
Hellenic Red Cross
Multi Functional Centre (MFC) of Thessaloniki

Hellenic Red Cross supports migrants and refugees 
living in the urban area of Thessaloniki by providing a 
holistic range of services to facilitate integration such 
as Social Services, Cash Transfer Programming and 
Restoring Family Links.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Πολυδύναμο Κέντρο (MFC) Θεσσαλονίκης 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υποστηρίζει 
μετανάστες και πρόσφυγες που ζουν στον αστικό 
ιστό της Θεσσαλονίκης, προσφέροντας βασικές 
υπηρεσίες που σχετίζονται με την κοινωνική τους 
ένταξη, όπως Κοινωνικές Υπηρεσίες, Πρόγραμμα 
Οικονομικής Ενίσχυσης και Αποκατάσταση 
Οικογενειακών Δεσμών.
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Επισκέψεις
Average visitis per 
working days
Κατά μέσο όρο 
επισκέψεις ημερησίως



Casework service
Υπηρεσία συμβουλευτικής και υποστήριξης
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Cases 
Υποθέσεις

On call sessions
Τηλεφωνικές συνεδρίες

Casework Sessions
Συνεδρίες

Supported sessions by reception
Υποστήριξη από την υπηρεσία 
της υποδοχής

Casework services are provided by two caseworkers 
supported by Cultural Mediators and volunteers. 
A general assessment is first done in the reception 
area after which appointments are given based on 
priority cases. General information for example about 
where to find health services are provided directly by 
the reception.

Εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει υπηρεσίες 
υποστήριξης, συμβουλευτικής και διαχείρισης 
υποθέσεων με την βοήθεια διαπολιτισμικών 
μεσολαβητών και εθελοντών. Έπειτα από την 
καταγραφή των αιτημάτων στο χώρο της υποδοχής, 
γίνεται η προτεραιοποίηση των περιστατικών με βάση 
τις ανάγκες και την ευαλωτότητα. Γενικές πληροφορίες 
δίνονται από την υπηρεσία της υποδοχής.

Housing Στέγαση

Financial support Οικονομική ενίσχυση

Health Υγεία

Mediation Μετάφραση

Food aid Σίτιση

18% Afghanistan Αφγανιστάν
16% Iraq Ιράκ

16% Syria Συρία

11% Pakistan Πακιστάν

09% Iran Ιράν

Homeless 
Άστεγοι

Homeless 
Άστεγοι

Over 65 
Ηλικιωμένοι

Victim of 
torture 
Θύμα 
βασανιστηρίων

Person with 
disability 
Άτομο με 
αναπηρία

Single parent
Μονογονεϊκή 
οικογένεια

Sexual Gender 
Based Violence
Έμφυλη Βία

Pregnant or gave birth in the last 6 months
Έγκυος ή γέννα τους 6 τελευταίους μήνες

Asylum seeker 
Αιτών άσυλο

Refugee
Πρόσφυγας

Police note 
Χαρτί αστυνομίας

No documentation 
Χωρίς χαρτιά
Documentation from country of origin
Χαρτιά μόνο από την χώρα προέλευσης

Self accommodated 
Ανεξάρτητοι

Hosted 
Φιλοξενούμενοι

UNHCR accommodation 
Στέγαση υπό την Ύπατη Αρμοστεία

Site Ανοιχτή δομή
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Social Services
Include case management, Greek language lessons, 
basic information at the reception desk and orientation  
sessions, integration activities.

Κοινωνικές Υπηρεσίες
Περιλαμβάνουν διαχείριση ατομικών υποθέσεων 
συμβουλευτικής και υποστήριξης, μαθήματα 
Ελληνικής γλώσσας, βασικές πληροφοριές στον χώρο 
υποδοχής, ομαδικές συνεδρίες προσανατολισμού και 
δραστηριότητες ενσωμάτωσης.
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Greek language lessons 
Μαθήματα Ελληνικής γλώσσας

Orientation Sessions
Συνεδρίες προσανατολισμού
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Students 
Μαθητές

Interviews 
Συνεντεύξεις

Tracing requests 
Αιτήματα αναζητήσεων

3” Telephone calls/RC messages
Τηλεφωνικές κλήσεις / μηνύματα

In total including visits to sites
Συνολικά μαζί με τις επισκέψεις σε ανοιχτέςδομές

Classes 
Τάξεις

Lessons are provided by one teacher and classes 
are held twice per week for two hours at Practice 
Greek, A1 and A2 levels.  All the students from 
A1 and Practice group that completed the course 
continue to the next level. 

