JrIfqs     https://bit.ly/3aGzAwB 

 

Κανακάρη 101Β 

2610620059 

 

patra@isotita.gr  

 

 

Ινστιτούτο 

Εργασίας/Γ.Σ.Ε.Ε 

 

 

 

 

Συμβουλευτική για ζητήματα εργασίας στους 

εργαζόμενους και ανέργους της περιφερειακής δομής 

ΙΝΕ ΓΣΕΕ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

https://bit.ly/39v1LwI  

 

Κολοκοτρώνη 20 

2610624755 

 

patrainediktio@inegsee.gr  

 

 

https://www.facebook.com/groups/670952216984096/
https://bit.ly/2JrIfqs
https://bit.ly/3aGzAwB
mailto:patra@isotita.gr
https://bit.ly/39v1LwI
mailto:patrainediktio@inegsee.gr


 

 

 

Καλλίπολις – 

Κέντρο Πρόληψης 

Εξαρτήσεων & 

Προαγωγής 

Ψυχοκοινωνικής 

Υγείας Π.Ε. Αχαΐας 

 

 

Παρέχει συμβουλευτική/ υποστήριξη σε γονείς/ 

κηδεμόνες.  

http://kpachaia.gr/ 

 

Ν.Ε.Ο. Πατρών-

Αθηνών 35 

(έναντι νέου 

μουσείου) 

 

2610226948 

2610623290  

 

 kpachaia@pat.forthnet.gr 

 

Κέντρο Ημέρας του 

Συλλόγου για την 

Ψυχική Υγεία-

ΣΟΨΥ Πάτρας  

 

Ψυχιατρική, παιδοψυχιατρική, ψυχοκοινωνική, 

ψυχοθεραπευτική, εργοθεραπευτική, νοηλευτική 

υποστήριξη/ παρέμβαση. Γίνεται προτεραιοποιήση 

βάσει κρισιμότητας του αιτήματος. 

 

https://sopsipatron.gr/  

 

Κανάρη 74 

2610621273 

 

sopsipatron@gmail.com  

ΚΕΘΕΑ  

Κύτταρο -Οξυγόνο 

 

 

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε έφηβους και νεαρούς 

ενήλικες χρήστες ναρκωτικών ουσιών καθώς και στις 

οικογένειές τους. 

 

https://www.kethea.gr/kethea/therapeftika-

programmata/kethea-kyttaro-oksygono/ 

 

 

 

 

 

 

 

Φωκαίας 26 

2610343400 

 

info@kethea-oxygono.gr  

http://kpachaia.gr/
mailto:kpachaia@pat.forthnet.gr
https://sopsipatron.gr/
mailto:sopsipatron@gmail.com
https://www.kethea.gr/kethea/therapeftika-programmata/kethea-kyttaro-oksygono/
https://www.kethea.gr/kethea/therapeftika-programmata/kethea-kyttaro-oksygono/
mailto:info@kethea-oxygono.gr


 

 

 

 

 

 

Κέντρο Στήριξης 

Παιδιού & 

Οικογένειας 

Πάτρας,  

Κέντρο 

Μαθησιακής και 

Παιδαγωγικής 

Υποστήριξης 

Παιδικά Χωριά SOS 

Ελλάδος 

 

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη παιδιών και γονέων, 

λογοθεραπεία, ειδική αγωγή για παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες, μαθησιακή υποστήριξη.  

 

https://sos-villages.gr/kentra-stirixis/ 

 

Αθανασίου 

Διάκου 70 

2610320879  

 

sospatra@sos-villages.gr 

 

 

ΟΚΑΝΑ 

Δίκτυο 

Θεραπευτικών 

Υπηρεσιών Πάτρας 

"ΓΕΦΥΡΑ" 

 

 

Παροχή υποστήριξης και θεραπείας σε χρήστες 

ναρκωτικών ουσιών ή εξαρτημένους από αλκοόλ 

 

https://www.okana.gr/2012-02-03-13-07-

06/stegnatherapeutikaproggrammata/item/131 

 

Αλ. Υψηλάντου 

185 

2610 279795 

 

patrasnet@okana.gr  

Κλαμπ Οικογενειών 

με Προβλήματα από 

το Αλκοόλ 

(Κ.Ο.Π.Α.) 

 

 

 

Υποστήριξη και παρέμβαση σε οικογένειες που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με το 

αλκοόλ. 

 

https://www.facebook.com/kopa.patras/ 

 

https://escopa.gr/kopa/ 

 

 

6984814013 

 

copapatras@gmail.com  

https://sos-villages.gr/kentra-stirixis/
mailto:sospatra@sos-villages.gr
https://www.okana.gr/2012-02-03-13-07-06/stegnatherapeutikaproggrammata/item/131
https://www.okana.gr/2012-02-03-13-07-06/stegnatherapeutikaproggrammata/item/131
mailto:patrasnet@okana.gr
https://www.facebook.com/kopa.patras/
https://escopa.gr/kopa/
mailto:copapatras@gmail.com


 

 

 

Φροντίζω  

 

 

 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οικογένειες που 

φροντίζουν άτομα με άνοια από επαγγελματίες υγείας. 

 

https://frodizo.gr/ 

 

 

Φαναρίου 25 

2610222612 

 

info@frodizo.gr 

 

 

 

 

 

Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας 

2611100405 

Δευτέρα – Κυριακή 8.00 π.μ. - 8.00 μ.μ. 

 

https://frodizo.gr/
mailto:info@frodizo.gr

