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Από τον Μάιο του 2015 ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
σε συνεργασία με την Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων 
Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου συμμετέχει 
στην πρώτη γραμμή απόκρισης του μεταναστευτικού 
προσφέροντας ανακούφιση και υποστήριξη σε 
ανθρώπους που αναζητούν ασφάλεια στην Ευρώπη. Η 
υποστήριξη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δράσεις αγωγής 
υγείας, προώθηση υγιεινής, διανομής φαγητού και 
υλικών ανακούφισης, πρώτες βοήθειες, ψυχοσωματικής 
υποστήριξης, αποκατάστασης οικογενειακών δεσμών και 
οικονομικής ενίσχυσης.
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Introduction
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Το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής 
Στήριξης και Ενσωμάτωσης Προσφύγων 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη 
Θεσσαλονίκη, λειτουργεί από τον Νοέμβριο 
2017 ως δομή κοινωνικής υποστήριξης,  η 
οποία στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης 
παρέχει  επικαιροποιημένη και αξιόπιστη 
πληροφόρηση σε μεταναστευτικούς 
πληθυσμούς και κοινότητες προσφύγων 
υλοποιώντας υπηρεσίες ενσωμάτωσης,  
κοινωνικές υπηρεσίες (συμβουλευτική, 
προσανατολισμός, μαθήματα Ελληνικής 
γλώσσας), υπηρεσίες αποκατάστασης 
οικογενειακών δεσμών (RFL) και  
προγραμμάτων Οικονομικής Ενίσχυσης 
(CTP). Ο κύριος στόχος του Πολυδύναμου 
Κέντρου Προσφύγων στη Θεσσαλονίκη, 
είναι η μείωση της ευαλωτότητας και η 
ενίσχυση της αυτάρκειας του προσφυγικού 
πληθυσμού δια μέσου της παροχής 
στοχευμένης πληροφόρησης και όλων 
εκείνων των απαραίτητων εκπαιδευτικών 
και κοινωνικών προγραμμάτων που θα 
τους καταστήσει ενεργούς αποδέκτες του 
ευρύτερου ελληνικού κοινωνικοπρονοιακού 
συστήματος.  

Το Πολυδύναμο Κέντρο εφαρμόζει ένα 
σύστημα συλλογής, ανάλυσης και απόκρισης 
της ανατροφοδότησης για την καλύτερη 
κατανόηση των προκλήσεων που οι 
πρόσφυγες και μετανάστες αντιμετωπίζουν 
καθημερινά στον αστικό ιστό της 
Θεσσαλονίκης. Αυτό έχει σχεδιαστεί για την 
λήψη ανατροφοδότησης από πρόσφυγες 
και μετανάστες αλλά και από το προσωπικό 
και εθελοντές του Πολυδύναμου Κέντρου. 

Για την επίτευξη των παραπάνω, το 
Πολυδύναμο Κέντρο υποστηρίζεται 
από εργαλεία και μεθοδολογίες της 
Συμμετοχικότητας Επικοινωνίας και 
Δέσμευσης (ΣΕΔ) όπως κυτία παραπόνων, 
εστιασμένες ομάδες συζητήσεων, έρευνες 
αξιολόγησης κ.α. Με τον τρόπο αυτό οι 
πρόσφυγες και μετανάστες έχουν ενεργό 
ρόλο στο σχεδιασμό των υπηρεσιών 
του Πολυδύναμου Κέντρου μέσω της 
επικοινωνίας και της συμμετοχής τους. 

Εισαγωγή
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Methodology

Τον Νοέμβρη του 2019 πραγματοποιήθηκε έρευνα αξιολόγησης αναφορικά 
με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Πολυδύναμου Κέντρου Κοινωνικής 
Στήριξης και Ενσωμάτωσης Προσφύγων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 
με τη συμβολή και τη συνεργασία του επωφελούμενου πληθυσμού, η 
οποία στόχευε σε μελλοντικές βελτιώσεις και σύσταση νέων παρεχόμενων 
υπηρεσιών. Κύριοι στόχοι της αξιολογητικής έρευνας ήταν:
• Να διερευνηθεί το εάν οι εξυπηρετούμενοι ήταν ενήμεροι για τις δράσεις 

και τις παροχές του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων, καθώς και το 
πώς μπορούν να εξασφαλίσουν την πρόσβασή τους σε αυτές.

