
 

 

Στον παρακάτω πίνακα, παρατίθενται ορισμένες υπηρεσίες που συνήθως προτείνουμε στις οικογένειες των μαθητών για την 

κάλυψη των αναγκών τους στο πλαίσιο της διασύνδεσης και της παραπομπής.  Οι  υπηρεσίες αυτές, την περίοδο αυτή, δέχονται     

νέα αιτήματα αξιοποιώντας την τηλεφωνική ή την ηλεκτρονική επικοινωνία (e-mail, skype κτλ). Υπάρχουν υπηρεσίες, που δεν 

έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα αυτό διότι δεν υποστηρίζουν νέα αιτήματα, ανταποκρίνονται στις ανάγκες των οικογενειών που 

εξυπηρετούσαν πριν ληφθούν τα προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια του πληθυσμού, λόγω της έξαρσης του COVID 19. 

 

Το Χαμόγελο του 

Παιδιού - Πάτρα 

 

Παρέχει υλική, κοινωνική, ψυχολογική και ιατρική υποστήριξη/ 

παρέμβαση. Μια από τις υπηρεσίες του 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  

 

 

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  
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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  

Το Φωτεινό Αστέρι  

 

Ψυχοκοινωνική και υλική υποστήριξη οικογενειών με παιδιά έως 

16 ετών, που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.  

 

https://tofoteinoasteri.org/ 

 

Ελ. Βενιζέλου 122 

2611122497 

6981044.800 

 

tofoteinoasteri@gmail.com 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ   

ΔΟΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Δομές Παροχής 

Βασικών Αγαθών: 

Κοινωνικό 

Παντοπωλείο, 

Συσσίτια   

2614409975 

 

trapezatrofimon@gmail.com 

koinonikopantopoleio.patras@gmail.com  

http://www.kodip.gr/i

ndex.php/men-

koinoniki-yposthriksh  

Κέντρο Κοινότητας  2614409977 

2614409970 

d.patrewn.k.k@gmail.com  http://www.kodip.gr/i

ndex.php/men-

koinoniki-yposthriksh  

Υπηρεσία ενίσχυσης 

των πληθυσμιακών 

ομάδων, που  

αδυνατούν ή δεν 

επιτρέπεται να 

μετακινηθούν από τις 

κατοικίες τους και 

αδυνατούν να 

εξυπηρετηθούν 

Ώρες: 8.00 – 14.00 

Α΄  ΚΑΠΗ  

2610311060  

Β΄   ΚΑΠΗ 

2610453907  

Γ’ ΚΑΠΗ 

2610339638   

----------------------------

Ώρες: 14.00 – 20.00 

ΚΔΑΠ ΜΕΑ 

«ΚΟΜΑΙΘΩ» 

2610329490   

ms.kodip@gmail.com http://www.kodip.gr/i

ndex.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/i

ndex.php/menu-deltia-

typou/234-anakoinosi-

systasi-neas-ypiresias  
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