Μαθήματα προσφέρονται από επαγγελματία 
εκπαιδευτικό δύο φορές την εβδομάδα για δύο 
ώρες σε τρία επίπεδα (Πρακτικά, Α1 και Α2). Οι 
μαθητές των τμημάτων μετά την ολοκλήρωση του 
προγράμματος συνεχίζουν στο επόμενο τμήμα 
έως το Α2 επίπεδο.

Orientation sessions cover a wide range of information 
and aim to inform people about the services provided 
at the Multifunctional Centre (MFC) of Thessaloniki. 
Include also skype sessions where people are coming 
to the MFC and they try to connect with the Asylum 
Office, through skype. 
Περιλαμβάνουν ένα εύρος πληροφοριών με σκοπό 
να ενημερώσουν τους ανθρώπους σχετικά με το 
άσυλο, το σύστημα υγείας αλλά και τις υπηρεσίες 
που προσφέρονται στο Πολυδύναμο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνουν επίσης συνεδρίες 
skype στις οποίες έρχεται κόσμος που θέλει να 
συνδεθεί με το γραφείο του Ασύλου μέσω skype.

Participants in orientation sessions 
Συμμετέχοντες στις συνεδρίες 
προσανατολισμού

People tried to connect with the 
asylum office through skype
Άτομα προσπάθησαν να συνδεθούν 
με το γραφείο ασύλου μέσω skypeWomen Γυναίκες26% 74% Men Άνδρες

Restoring Family Links (RFL) 
RFL services aim at preventing the separation 
of family members, restoring and maintaining 
contact between family members and at clarifying 
the fate of persons reported missing. RFL services 
are provided in the Multifunctional Center (MFC) 
for the Thessaloniki urban and the surrounding 
areas, as well as in long-term accommodation 
centers and various other locations in Northern 
Greece, based on a monthly schedule.

Αποκατάσταση Οικογενειακών Δεσμών
Οι υπηρεσίες του RFL στοχεύουν στην αποκατάσταση 
και διατήρηση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών 
της οικογένειας και στην εξακρίβωση της τύχης των 
αγνοουμένων ατόμων. Παρέχονται στο Πολυδύναμο 
Κέντρο για τον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης και 
των γύρω περιοχών, καθως και στις ανοιχτές δομές 
φιλοξενίας και άλλες εγκαταστάσεις στην Βόρεια 
Ελλάδα, βάση μηνιαίου προγράμματος.

Koutsochero 
Κουτσόχερο

Alexandria
Αλεξάνδρεια MFC Thessaloniki

MFC Θεσσαλονίκης

Nea Kavala
Νέα Καβάλα

Volvi
Βόλβη

Vagiohori
Βαγιοχώρι

Kavala
Καβάλα

Drama
ΔράμαSerres

Σέρρες



Cash Transfer Programming (CTP)
CTP provides cash assistance to asylum seekers 
and refugees located in Northern Greece, including 
the self-accommodated, and is aimed at meeting 
their basic needs, based on family size.

Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης (CTP) 
Το CTP προσφέρει βοήθεια στους αιτούντες άσυλο 
και πρόσφυγες που βρίσκονται στην Βόρεια Ελλάδα, 
και δεν υποστηρίζονται από κάποιο πρόγραμμα ή 
οργάνωση, έχοντας σκοπό να εξυπηρετηθούν οι 
βασικές τους ανάγκες αναλόγως του μεγέθους της 
κάθε οικογένεια.
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Aug 
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Sep 
Σεπ
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Οκτ
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Νοε
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Households certified with physical presence in the Multifunctional Centre
Νοικοκυριά που πιστοποιήθηκαν με φυσική παρουσία στο Πολυδύναμο
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Households received new cards
Νοικοκυριά παρέλαβαν νέες κάρτες

Households received card replacements
Νοικοκυριά αντικατέστησαν τις παλιές κάρτες με νέες

Visits to the cash help desk for advice/information
Επισκέψεις στο γραφείο πληροφοριών
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