• Να διερευνηθεί το εάν οι εξυπηρετούμενοι κατανοούν τις διαδικασίες 
ένταξης και λειτουργίας του προγράμματος και του γραφείου παροχής 
υποστήριξης της Οικονομικής Ενίσχυσης, καθώς και το πότε θα λήξει η 
παροχή βοήθειας του συγκεκριμένου προγράμματος.

• Να διερευνηθεί το εάν οι εξυπηρετούμενοι γνωρίζουν και κατανοούν πώς 
να χειριστούν τους διαθέσιμους μηχανισμούς ανατροφοδότησης του 
Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων.

• Να προσδιοριστούν τυχόν νέα προτιμώμενα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ 
επωφελούμενου πληθυσμού και Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων.

• Να προταθούν διαπολιτισμικές δράσεις, οι οποίες θα στοχεύουν στην 
ομαλή κοινωνική ένταξη των προσφύγων.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, ήταν η διαμόρφωση μίας στοχευμένης 
έρευνας η οποία θα ήταν κατανοητή από όλους τους συμμετέχοντες, καθώς οι 
ομιλούσες γλώσσες των εξυπηρετούμενων ξεπερνούσαν σε αριθμό τις δέκα. 
Αποφασίσθηκε το ερωτηματολόγιο να συσταθεί στην αγγλική γλώσσα και να 
εκπαιδευτούν οι εθελοντές (πρόσφυγες και μετανάστες και οι ίδιοι), έτσι ώστε 
οι ερωτήσεις να γίνουν στη γλώσσα των συνεντευξιαζόμενων. Στη συνέχεια, 
η καταγραφή των δεδομένων πραγματοποιηήθηκε στην αγγλική γλώσσα, με 
την υποστήριξη ενός εθελοντή, δια μέσου της χρήσης φορητών τηλεφωνικών 
συσκευών (tablets). Η προαναφερθείσα μέθοδος επελέγη καθώς διασφάλιζε 
τη συμμετοχή όλων των συνεντευξιαζόμενων καθώς και την κατανόηση των 
ερωτήσεων, ανεξάρτητα του εκπαιδευτικού τους επιπέδου. 

Ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα της προαναφερθείσας μεθοδολογίας ήταν 
η κατανόηση των νέων πολιτιστικών δεδομένων που προέκυπταν από 
την επικοινωνία των εθελοντών με τους εξυπηρετούμενους, καθώς και η 
δυνατότητα που δινόταν στους συνεντευξιαζόμενους να επεμβαίνουν και να 
παρέχουν ανατροφοδότηση για τα σχόλια των απαντήσεών τους.



Πιλοτική Εφαρμογή

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου προέκυψαν αρχικά 
από το συνδυασμό δύο πιλοτικών ερωτηματολογίων, 
ένα από την ομάδα του προγράμματος οικονομικής 
ενίσχυσης και ένα από την ομάδα της κοινωνικής 
υπηρεσίας.

Η διαδικασία σχεδιασμού της έρευνας περιλάμβανε 
δύο βασικά στάδια: 
1. την διαμόρφωση των ερωτήσεων καθώς και
2. την επιλογή και την εκπαίδευση του εθελοντικού 

δυναμικού που θα έπαιρνε μέρος και θα 
υποστήριζε τη διεξαγωγή της έρευνας. 

