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Πολυδύναμο Κέντρο Αθήνας

Κατά τον μήνα Ιανουάριο πραγματοποιήθηκε η
δημιουργία νέων τμημάτων και η έναρξη των

μαθημάτων Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας στο
Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Αθήνας. Κατά την

περίοδο των εγγραφών στα μαθήματα, υπήρξε
μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχής με αποτέλεσμα οι
θέσεις να συμπληρωθούν γρήγορα. Τα τμήματα

διαμορφώθηκαν ώστε να καλύπτουν όλα τα
μαθησιακά επίπεδα και, παρόλο που η διδασκαλία

γίνεται εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτυακής
πλατφόρμας, οι συμμετέχοντες μαθητές είχαν τη
δυνατότητα να παραλάβουν τα απαραίτητα υλικά
(βιβλίο, γραφική ύλη) για το μάθημα, κάτι που,

όπως μοιράστηκαν οι ίδιοι με την εκπαιδευτικό των
μαθημάτων, τους διευκολύνει ιδιαίτερα στην

παρακολούθηση και την προετοιμασία τους για το
μάθημα. 

Πέρα από τον ενθουσιασμό των μαθητών για την
έναρξη των μαθημάτων, παρατηρήθηκε μια

ιδιαίτερη δυναμική στην ομάδα κάθε τμήματος, με
τους μαθητές να επικοινωνούν μέσω της ομάδας που

δημιουργήθηκε στην εφαρμογή WhatsApp,
υποστηρίζοντας και ενθαρρύνοντας ο ένας τον άλλο

κατά τη διαδικασία της μάθησης!
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Multifunctional Centre of Athens

During the month of January, new classes were
created and Greek and English language courses

started at the Multifunctional Centre for Refugees in
Athens. During the period of enrolment in the

courses, there was a great interest of participation
and as a result the vacancies were filled quickly. The

classes were designed to cover all learning levels
and, although the teaching is done remotely, through
an online platform, the participating students had the
opportunity to receive the necessary materials (book,
stationery) for the lesson, which, as shared with the
teacher, makes it particularly easy for them to attend

and prepare for the course.
In addition, to the enthusiasm of the students for the

beginning of the lessons, a special dynamic was
observed in the group of each class, with the

students communicating through the group chat
created in WhatsApp application, supporting and

encouraging each other during the learning process!
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Πολυδύναμο Κέντρο Αθήνας

Το πρόγραμμα των Εθελοντών Κοινότητας αποτελεί
μία από τις βασικές δραστηριότητες ψυχοκοινωνικής

στήριξης του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων
Αθήνας. Παρόλο που, η πραγματοποίηση των

δραστηριοτήτων με φυσική παρουσία των εθελοντών,
είχε παύσει για ένα χρονικό διάστημα, λόγω των
μέτρων πρόληψης και προστασίας ενάντια στην

εξάπλωση του κορονοϊού, η ομάδα των εθελοντών δεν
διέκοψε την επαφή της με τη συντονίστρια των

εθελοντών και το υπόλοιπο προσωπικό του Κέντρου,
συνεχίζοντας να στηρίζουν τις υπηρεσίες εξ

αποστάσεως. Μια από τις εθελοντικές δραστηριότητες
που συνέχισε χωρίς διακοπή κατά τη διάρκεια του

lockdown, ήταν η διδασκαλία Αγγλικών σε παιδιά στο
πλαίσιο του «Σχολείου του Πολυδύναμου». Μια από
τις εθελόντριες κοινότητας του κέντρου,αξιοποιεί τις
σπουδές και την επαγγελματικής της εμπειρία στην

χώρα καταγωγής της παραδίδοντας μαθήματα
αγγλικών σε παιδιά πρόσφυγες. Οι Εθελοντές

Κοινότητας δείχνουν με τη δράση τους τη σημασία του
εθελοντισμού για τον προσφυγικό πληθυσμό, καθώς

