
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Ακινα, 13 Δεκεμβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Eκπαιδευτική επίςκεψη του Πανεπιςτημίου Εφαρμοςμζνων Επιςτημϊν Avans ςτο 

Πoλυδφναμο Κζντρο Προςφφγων Ε.Ε.Σ. Αθήνασ 

Στισ 22 Νοεμβρίου 2022, φοιτθτζσ του Προγράμματοσ «Διαχείριςθσ Κρίςεων» του 

Πανεπιςτθμίου Εφαρμοςμζνων Επιςτθμϊν Avans ςτθν Ολλανδία, επιςκζφκθκαν το 

Πολυδφναμο Κζντρο Προςφφγων (ΠΚΠ) Ακινασ ωσ μζροσ του εκπαιδευτικοφ ταξιδιοφ τουσ 

ςτθν πόλθ μασ. Οι φοιτθτζσ προζρχονταν από διαφορετικζσ ακαδθμαϊκζσ κατευκφνςεισ και 

ειδικεφςεισ, όπωσ θ ιατρικι, εγκλθματολογία, κτθματομεςιτικι και κοινωνικζσ επιςτιμεσ. 

Στο πλαίςιο του μακιματοσ «Συμμετοχικι Ζρευνα ςε Δομι Φιλοξενίασ Προςφφγων», οι 

φοιτθτζσ επιςκζφκθκαν διαφορετικζσ οργανϊςεισ που απευκφνονται ςε πρόςφυγεσ και 

μετανάςτεσ ςτθν Ακινα. Ο ςκοπόσ του εκπαιδευτικοφ ταξιδιοφ ιταν να προςφζρει ςτουσ 

φοιτθτζσ μια βακφτερθ κατανόθςθ ςτο πϊσ θ μετανάςτευςθ επθρεάηει το άτομο, τισ 

οικογζνειεσ και τισ κοινότθτεσ, μζςα από τθν αλλθλεπίδραςι τουσ με τον προςφυγικό 

πλθκυςμό και με άτομα που εργάηονται ςε αυτό τον τομζα.  

Το προςωπικό του ΠΚΠ Ακινασ παρουςίαςε τισ διάφορεσ υπθρεςίεσ και δραςτθριότθτεσ 

που παρζχει, με εκπροςϊπουσ από τθν Κοινωνικι Υπθρεςία, τθν υπθρεςία Νομικισ 

Συμβουλευτικισ και τθν Τθλεφωνικι Γραμμι. Το προςωπικό μετζφερε επίςθσ τισ δυςκολίεσ 

που οι πρόςφυγεσ αντιμετωπίηουν, ιδιαίτερα εκείνεσ που αφοροφν ςτισ παρεχόμενεσ 

υπθρεςίεσ ζνταξθσ ςτον αςτικό ιςτό τθσ Ακινασ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίαςθσ, προζκυψαν ερωτιςεισ ςχετικά με το νομικό πλαίςιο 

και τισ πρακτικζσ δυςκολίεσ που αυτό επιφζρει ςτον προςφυγικό πλθκυςμό και ςτθ 

ςυνζχεια, ακολοφκθςε ςυηιτθςθ με τουσ φοιτθτζσ. 
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Athens, 13 December 2022 

PRESS RELEASE 

 Study Visit of Avans University of Applied Sciences at the MFC Athens 

On the 22nd of November, students of the Disruptive Events Minor of Avans University of 

Applied Sciences in the Netherlands, visited the Multifunctional Center for Refugees as part 

of their Study Trip in Athens. The students had different academic backgrounds and 

specialisationssuch as medicine, criminology, real estate and social sciences.  

The students were taking the course ”Participative Research in a Migrant Camp” and were 

therefore visiting different organizations working with migrants and refugees in and around 

Athens. The purpose of the Study trip was for the students to get a deeper understanding 

on how migration is affecting individuals, families and communities through interaction with 

refugees and people working with refugees. 

The staff of the MFC Athens presented the different services and activities that they provide 

at the Center, with representatives from the Social Service, the Migrants Advice Bureau 

Service and the Hotline. The staff also presented the challenges that the refugee population 

is facing and also the integration services that exist in the urban setting of Athens. 

During the presentation questions were raised regarding the legal framework for refugees 

and the practical difficulties in its implementation and a discussion took place between the 

studentsand the Social Service.  
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