Όσον αφορά το πρώτο στάδιο των ερωτήσεων, όλες 
δοκιμάστηκαν για την εγκυρότητά τους με συνεντεύξεις 
από άτομα του προσωπικού σε εθελοντές. Μετά τις 
πρώτες πέντε συνεντεύξεις, οι αρχικές ερωτήσεις 
επανεξετάστηκαν και αναδιατυπώθηκαν σύμφωνα 
με τα ληφθέντα σχόλια των συμμετεχόντων. Μετά 
και από τις επόμενες άλλες τρεις συνεντεύξεις, 
οι ερωτήσεις διαμορφώθηκαν και βελτιώθηκαν 
περαιτέρω, έτσι ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο 
δυνατό επίπεδο κατανόησης των ερωτήσεων από 
τον συνεντευξιαζόμενο πληθυσμό. 

Στο δεύτερο στάδιο, εθελοντές οι οποίοι διέθεταν 
υψηλό επίπεδο εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας 
απήυθυναν τις ίδιες ερωτήσεις στο προσωπικό. 
Στόχος αυτής της διαδικασίας ήταν να εκπαιδευτούν 
και να εξοικειωθούν με το νόημα των ερωτήσεων 
και να αποκτήσουν μία πρώτη εμπειρία και 
αυτοπεποίθηση αναφορικά με το εύρος των 
απαντήσεων που θα λάμβαναν σε δεύτερο χρόνο από 
τους επωφελούμενους, καθώς και να εξοικειωθούν με 
την αναγκαιότητα της σωστής και ακριβούς επιλογής 
των λέξεων, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ακριβής 
μετάφραση, χωρίς παρερμηνείες του νοήματος των 
ερωτήσεων.

Υλοποίηση

Έπειτα από μία βδομάδα συναντήσεων επί του 
σχεδιασμού και της εκπαίδευσης του εμπλεκόμενου 
προσωπικού και εθελοντών στην παρούσα έρευνα, 
ξεκίνησε η εφαρμογή της με την υποστήριξη του 
εθελοντικού δυναμικού στους επωφελούμενους 
του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων. Ένας 
επαγγελματίας από το προσωπικό ανέλαβε την 
ευθύνη να απαντά στα ερωτήματα που προέκυπταν 
από τους ίδιους τους εθελοντές κατά τη διαδικασία 
της διεξαγωγής της έρευνας. Επίσης, ένας από το 
προσωπικό επόπτευε τη συλλογή των δεδομένων, 
στοχεύοντας στην διασφάλιση των ζητούμενων 
στόχων της έρευνας. 

Προκλήσεις

• Πολλές διαφορετικές ομιλούμενες γλώσσες.
• Η πιλοτική διαδικασία απαιτούσε τη συνεχή 

παρουσία δύο επαγγελματιών από το προσωπικό 
για μια εβδομάδα. Δέκα εθελοντές και τρείς 
από το προσωπικό συμμετείχαν στις πιλοτικές 
συνεντεύξεις.

• Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 
αναδιατυπώθηκαν πέντε φορές.

• Εντοπισμός εθελοντών με καλό επίπεδο στην 
αγγλική γλώσσα, με επικοινωνιακές δεξιότητες 
και ικανοποιητική γνώση στη χρήση του ΚΟΒΟ 
στα tablets. 

• Η έρευνα αξιολόγησης έλαβε χώρα για ένα μήνα σε 
καθημερινή βάση ενώ παράλληλα λειτουργούσαν 
οι υπηρεσίες του Πολυδύναμου. 

• Καθημερινός συντονισμός των εθελοντών για 
εντοπισμό κενών στην διαδικασία και επίλυση 
προβλημάτων. 

Μεθοδολογία
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General Data

γυναίκες

άντρες

71 21 13 19ΣΥΝΟΛΟ 
καταγραφών

Καθημερινές καταγραφές

Γένος Γλώσσα συνεντεύξεων

εκατόν είκοσι τέσσερις (124) συνολικές συνεντεύξεις

1η εβδομάδα 2η εβδομάδα 3η εβδομάδα 4η εβδομάδα

    4   5 6       7         8     12  13      14      15     18     20      21  22     25     26     27

