Κέντρο Ενημέρωσης για Αναγνωρισμένους Πρόσφυγες, δικαιούχους επικουρικής
και ανθρωπιστικής προστασίας
Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες λειτουργεί Κέντρο Ενημέρωσης για αναγνωρισμένους
πρόσφυγες, δικαιούχους επικουρικής και ανθρωπιστικής προστασίας.
Στο Κέντρο Ενημέρωσης θα παρέχονται πληροφορίες από Δικηγόρο ή/και Κοινωνικό Λειτουργό σχετικά με
τα δικαιώματα σας στην Ελλάδα και τις διαδικασίες πρόσβασης σε αυτά, όπως το δικαίωμα στην
εκπαίδευση, στην εργασία, στην υγεία, κ.α.
Το Κέντρο Ενημέρωσης λειτουργεί από τις 24 Φεβρουαρίου και μέχρι το τέλος του 2015, κάθε Τρίτη –
Τετάρτη και Πέμπτη, από τις 11.00πμ με 3.00μμ, στα γραφεία του ΕΣΠ, Σολωμού 25, στον 2ο Όροφο.
Για την άμεση εξυπηρέτηση σας, παρακαλούμε να δηλώνετε στην είσοδο το ενδιαφέρον σας για παροχή
ενημέρωσης.

Το Κέντρο Ενημέρωσης υποστηρίζεται από το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες στην Ελλάδα.

Information Centre for recognized refugees, beneficiaries of subsidiary and humanitarian protection
The Greek Council for Refugees is operating an Information Centre for recognized refugees and
beneficiaries of subsidiary and humanitarian protection.
The Information Centre will be staffed by both a lawyer and/or a social worker who will inform
beneficiaries on their rights in Greece - such as the right to education, work, health, etc. - and how to
access these.
The Information Center will operate from February 24 until the end of 2015, every Tuesday, Wednesday
and Thursday, from 11 am to 3.00 pm, at GCR Offices, Solomou 25, on the 2nd floor.
For your convenience, please state at the entrance your interest in the Information Center.
The Information Center is supported by the Office of the UN High Commissioner for Refugees in Greece.
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