
Η υπηρεσία μας επισυνάπτει συμπληρωματικά χρήσιμα τηλέφωνα υποστηρικτικών 

υπηρεσιών που μπορεί να απευθυνθεί κανείς σε πανελλαδικό ή  τοπικό επίπεδο: 

• ΕΟΔΥ, Πληροφορίες σχετικά με τον κορωνοϊό : 1135  

• Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης για τον Κορωνοιό : 10306 

• ΑΜΚΕ «ΚΛΙΜΑΚΑ», Γραμμή υποστήριξης και παρέμβασης στην κρίση για την 

πρόληψη των αυτοκτονιών: 1018, 2103417162-3 (όλο το 24ωρο). 

• Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πολίτες για 

οικογενειακά και ψυχολογικά προβλήματα : 1107 (όλο το 24ωρο-Εθνική Γραμμή 

Παιδικής Προστασίας). 

• Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας «197», Υποστήριξη σε άτομα, οικογένειες και 

ευάλωτες ομάδες:  197 (όλο το 24ωρο).  

• ΑΜΚΕ «ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ», Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη για εγκύους και 

θηλάζουσες νέες μητέρες: 210 9319054  

• Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού- Πρόγραμμα «ΑΛΚΥΟΝΗ», Τηλεφωνική γραμμή 

υποστήριξης του Μητρικού Θηλασμού: 10525 (Καθημερινά  9:00-17:00, Σάββατο 

05:00-14:00). 

• ΜΚΟ «Φίλοι του Μητρικού Θηλασμού», Προώθηση του φυσιολογικού τοκετού και 

του μητρικού θηλασμού: 2106844201 

• Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα», Προστασία γονέων-παιδιών, μονογονεικών 

οικογενειών, επιτόκων κ.α. : 2132015700 (πατήστε 3). 

• Κέντρο Στήριξης Οικογένειας  της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Παροχή 

συμβουλών και υποστήριξης σε οικογένειες: 2103841536 

• Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Γενική Γραμματεία 

Ισότητας των Φύλων, Γραμμή SOS της Γενικής Γραμματείας Ισότητας- Υποστήριξη 

σε θέματα κακοποίησης: 15900, 210 3220900 (όλο το 24ωρο). 

• ΜΚΟ «Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης»,  Γραμμή κατά της Οικογενειακής Βίας «ΔΙΠΛΑ 

ΣΟΥ» : 210 9700814 (7:00-00:00). 

• 11528-ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ, Γραμμή υποστήριξης για ΛΟΑΤΚΙ άτομα και τις οικογένειες τους: 

11528 (12:00- 18:00 καθημερινά). 

• ΜΚΟ «Νηφάλιοι», Συμπαράσταση και καθοδήγηση σε θέματα κατάχρησης αλκοόλ 

σε γενικό πληθυσμό, ειδικά κοινά και εφήβους : 2106852600 (όλο το 24ωρο). 

• «Μέριμνα», Γραμμή Στήριξης στο πένθος και στη σοβαρή ασθένεια: 2106463622 

(10:00-17:00). 

• MKO «Μαζί για το παιδί», Συμβουλευτική κατευθύνσεων σε παιδιά, εφήβους, 

γονείς και εκπαιδευτικούς: 11525 (καθημερινά 09:00-21:00). 

• ΜΚΟ «Το Χαμόγελο του παιδιού», Μέριμνα για κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα 

ή υπό εξαφάνιση παιδιά, Γραμμή «Amber Alert»: 1056(Γραμμή SOS) και 

2103306170 έως 79. 

• Εφήβων και Νέων Γραμμή, Υποστήριξη σε εφήβους και νέους: 2103638833.  

• Μονάδα Εφηβικής Υγείας, Γραμμή για την τεχνολογία «ΜΕ Υποστηρίζω»- 

Υποστήριξη για θέματα που αφορούν την ορθή χρήση της τεχνολογίας από 

ανηλίκους. Απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους, γονείς: 8001180015 (καθημερινά 

(9:00-15:00). 



• Γραμμή Βοήθειας Help-Line, Υποστήριξη σε παιδιά και εφήβους και τις οικογένειες 

τους σε θέματα που σχετίζονται με την χρήση του διαδικτύου, του κινητού 

τηλεφώνου και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών: 2106007686 (9:00-17:00). 

• OKANA, Yπηρεσίες απεξάρτησης: 1031 (καθημερινά 08:00-16:00). 

• Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), Υπηρεσίες Απεξάρτησης από 

ουσίες, αλκοόλ και τζόγο, γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης «ΙΘΑΚΗΣ»: 1145 

(Εξαρτήσεις), 1114 και 2109215898 (Τζόγος). 

 

Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων: 

Βοήθεια στο σπίτι: 22280 72180,  (Δ.Ε. Διρφύων) & 2228350204 (Δ.Ε. Μεσσαπίων) 

Κέντρο Κοινότητας: 2228350243 

 


