
 
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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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δωρεά ρουχισμού της εταιρείας RECYCOM 

προς το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Αθήνας 

Χάρη στην όμορφη πρωτοβουλία της εταιρείας RECYCOM παραδόθηκε, την Πέμπτη 13 Μαΐου 

2021, μέρος της δωρεάς ρουχισμού που συγκεντρώθηκε για την υποστήριξη των δράσεων του 

Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Αθήνας. 

Η προσφορά συνολικά ενός τόνου ειδών ρουχισμού, καθ’ όλα απολυμασμένων και σε καλή 

κατάσταση, συγκεντρώθηκαν από την εταιρεία ανακύκλωσης ρούχων RECYCOM σε συνεργασία 

με τις εταιρείες ESSITY και Α.Β. Βασιλόπουλος. 

Η δωρεά με την υποστήριξη των εθελοντών και σε συντονισμό από την Κοινωνική Υπηρεσία 

του Κέντρου διατίθεται σε ευάλωτα άτομα και οικογένειες που εξυπηρετούνται από το 

Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Αθήνας.  

Τόσο η ομάδα του ΠΚΠ Αθήνας όσο και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, θα ήθελαν να 

ευχαριστήσουν θερμά την RECYCOM και τις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες για τη 

συνεισφορά τους στο ανθρωπιστικό έργο του Οργανισμού μας. 
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Press Release 

Donation of clothes by RECYCOM  

to the Multifunctional Centre for Refugees in Athens 

Thanks to the kind initiative of the clothing recycling company RECYCOM, part of the clothing 

donation that was collected to support the activities of the Multifunctional Centre for Refugees 

was delivered on Thursday, May 13th. 

The offer of a total of one ton of clothing, completely disinfected and in good condition, were 

collected by RECYCOM in collaboration with the companies ESSITY and A.B. Vasilopoulos. 

The donation with the support of volunteers and in coordination by the Social Service of the 

Center is given to vulnerable individuals and families supported by the Multifunctional Centre 

for Refugees in Athens. 

The team of the MFC in Athens as well as the Hellenic Red Cross would like to thank RECYCOM 

and its cooperating companies for their contribution to the humanitarian work of our 

Organization! 


