
 

 

7/12/2020. Επιμέλεια: Λάμπρος Αραπάκος, κοινωνικός λειτουργός, ΕΔΕΑΥ 2ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Πατρών  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Ομάδας 

Αντιμετώπισης 

Έκτακτων 

Περιστατικών  

Μπορούν να 

απευθύνονται οι 

πολίτες που 

αντιμετωπίζουν θέματα 

διαβίωσης λόγω των 

έκτακτων συνθηκών του 

lockdown. 

 

2610339638 

Ώρες επικοινωνίας: 8 π. μ. ως 8 μ. μ. 

https://kodip.gr/menu-deltia-

typou/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-

%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-10-11-2020/ 

ms.kodip@gmail.com 

Δομής Παροχής 

Βασικών Αγαθών: 

Κοινωνικό 

Παντοπωλείο και  

Συσσίτιο 

Το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο: Διανομές 

τροφίμων ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα 

στους εγγεγραμμένους 

δικαιούχους καθώς και 

διανομή προϊόντων 

πρωινού- δεκατιανού 

σε εγγεγραμμένες 

οικογένειες μαθητών. Η 

Δομή Παροχής 

Συσσιτίου: Παροχή δύο 

γευμάτων την ημέρα 

για επτά ημέρες την 

εβδομάδα. 

Δικαιολογητικά : http://kodip.gr/wp-

content/uploads/images/promitheas/dikaiologitika_koinwniko_panto

pwleio_sissitia.pdf 

 

Η κατάθεση δικαιολογητικών  μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά στο e-

mail: koinonikopantopoleio.patras@gmail.com  ή με την προσωπική 

παρουσία στην υπηρεσία. 2610311561 / 2614409976 

Ελ. Βενιζέλου 38 & Σολωμού 

 

 

Συμβουλευτικό 

Κέντρο Ατόμου 

και Οικογένειας 

 

Ψυχολογική υποστήριξη  

Ελ. Βενιζέλου 38 & 

Σολωμού 

 

 

Οι συνεδρίες γίνονται είτε με φυσική παρουσία μετά από τηλεφωνικό 

ραντεβού είτε μόνο τηλεφωνικά στο 2614409974. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων:  

https://kodip.gr/men-koinoniki-yposthriksh/   

https://kodip.gr/men-koinoniki-yposthriksh/diefthynseis-domon/ 
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ 

ΤΡΟΦΙΜΑ, ΕΙΔΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 

  

Παρέχει υλική, κοινωνική, ψυχολογική και ιατρική 

υποστήριξη/ παρέμβαση. Μια από τις υπηρεσίες του είναι 

είναι η λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Παιδιού  

και Οικογένειας. 
 

  

https://www.hamogelo.gr/gr/el/loc

ations/to-chamogelo-tou-paidiou-

stin-patra/ 

Το Χαμόγελο του 

Παιδιού – Πάτρα 

   

    

  

 

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/ 

 

6981044800 

    

  

 

Ελ. Βενιζέλου 

122 

2611122497 

   tofoteinoasteri@gmail.com 

 

Κίνηση 

Υπεράσπισης 

Δικαιωμάτων 

Προσφύγων και 

Μεταναστών/στριών 

 

Παρέχει  τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης  

σε οικογένειες μεταναστών και προσφύγων.  

 

 

 

 

Ιωάννου 

Βλάχου 19 

 

https://bit.ly/2xNIs5k 

 

6950654775, 6945355131 

 

kinisi.yperaspisis@gmail.com 

  

  

  

  

 

 

 

Συσσίτια Ιεράς 

Μητρόπολης Αχαΐας 

«Άρτος Αγάπης» 

 

 

 

Καθημερινή παροχή γευμάτων.  

 

 

 

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/15370

8264819584/ 

 

Η επικοινωνία γίνεται μέσω των 

διαχειριστών της ομάδας στο facebook 
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Εθελοντική οµάδα 

ΣΥΝάνθρωποι 

 

 

Παρέχει τρόφιμα και είδη  

πρώτης ανάγκης  

και άλλα είδη όπως παιδικά ρούχα,  

προίκα μωρού, ηλεκτρικά είδη. 

 

 

 

 

Δραστηριοποιείται 

κυρίως στη 

Ναύπακτο και την 

Πάτρα 

 

 

 

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

synanthropoi/ 

 

6945858168 

 

Ομάδα Αλληλεγγύης 

του 

Αντιεφησυχαστικού 

Συλλόγου Τωρινών 

Ονειροπόλων- 

επικοινωνούμε 

ΑΣΤΟ 

 

Παρέχει τρόφιμα και είδη  

πρώτης ανάγκης. 

 

 

 

 

 

 

 

Σαχτούρη 65 & 

Αλ. Υψηλάντου 

 

 

https://www.astopatras.gr/katigories/oma

da-allileggyis 

 

https://www.facebook.com/groups/23072

0734491478/ 

 

6988698291 

 

Εθελοντική ομάδα 

Καραντίνα helpers 

 

Παρέχει   τρόφιμα και  είδη  

πρώτης ανάγκης σε οικογένειες. 

 

  

  

https://www.facebook.com/Karantinahel

pers  

 

https://www.facebook.com/groups/67095

2216984096/  

 

Η επικοινωνία γίνεται μέσω των 

διαχειριστών της ομάδας στο facebook 

 

 

Ελληνικός Ερυθρός 

Σταυρός 

Περιφερειακό Τμήμα 

Πατρών 

Κοινωνική Υπηρεσία 

 

  

 

Παροχή τροφίμων σε μοναχικά, 

ηλικιωμένα άτομα, ασθενείς και σε 

οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες.  

 

 

8ης Οκτωβρίου 

(Καρόλου) 8 

 

http://www.redcross.gr/default.asp?pid=1

1&la=1 

 

2610277833 
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