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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Χριστουγεννιάτικες δράσεις από την Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας του Περιφερειακού 
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πάτρας 

Η Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας και οι Εθελοντές Κοινωνικής 
Πρόνοιας του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πάτρας, ενόψει της 
εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, 
διοργάνωσαν για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις οποίες  
στηρίζουν, τις παρακάτω εκδηλώσεις : 

• Εορταστική εκδήλωση με ζωντανή μουσική και προσφορά 
δείπνου για τα 45 άτομα με ψυχιατρικά προβλήματα, που 
φιλοξενούνται στο οικοτροφείο «Κλίμακα» και στους δύο ξενώνες 
«Ψυχαργώς» της πόλης. 

• Βόλτα στη στολισμένη πόλη και προσφορά γεύματος για τα 35 
παιδιά που φιλοξενούνται στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
«Σκαγιοπούλειο Θηλέων και Αρρένων», χριστουγεννιάτικο γεύμα 
και προσφορά δώρων από γνωστό ξενοδοχείο της πόλης, καθώς και κατασκευή κοσμημάτων για τα 18 
κορίτσια του Κέντρου.  

• Χριστουγεννιάτικες αγορές σε γνωστό πολυκατάστημα της πόλης για τα 11 παιδιά με νοητική υστέρηση, 
που φιλοξενούνται στο Θ.Π.Κ. «Η Μέριμνα» Πατρών και προσφορά γεύματος από γνωστή αλυσίδα 
εστιατορίων. 

• Βραδινή έξοδο και παρουσία στην τελετή φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, για τους 18 
ψυχικά ασθενείς του οικοτροφείου της «Κλίμακας» Πατρών.  

• Εορταστική εκδήλωση με προσφορά συμβολικών δώρων και ζωντανή μουσική σε χριστουγεννιάτικες 
μελωδίες, για τα 100 φιλοξενούμενα άτομα του Ασύλου Ανιάτων Πατρών και τους 100 ηλικιωμένους του 
Κωνσταντοπουλείου Οίκου Ευγηρίας Πατρών. 

• Επίσκεψη κατ’ οίκον σε μοναχικά ηλικιωμένα άτομα, στα οποία παρέχεται 
ψυχοκοινωνική στήριξη σε εβδομαδιαία βάση, ανταλλαγή ευχών και 
προσφορά συμβολικών δώρων, τροφίμων και γλυκισμάτων. 

• Επίσκεψη στους κρατούμενους του Καταστήματος Κράτησης Πατρών για 
ανταλλαγή ευχών με τους κρατούμενους που προέρχονται από μακρινές 
περιοχές και δεν έχουν οικογενειακό περιβάλλον και ενίσχυση με είδη 
ατομικής υγιεινής, αλληλογραφίας, ρουχισμού και υποδημάτων οικονομικά 
αδύναμων κρατουμένων.  

• Καθημερινή παρουσία και παροχή φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης 
σε επτά (7) παιδιά, αδέρφια μεταξύ τους, τα οποία απομακρύνθηκαν από το 
οικογενειακό τους περιβάλλον με εισαγγελική εντολή και φιλοξενήθηκαν για 
χρονικό διάστημα 20 περίπου ημερών, στην Παιδιατρική Κλινική του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», έως ότου ολοκληρώθηκαν από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες οι διαδικασίες αποκατάστασής τους.  

• Προσφορά τροφίμων, γλυκισμάτων και ειδών ατομικής υγιεινής σε 329 οικονομικά αδύναμες οικογένειες 
και σε 108 μοναχικά ηλικιωμένα άτομα, κατοίκους του Δήμου Πατρέων και του Δήμου Ερυμάνθου, που 
υποστηρίζονται από την κοινωνική υπηρεσία του Τμήματος καθώς από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου 
Ερυμάνθου. 

*** 


