Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Ε.Ε.Σ. υποστηρίζει την οικογενειακή
επανένωση προσφύγων μέσω της διαδικασίας Δουβλίνου
Η Υπηρεσία Νομικής Συμβουλευτικής σε θέματα δικαιωμάτων και διαδικασιών του
Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Ε.Ε.Σ. βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με
άλλους Ευρωπαϊκούς Συλλόγους Ερυθρού Σταυρού, για την καλύτερη υποστήριξη
οικογενειών προσφύγων, που επιθυμούν ή / και βρίσκονται στη διαδικασία
οικογενειακής επανένωσης μέσω του Κανονισμού Δουβλίνου.
Ταυτόχρονα, η παραπάνω Υπηρεσία του Κέντρου λειτουργεί ως σημείο αναφοράς
για τους Εθνικούς Συλλόγους, αλλά και για άλλους φορείς και οργανώσεις που
εμπλέκονται στη διαδικασία οικογενειακής επανένωσης, παραπέμποντας τις
οικογένειες, που χρήζουν κοινωνικής και νομικής συνδρομής.
Στο πλαίσιο αυτό, για το μήνα Σεπτέμβριο, βρίσκονται σε εξέλιξη δέκα (10)
υποθέσεις εκ των οποίων οι δύο είχαν επιτυχή έκβαση.
Στην πρώτη περίπτωση, ένας ασυνόδευτος ανήλικος από το Αφγανιστάν
επανενώθηκε με την αδελφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ στη δεύτερη ένας
πατέρας με τα δύο ανήλικα παιδιά του από τη Συρία πρόκειται να επανενωθούν με
τη μητέρα και σύζυγο, που διαμένει στο Βέλγιο. Δεδομένου ότι η δεύτερη
περίπτωση αφορούσε οικογενειακή επανένωση με έκδοση βίζας μέσω της
πρεσβείας του Βελγίου, γεγονός που απαιτούσε επισκέψεις στην εν λόγω πρεσβεία,
το Πολυδύναμο Κέντρο υποστήριξε τις παραπάνω επισκέψεις της οικογένειας
παρέχοντας επιτόπια διερμηνεία.
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μέσω του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων
υποστηρίζει κάθε πρόσφυγα, προσανατολιζόμενο από τις Αρχές και τις ιδέες του
Κινήματος.

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.
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Press Release
The Multifunctional Centre for Refugees of the Hellenic Red Cross supports
family reunification of refugees through the Dublin procedure
The Migrant Advice Bureau Service of the Multifunctional Centre for Refugees is in
constant communication with other European Red Cross Societies to better support
refugee families who wish and / or are in the process of family reunification through
the Dublin Regulation.
At the same time, the above Service of the Centre serves as a point of reference for
the National Societies, but also for other actors and organizations involved in the
family reunification process, referring families who need social and legal assistance.
In this context, for the month of September, ten (10) cases are pending, which two
of them have been successful.
In the first case, an unaccompanied minor from Afghanistan reunited with his sister
in the United Kingdom, while in the second, a father with his two minor children
from Syria is going to be reunited with the mother and wife, who resides in Belgium.
As the second case involved family reunification through the Belgian embassy (family
reunification visa), which required visits to the relevant embassy, the Multifunctional
Centre also supported the above family visits by providing on-site interpretation.
The Hellenic Red Cross through the Multifunctional Centre for Refugees supports
every refugee, guided by the principles and ideas of the Movement.
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