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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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3748 
επισκέψεις στο 
Πολυδύναµο 

AB 80 
Μαθητές 
ολοκλήρωσαν τον 
κύκλο µαθηµάτων 
Ελληνικών και Αγγλικών 

 
 

 
86 

 
8531 
ενέργειες της Τηλεφωνικής 
Γραµµής µέσω σταθερού 
τηλεφώνου, Whatsapp και 
Viber 

 

151 

 
  30 

παιδιά συµµετείχαν σε 
ψυχοκοινωνικές 
υποστηρικτικές 
δραστηριότητες 

 

13
πρόσφυγες έχουν 
υποστηριχτεί από την 
κοινωνική υπηρεσία 

πρόσφυγες έλαβαν 
νοµικές συµβουλές 

πρόσφυγες συµµετείχαν 
σε οµαδικές 
δραστηριότητες 
ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης και 
προετοιµασίας 
απασχολησιµότητας 

 
 

 

 

Για το Μάιο, η λειτουργία του Κέντρου συνεχίστηκε ακολουθώντας το συνεχώς επικαιροποιημένο σχέδιο 

λειτουργίας με βάση και τις ανακοινώσεις της Πολιτείας, με αυστηρό έλεγχο τόσο για το προσωπικό όσο 

και για τους επισκέπτες στο μέγιστο επιτρεπτό αριθμό ατόμων στον κάθε χώρο, στη χρήση μάσκας και 

αντισηπτικού κατά την είσοδο στους χώρους της υπηρεσίας, την τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των 

εργαζομένων στα γραφεία τους αλλά και κατά την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων, καθώς και το σωστό 

καθαρισμό των χώρων. 

Η πανδημία του COVID-19 είναι μία πρωτόγνωρη κατάσταση, που έχει επιφέρει αλλαγές στην 

καθημερινότητα όλων, έτσι όπως την γνωρίζουμε μέχρι τώρα, σε παγκόσμιο επίπεδο.  

 

Ανταποκρινόμενο στις νέες αυτές συνθήκες, το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων κλήθηκε να 

προσαρμόσει τον τρόπο λειτουργίας του σύμφωνα με τις οδηγίες και τα μέτρα προστασίας που 

εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας και η Πολιτική Προστασία. Καθώς οι παραπάνω οδηγίες 

βρίσκονταν σε συνεχή μεταβολή, το ΠΚΠ έπρεπε, αντιστοίχως, να επαναπροσδιορίζει τον τρόπο 

που οι ωφελούμενοι του Κέντρου θα έχουν πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες.  

 

Σχεδιάστηκαν άμεσα κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη και προστασία από τον COVID-

19 για το προσωπικό, τους εθελοντές και τους ωφελούμενους του Κέντρου με σχετική 

τροποποίηση των Υπηρεσιών του Κέντρου. Συγκεκριμένα: 

 

 Η Τηλεφωνική Γραμμή συνέχισε, μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων που υλοποιεί, να 

καλύπτει τα αιτήματα για τηλεφωνικές διερμηνείες, υποστηρίζοντας την τηλεφωνική 

γραμμή του ΕΟΔΥ και συνεχίζοντας τη διαμεσολάβηση μεταξύ των ωφελούμενων και 

των δημόσιων φορέων (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, δημόσιες υπηρεσίες). 

Εξυπηρετήθηκαν 5.799 αιτήματα. 

 Η Κοινωνική Υπηρεσία εξυπηρετούσε μόνο έκτακτα περιστατικά με κύρια αιτήματα ιατρικά 
ζητήματα και υποστήριξη των αυξημένων αιτημάτων για στέγαση, παροχή υλικής βοήθειας 
και προγραμμάτων σίτισης. Εξυπηρετήθηκαν εξ αποστάσεως 37 περιπτώσεις. 

 Η Υπηρεσία Νομικής Συμβουλευτικής υποστήριζε εξ αποστάσεως τις ανάγκες για συνεχή 
ενημέρωση των ωφελούμενων για τις αλλαγές στις διαδικασίες, καθώς και την πρόσβαση 
στις υπηρεσίες ηλεκτρονικά. Εξυπηρετήθηκαν εξ αποστάσεως 49 περιπτώσεις. 

 Όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες (νηπιαγωγείο, δραστηριότητες εφήβων, ενισχυτική 
διδασκαλεία, μαθήματα γλωσσών, δραστηριότητες ενηλίκων), διακόπηκαν και ξεκίνησε 
από τους εκπαιδευτικούς ο σχεδιασμός και υλοποίηση των μαθημάτων και των 
δραστηριοτήτων εξ αποστάσεως. 50 μαθητές παρακολούθησαν εξ αποστάσεως μαθήματα. 

 Οι επισκέψεις στο Κέντρο αφορούσαν σε πολύ έκτακτες περιπτώσεις, λαμβάνοντας όλα τα 
μέτρα προστασίας ενώ η χρήση του Χώρου Κοινωνικής Δικτύωσης (Η/Υ, wi-fi, βιβλιοθήκη 
κτλ) ανεστάλη. Οι επισκέψεις στο Κέντρο ήταν 248. 

 


