
                                                              

 
Για την υποστήριξη των μεταναστών που ζουν σε αστικά κέντρα, για την κάλυψη των αναγκών 
τους που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση, προσφέρονται βασικές 
υπηρεσίες μέσω Πολυδύναμων Κέντρων (MFCs) στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 

 

 

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συμμετοχή των εκπαιδευόμενων εθελοντών του Πολυδύναμου Κέντρου 

Προσφύγων σε δραστηριότητα δασοπροστασίας σε συνεργασία με το Let’s 

Do it Greece 

Tο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σε 
συνεργασία με τον περιβαλλοντικό σύλλογο «Ώρα για Δράση» και την πρωτοβουλία 
του Let’s Do It Greece, υλοποίησε εθελοντική δραστηριότητα δασοπροστασίας στον 
Υμηττό (περιοχή Αργυρούπολης - Ελληνικού) την Κυριακή 28 Ιουλίου 2019. 

Συγκεκριμένα, η ομάδα των εκπαιδευόμενων εθελοντών του Πολυδύναμου Κέντρου, 
που προέρχεται από τον προσφυγικό πληθυσμό, βοήθησε στο πότισμα των 
αναδασωμένων περιοχών στο βουνό του Υμηττού, το οποίο επλήγη το 2015. 

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, οι εκπαιδευόμενοι εθελοντές ενημερώθηκαν 
ευρύτερα για περιβαλλοντικά ζητήματα και ήρθαν σε επαφή και με άλλους εθελοντές 
από τον Ελληνικό πληθυσμό, στοχεύοντας με τον τρόπο αυτό στην ενίσχυση της 
διαδικασίας ένταξής τους. 

Μετά την επιτυχημένη δράση και τη θετική ανατροφοδότηση από όλη την ομάδα, 
προβλέπεται στο μέλλον να ακολουθήσουν κι άλλες δραστηριότητες 
περιβαλλοντικής προστασίας με το Let’s Do It Greece! 
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Athens, 2 August 2019 

Press Release 

Participation of the trainee volunteers of the Multifunctional Centre for 

Refugees in a forest protection activity in collaboration with Let's Do it 

Greece 

The Multifuntioncal Centre for Refugees of the Hellenic Red Cross, in collaboration 
with the environmental association "Time for Action" and their initiative Let's Do It 
Greece, implemented a voluntary forest protection activity in Ymittos (Argyroupoli - 
Elliniko area) on Sunday the 28th of July 2019. 

In particular, the team of the trainee volunteers of the MFC, who come from the 
refugee population, helped water the reforested areas on Mount Hymettus, which 
was burnt in 2015. 

As part of this action, the trainee volunteers were informed on environmental issues 
and came in contact with other volunteers from the Greek population, thereby aiming 
to enhance their integration process. 

After the successful activity and positive feedback from the whole team, more 
environmental protection activities are planned in the future with Let's Do It Greece! 


