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Ακινα, 31 Μαρτίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Η Τηλεφωνική Γραμμή Πληροφόρηςησ και Στήριξησ του Πολυδφναμου Κζντρου 

Προςφφγων, πάντα ςτην πρϊτη γραμμή τησ κοινωνικήσ πραγματικότητασ 

Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ ταυρόσ, μζςω του Πολυδφναμου Κζντρου Προςφφγων, παρζχει υπθρεςίεσ για τθ 
ςτιριξθ των προςφφγων ςε όλθ τθν επικράτεια. Με γνϊμονα τισ αρχζσ του Κινιματοσ, εδϊ και πάνω από 20 
χρόνια θ Σθλεφωνικι Γραμμι του Κζντρου αποτελεί ζνα ηωτικισ ςθμαςίασ ςφνδεςμο μεταξφ του 
προςφυγικοφ πλθκυςμοφ και πλικουσ υπθρεςιϊν και προγραμμάτων τόςο του Ελλθνικοφ Ερυκροφ ταυροφ, 
όςο και των δθμοςίων και ιδιωτικϊν φορζων και οργανιςμϊν. 

Παρζχοντασ διαμεςολάβθςθ και διερμθνεία ςε 12 γλϊςςεσ (Αραβικά, Φαρςί/Νταρί, Ουρντοφ, Παςτοφ, 
Αγγλικά, Γαλλικά, Σουρκικά, Ελλθνικά, ουαχίλι, Κινιαρουάντα, Κιροφντι, Ρωςικά), το ζμπειρο και 
καταρτιςμζνο προςωπικό τθσ Σθλεφωνικισ Γραμμισ εξυπθρετεί τθλεφωνικά αιτιματα, παρζχοντασ άμεςθ 
και ζγκυρθ πλθροφόρθςθ και τθλεδιερμθνεία μζςω του ςτακεροφ τθλεφϊνου (210 5140440) και κινθτοφ 
αρικμοφ (6934724893) ενϊ προςφζρεται δωρεάν επικοινωνία μζςω των εφαρμογϊν WhatsApp και Viber. 
Ενδεικτικι τθσ εμπιςτοςφνθσ του προςφυγικοφ πλθκυςμοφ και των φορζων προσ τθ Σθλεφωνικι Γραμμι 
είναι θ διαχείριςθ 43.671 κλήςεων για το 2019. 

Αιτιματα εξυπθρζτθςθσ και πλθροφόρθςθσ ςε κζματα ςτζγαςθσ, νομικισ κακοδιγθςθσ, 
ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ, εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, υλικισ βοικειασ και οικονομικισ 
ενίςχυςθσ, αλλά και διαςφνδεςθσ με φορείσ και υπθρεςίεσ καλφπτονται από τθ Σθλεφωνικι Γραμμι και 
τροποποιοφνται αδιάλειπτα ακολουκϊντασ τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ. Ζτςι και ςτθ ςθμερινι ςυνεχϊσ 
μεταβαλλόμενθ πραγματικότθτα, θ Σθλεφωνικι Γραμμι ανταποκρίκθκε για ακόμα μια φορά ζμπρακτα, 
παρζχοντασ ςτουσ πρόςφυγεσ οδηγίεσ πρόληψησ και προςταςίασ από τον κορωνοϊό ςφμφωνα με τισ 
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Δθμόςιασ Τγείασ, τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ 
Προςταςίασ και του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Τγείασ. Σαυτόχρονα, ςυνζχιςε να παρζχει διερμθνεία μζςω 
τθλεφϊνου και μεταφράςεισ εγγράφων ςε νοςοκομεία, κοινωνικζσ και άλλεσ υπθρεςίεσ ςε κάκε γωνιά τθσ 
χϊρασ. 

Ακολουκϊντασ το αίςκθμα Ερυκροςταυρικισ ευκφνθσ που επιδεικνφει ςε κάκε δράςθ του ο Ελλθνικόσ 
Ερυκρόσ ταυρόσ και υπό τθν ανκρωπιςτικι δζςμευςθ, που χρόνια τϊρα το Πολυδφναμο Κζντρο του Σομζα 
Κοινωνικισ Πρόνοιασ κάνει πράξθ, θ Σθλεφωνικι Γραμμι ςυνεχίηει αδιάκοπα ςτθρίηοντασ κάκε ανκρϊπινθ 
ανάγκθ, ςε όποια γλϊςςα και αν αυτι εκφράηεται. 
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Athens, 31 March 2020 

PRESS RELEASE 
The Hotline of the Multifunctional Centre for Refugees always in the frontline of social 

reality 

The Hellenic Red Cross through the Multifunctional Centre for Refugees provides refugee support services 

throughout the country. In line with the principles of the Movement, for over 20 years the Hotline has been a 

vital link between the refugee population and the multitude of services and programs of both the Hellenic Red 

Cross and public and private actors and organizations. 

Providing mediation and interpretation in 12 Languages (Arabic, Farsi / Dari, Urdu, Pashto, English, French, 

Turkish, Greek, Swahili, Kinyarwanda, Kirundi, Russian), the experienced and skilled Hotline team responds to 

requestsoffering direct and valid information and interpretation via landline (2105140440) and mobile number 

(6934724893) while free communication is offered through WhatsApp and Viber applications. Indicative of the 

confidence of the refugee population and institutions towards the Hotline is the management of 43,671 calls 

for 2019. 

Requests for services and information on housing, legal advice, medical care, educational programs, material 

assistance and financial support, as well as connecting with agencies and services are covered by the Hotline 

and are continuously updated in line with current developments. So, in today's ever-changing reality, the 

Hotline has once again responded in practice, providing refugees withguidelineson prevention and 

protectionfrom coronavirus in line with the guidelines of the National Public Health Agency, the General 

Secretariat for Civil Protection and the WorldHealth Organization. At the same time, it continued to provide 

telephone interpretation and document translations to hospitals, social and other services in every corner of 

the country. 

Following the sense of the Red Cross responsibility shown by the Hellenic Red Cross in all its actions, and 

under the humanitarian commitment that the Multifunctional Centre of the Social Welfare Division has been 

showing for years now, the Hotline continues to express its support for every human in need. 


