You can reach the Open Centre (OCAVRR) by Metro train and by bus.
Μπορείτε να φτάσετε στο Ανοιχτό Κέντρο (OCAVRR) με το μετρό και το λεωφορείο.
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The implementation of assisted voluntary returns including reintegration measures and operation
of Open Center in the Prefecture of Attica for applicants of voluntary return

The project is co-funded 75% by European Funds (Asylum,
Migration and Integration Fund) and 25% by National Funds

EUROPEAN UNION
ASYLUM, MIGRATION AND
INTEGRATION FUND (AMIF)

English
The Open Centre provides temporary
accommodation to migrants registered
for assisted voluntary return
and reintegration project and planning
to return to their home country
with IOM’s assistance.

Eλληνικά | Greek
Το Ανοικτό Κέντρο Φιλοξενίας
προσφέρει προσωρινή στέγαση
σε μετανάστες που έχουν εγγραφεί
στο πρόγραμμα εθελουσίων
επιστροφών και επανένταξης
και επιθυμούν να επιστρέψουν στη
χώρα τους με τη βοήθεια του ΔOM.

You are eligible to be accommodated at the Open Centre for the time required to prepare your return,

if you:

Πληρείτε τις προϋποθέσεις για στέγαση και προσωρινή διαμονή στο Ανοικτό Κέντρο Φιλοξενίας για τον
χρόνο που θα μεσολαβήσει μέχρι να προετοιμαστεί η επιτροφή σας,

εάν:

Αpplied to return
home with IOM

Αre experiencing
certain situations
of vulnerability
or specific needs

Ηave no place
to stay in Athens
until your return

(for example: you have
health needs,
you are a pregnant
woman, an elderly
person or a
single-parent family)

Έχετε υποβάλλει
αίτηση για επιστροφή
στη χώρα σας
μέσω του Δ.Ο.Μ.

Αντιμετωπίζετε
ειδικές καταστάσεις
ευπάθειας
ή συγκεκριμένες,
ιδιαίτερες ανάγκες

(για παράδειγμα:
ιατρικές ανάγκες,
εγκυμοσύνη, είστε
ηλικιωμένος/η
ή γονέας μονογονεϊκής
οικογένειας)

Δεν έχετε
μέρος να μείνετε
στην Αθήνα μέχρι
να πραγματοποιηθεί
η επιστροφή σας

For the entire duration of your stay and until the departure from Greece, the accommodation at the Open
Centre will allow you to benefit from the following types of support while leaving you the possibility to
enter and leave the centre whenever you want during the day:

Για ολόκληρη τη διάρκεια παραμονής σας και μέχρι την αναχώρησή σας από την Ελλάδα, η παροχή
καταλύματος στο Ανοικτό Κέντρο Φιλοξενίας θα σας επιτρέψει να επωφεληθείτε από τα ακόλουθα είδη
στήριξης, ενώ θα σας παρέχει τη δυνατότητα να εισέρχεστε και να εξέρχεστε από το Κέντρο όποτε το
επιθυμείτε κατά τη διάρκεια της ημέρας:

Safe place
to stay
in Greece
until you return

Ασφαλές μέρος
για να μείνετε
στην Ελλάδα,
μέχρι την
επιστροφή σας

Three meals
per day

Modern facilities
(hot individual
showers, laundry rooms,
a recreation room,
Wi-Fi, telephone)

Toiletries,
sanitary items
and clothes

Medical care

Τρία γεύματα
ανά μέρα

Σύγχρονες εγκαταστάσεις
Είδη
(ατομικές ντουζιέρες
προσωπικής
με ζεστό νερό, πλυντήρια,
περιποίησης,
αίθουσα αναψυχής,
είδη υγιεινής και
Wi-Fi, τηλέφωνο)
ρούχα

Ιατρική
φροντίδα

