
Για την υποστήριξη των προσφύγων που ζουν στον αστικό ιστό και την κάλυψη των 
αναγκών τους που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη, προσφέρονται βασικές υπηρεσίες 
μέσω του Πολυδύναμου Κέντρου (MFC) στην Αθήνα. 
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πρόσφυγες συμμετείχαν 
σε ομαδικές 
δραστηριότητες 
ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης και 
προετοιμασίας 
απασχολησιμότητας

πρόσφυγες έχουν 
υποστηριχτεί από την 
κοινωνική υπηρεσία

ενέργειες της Τηλεφωνικής 
Γραμμής μέσω σταθερού 
τηλεφώνου, Whatsapp και 
Viber

επισκέψεις στο 
Πολυδύναμο

παιδιά συμμετείχαν σε 
ψυχοκοινωνικές 
υποστηρικτικές 
δραστηριότητες 

ενήλικες ολοκλήρωσαν 
τον κύκλο μαθημάτων 
Ελληνικών και Αγγλικών

πρόσφυγες έλαβαν 
νομικές συμβουλές
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Η Κοινωνική Υπηρεσία του Πολυδύναμου Κέντρου έκλεισε 342 ραντεβού σε δημόσια 
νοσοκομεία και κλινικές, εκ των οποίων 142 εξυπηρετήθηκαν και από την Υπηρεσία 
Συνοδείας του Τομέα Νοσηλευτικής. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως το 
Πολυδυναμό Κέντρο επιτελώντας το σκοπό του, που είναι η ενδυνάμωση των 
προσφύγων, επιδιώκει μέσα από τις δράσεις του να αυξήσει τον αριθμό των 
προσφύγων που αυτοεξυπηρετούνται στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες 
υπηρεσίες.

Πολυδύναμο Κέντρο Αθήνας

H Υπηρεσία Νομικής Συμβουλευτικής σε θέματα δικαιωμάτων και διαδικασιών του 
Πολυδύναμου Κέντρου συνεργάζεται με άλλους Ευρωπαϊκούς Συλλόγους και 
οργανώσεις για την υποστήριξη οικογενειών στη διαδικασία οικογενειακής 
επανένωσης μέσω του Κανονισμού του Δουβλίνου. Στο πλαίσιο αυτής της 
συνεργασίας, δύο υποθέσεις προς Γαλλία και Αυστρία έλαβαν θετική απάντηση.

Η β’ φάση των αποχωρήσεων από το πρόγραμμα ESTIA δημιουργεί προκλήσεις στην ενταξιακή πορεία των 
προσφύγων, αφού καλούνται ξανά να αναζητήσουν λύσεις σε βιωτικές τους ανάγκες. Το Πολυδύναμο Κέντρο 
Προσφύγων αξιοποιεί την τροφοδότηση, που λαμβάνει από τους ίδιους τους πρόσφυγες και προσαρμόζει τις 
υπηρεσίες του, προσπαθώντας να συμβάλει στη διαχείριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν.



The second phase of exits from the ESTIA program poses challenges to the refugee integration procedure, as 
refugees need to �nd solutions to their living needs again. The Multifunctional Centre for Refugees takes into 

consideration the feedback from refugees themselves and adapts its services,  to better assist in addressing the 
challenges they face.

To support migrants living in urban centres to meet their needs related to social inclusion 
and integration, core services are o�ered, through the Multifunctional Centre (MFC) in 
Athens.

Hellenic
Red Cross
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refugees participated 
in group psychosocial 
support activities an 
the  employability 
preparedness program

refugees have 
been supported by 
the social service 

communications of the 
Hotline via Landline, 
Whatsapp and Viber

visitors in 
the MFC

children participating in 
structured psychosocial 
support activities

students completed the 
cycle for the Greek and 
English courses for adults

refugees received 
paralegal advice
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MFC Athens

The Social Service of the Multifunctional Centre for Refugees booked 342 appoint-
ments in public hospitals and clinics, 142 of which were also supported by the ACCREF 
team of the Nursing Division It is important to mention that the MFC ful�lling its 
purpose, which is the empowerment of refugees, seeks through its actions to increase 
the number of refugees that are self-independent and autonomous regarding their 
transactions with the public services.

The Migrant Advice Bureau Service of the Multifunctional Centre for Refugees collabo-
rates with other European National Societies and organizations to support families in 
the process of family reuni�cation through the Dublin Regulation. In the context of 
this cooperation, two cases to France and Austria received a positive answer.