τους δίνεται η δυνατότητα να προσφέρουν στην
κοινωνία υποδοχής, να αποκτούν καινούριες γνώσεις
και δεξιότητες αλλά, κυρίως, να αισθάνονται ενεργά

και χρήσιμα μέλη της κοινωνίας αξιοποιώντας τις
υπάρχουσες ικανότητες και την εμπειρία τους.  
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Multifunctional Centre of Athens

The Community Volunteers program is one of the
main activities of psychosocial support of the

Multifunctional Centre for Refugees in Athens.
Although the support of the volunteers had been

suspended with physical presence for some time due
to prevention and protection measures against the
spread of the coronavirus, the group of volunteers
did not stop its communication with the volunteer
coordinator and the rest of the staff of the Centre,

continuing to support remotely the services. One of
the volunteer activities that continued uninterrupted
during the lockdown was the teaching of English to

children in the "MFC School". One of the
community volunteers utilizes her studies and

professional experience in her country of origin by
giving English lessons to refugee children.

Community Volunteers demonstrate with their
actions the importance of volunteering for the

refugee population, as they are given the opportunity
to offer to the host society, to acquire new

knowledge and skills but, above all, to feel active
and useful members of society by using existing

skills and their experience.
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Πολυδύναμο Κέντρο Αθήνας

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2021,
έχει παρατηρηθεί μία σημαντική αύξηση στα

αιτήματα που αφορούν σε υποθέσεις οικογενειακής
επανένωσης μέσω του Κανονισμού του Δουβλίνου. 

Ακολούθως, κατά τον μήνα Μάρτιο, η υπηρεσία
Νομικής Συμβουλευτικής σε θέματα δικαιωμάτων

και διαδικασιών του Πολυδύναμου Κέντρου
Προσφύγων Αθήνας, έλαβε σημαντικό αριθμό

αιτημάτων από ωφελούμενους, συνεργαζόμενους
Εθνικούς Συλλόγους Ερυθρού Σταυρού και
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο

προσφυγικό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για
υποστήριξη και καθοδήγηση για την οικογενειακή

επανένωση προσφύγων.
Πιο συγκεκριμένα, τα αιτήματα αυτά

περιλαμβάνουν τη διαμεσολάβηση στην Υπηρεσία
Ασύλου και λοιπούς δημόσιους φορείς, ώστε να

γίνουν οι απαραίτητες παραπομπές για την
καταγραφή και την ολοκλήρωση του αιτήματος

οικογενειακής επανένωσης, την παροχή
πληροφόρησης και καθοδήγησης σε ωφελούμενους
και οργανώσεις για το αν πληρούν τις προϋποθέσεις

ώστε να καταθέσουν αίτημα οικογενειακής
επανένωσης και τις απαραίτητες ενέργειες που

πρέπει να πραγματοποιήσουν. 
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Multifunctional Centre of Athens

During the first quarter of 2021, there has been a
significant increase in requests for family

reunification cases through the Dublin Regulation.
 

Therefore, in March, the Migrant Advice Bureau
Service of the Multifunctional Centre for Refugees

received a significant number of requests from
beneficiaries, collaborating National Red Cross

Societies and refugee organizations in Greece and
abroad for support regarding family reunification.

 
More specifically, these requests include

communication with the Asylum Service and other
public bodies, in order to make the necessary

referrals for the registration and completion of the
family reunification request, the provision of
information and guidance to beneficiaries and

organizations on whether they meet the conditions to
submit a request for family reunification and the

necessary actions to be taken.
 

Visits in the Social

Area

1093

337
Actions

made by the

Social

Service for

refugee

support

986
Visits in MFC’s

profile in Google

Refugees supported

by the Migrant

Advice Bureau

Service

149

605

Participants

in the Greek

and English

language

classes

Requests to the

Hotline

6123

Participants to the

Psychosocial Support

Activities for Children

134

48
Participants to the

Psychosocial Support

Activities for Adults

reception and social integration department

MFC Athens


