
Le Centre Ouvert fournit un 
hébergement aux migrants qui envisagent 
de rentrer dans leur pays d’origine avec 
l’aide de l’OIM.

RetOuR vOLOntaIRe assIsté, RéInsetIOn  
et CentRe OuveRt en attIque

ნებაყოფლობით დაბრუნება დახმარებით, 
რეინტეგრაცია და ღია ტიპის მომსახურების 

დაწესებულება (თავშესაფარი) ატიკის ოლქში  
 

(AVRR/OCAVRR)

français | French

ღია ცენტრი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფს მიგრანტებს, 
რომლებიც აპირებენ 
სამშობლოში დაბრუნებას 
მსო-ს დახმარებით.

vous pouvez accéder le Centre Ouvert en métro ou en bus. 
შეგიძლიათ მიხვიდეთ ღია ცენტრში (OCAVRR) მეტროთი და ავტობუსით.
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ქართული | Georgian

address: 6 Dodekanisou street, alimos 174 56, athens
tel.: +30 210 99 190 40

•       iomathens@iom.int •       @IOMGreece •       @IOMGREECE •      iomgreece •       http://greece.iom.int

The implementation of assisted voluntary returns including reintegration measures and operation  
of Open Center in the Prefecture of Attica for applicants of voluntary return

EUROPEAN UNION
ASYLUM, MIGRATION AND 
INTEGRATION FUND (AMIF)

the project is co-funded 75% by european Funds (asylum,  
Migration and Integration Fund) and 25% by national Funds
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Vous pouvez être hébergé au centre ouvert pendant le temps requis pour préparer votre retour, si 
vous:

გაქვთ უფლება იცხოვროთ ღია ცენტრში იმ დროის პერიოდში რომელიც საჭიროა თქვენი 
სამშობლოში დაბრუნების მომზადებისათვის, თუ:

Pendant la durée de votre séjour et jusqu’au départ de la Grèce, l’hébergement au Centre Ouvert vous 
permettra de bénéficier des types d’assistance suivants tout en vous laissant la possibilité d’entrer et 
de sortir du centre à tout moment de la journée:

საბერძნეთიდან გამგზავრებამდე ღია ცენტრში საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დროს 

საშუალება გაქვთ ისარგებლოთ შემდეგი სახის დახმარებებით, ხოლო ცენტრში შესვლა და 

გამოსვლა თავისუფალია დღის განმავლობაში:

appliquez  pour rentrer dans  
votre pays  avec l’OIM

გაკეთებული გაქვთ 
სამშობლოში დაბრუნების 
განცხადება მსო-ს 
დახმარებით.

n’ avez pas  de logement à 
Athènes avant votre retour.

არ გაქვთ სახლში 
დაბრუნებამდე 
საცხოვრებელი ადგილი 
ქალაქ ათენში

rencontrez certaines 
situations de vulnérabilité 

ou des besoins 
spécifiques  

(par exemple: vous avez 
des problèmes de santé, 

vous êtes une femme 
enceinte, une personne 

âgée ou une famille 
monoparentale)

ხართ დაუცველი ან 
გაქვთ სპეციფიკური 
საჭიროებები (მაგალითად: 
გაქვთ ჯანმრთელობის 
პრობლემები, ხართ 
ორსული ქალბატონი, 
ხართ ხანდაზმული ან 
მარტოხელა მშობლის 
სტატუსის მქონე)

endroit sûr où 
séjourner en 
Grèce jusqu’à 
votre retour

სამშობლოში  
დაბრუნებამდე 
უსაფრთხო 
საცხოვრებელი 
გარემო 
საბერძნეთში

trois repas par 
jour

დღეში 
სამჯერადი 
კვება

Installations modernes 
(douches individuelles 
chaudes, salles de 
lavage, une salle de 
loisirs, Wi-Fi, téléphone)

თანამედროვე 
კეთილმოწყობილობა 
(ინდივიდუალური საშხაპე 
ცხელი წყლით, სამრეცხაო, 
გასართობი ადგილი, WI – 
FI, ტელეფონი.)

Articles 
de toilette, 
articles 
sanitaires et 
vêtements

პირადი ჰიგიენის 
და თავის 
მოვლის ნივთები 
და ტანსაცმელი.

Soins 
médicaux

სამედიცინო 
დახმარება.


