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Πολυδύναμο Κέντρο Αθήνας

Ο αριθμός των αιτημάτων στέγασης που έλαβε η
Κοινωνική Υπηρεσία του ΠΚΠ Αθήνας κατά τη
διάρκεια του Απριλίου παρουσίασε σημαντική

αύξηση λόγω των αλλαγών που ανακοινώθηκαν σε
σχέση με το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης στο
οποίο συμμετέχουν οι αιτούντες άσυλο. Σύμφωνα με

τις ανακοινώσεις που έγιναν, από την 1η Ιουλίου
2021 θα διακοπεί η οικονομική βοήθεια που

λαμβάνουν οι αιτούντες άσυλο που δεν έχουν
εγγραφεί στο στεγαστικό πρόγραμμα μέσω του

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Οι αλλαγές αυτές, σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες
δυσκολίες στο θέμα της στέγασης, οδήγησε μεγάλο

αριθμό ωφελούμενων να επικοινωνήσουν με την
Τηλεφωνική Γραμμή Στήριξης (Hotline) του

κέντρου ζητώντας πληροφορίες και διευκρινίσεις σε
σχέση με τα νέα μέτρα, με αρκετά άτομα να θέλουν

να υποβάλουν αίτημα στέγασης.
Η Κοινωνική Υπηρεσία του ΠΚΠ Αθήνας

ολοκλήρωσε συνολικά 19 παραπομπές για στέγαση
κατά τον μήνα Απρίλιο. 
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Multifunctional Centre of Athens

During April, the Social Service of the MFC Athens
received a significant increased number of requests

for housing, due to the changes that were announced
regarding the cash card support program for asylum
seekers. According to the announcements, starting
on the 1st of July 2021 there will be no cash card

support for asylum seekers that are not registered in
the accommodation scheme through the Ministry of

Migration and Asylum. 
These changes, in combination with the difficulties
that already exist in regards to housing procedures,
lead many beneficiaries in contacting the Hotline of

the centre in order to request information and
clarifications related to the new measures. In

addition, a lot of people expressed their need to
submit a request for housing. 

In total, throughout April, the Social Service of the
MFC Athens completed 19 referrals for

accommodation. 
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