Καθημερινές καταγραφές

1 22

Γενικά Δεδομένα

31%
γυναίκες

69%
άντρες

23%
Αγγλικά*

23%
Σοράνι

21%
Αραβικά

4%
Κουρμάνζι

1%
Ελληνικά

14%
Φαρσί

7%
Ουρντού

5%
Τούρκικα

*δεύτερη γλώσσα 
σε περίπτωση 
έλλειψης μεταφραστή
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Κατηγορία στέγασης Λόγοι επίσκεψης στο Πολυδύναμο

Ανεξάρτητοι Υπό έναν 
οργανισμό/φορέα

Άστεγος
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 2

3%
ΔΟΜ
5%

Δομή 
2%

Ανεξάρτητος
29%

Πρόβλημα 
με κάρτα

ραντεγού με 
UNHCR

Άλλο

Συμβουλευτική

RFL

Αλλαγή 
δ/νσης

Μαθήματα 
Ελληνικών

Στέγαση υπό 
Ύπατη Αρμοστεία
Ξενοδοχεία ΔΟΜ

Ανοιχτή Δομή

Περισσότεροι από τους μισούς 
λόγους (>51%) από τα άτομα (που 
στεγάζονται υπό έναν οργανισμό) 
που έρχονται στο Πολυδύναμο, 
σχετίζονται με το Πρόγραμμα 
Οικονομικής Ενίσχυσης

To παρακάτω διάγραμμα δείχνει την ροή και την συσχέτιση μεταξύ τεσσάρων διαγορετικών 
κατηγοριών ατόμων που στεγάζονται από έναν οργανισμό: 1) Γλώσσα 2) Γένος 3) Κατηγορία 
Στέγασης και 4) ο λόγος επίσκεψης στο Πολυδύναμο. Η συσχέτιση διακρίνεται μόνο μεταξύ των 
γειτονικών κατηγοριών και όπως φαίνεται από τα βέλη.
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Questions related to cash transfer program

Γνωρίζεις...
1. πως να χρησιμοποιείς την χρεωστική κάρτα;
2. πότε η οικονομική σου υποστήριξη θα λήξει;

3. πότε θα έρθεις για να πιστοποιηθείς;
4. τι να κάνεις εάν έχεις πρόβλημα με την κάρτα;

ναι όχι

1 2 3 4

Από το 15% των ατόμων 
που δεν ξέρουν πως 
να χρησιμοποιούν την 
κάρτα: το 88% είναι 
άστεγοι, το 50% μιλάνε 
Σοράνι και το 25% 
Ουρντού. 75% είναι 
άντρες.

Από το 43% των ατόμων 
που δεν ξέρουν πότε 
θα λήξει η οικονομική 
τους ενίσχυση: 48% 
είναι άστεγοι και 48% 
ανεξάρτητοι. Το 30% 
μιλάει Ουρντού, 22% 
Αγγλικά και 17% Σοράνι. 
Το 70% είναι άντρες.

Από το 22% των 
ατόμων που δεν ξέρουν 
πότε να έρθουν για να 
πιστοποιηθούν: το 50% 
είναι ανεξάρτητοι και το 
42% άστεγοι. Το 25% 
μιλάει Ουρντού και το 
25% Αγγλικά. Το 67% 
είναι άντρες.

Από το 30% των ατόμων 
που δεν ξέρουν τι 
να κάνουν εάν έχουν 
πρόβλημα με την κάρτα 
τους: το 63% είναι 
ανεξάρτητοι. Το 31% 
μιλάει Ουρντού, το 31% 
Αγγλικά, 13% Σοράνι και 
13% Κουρμάνζι. Το 69% 
είναι άντρες.

Το 70% των Ουρντόφωνων δεν γνωρίζουν πότε η οικονομική υποστήριξη θα τερματιστεί 
και το 50% τι να κάνουν σε περίπτωση προβήματος με την κάρτα τραπέζης. Παρόμοια κενά 
κατανόησης εμφανίζονται σε άτομα που μιλάνε Σοράνι και Φαρσί ενώ οι Αγγλόφωνοι και οι 
Αραβόφωνοι είναι καλά ενημερωμένοι.

To 53% των άστεγων και το 38% των ανεξάρτητων δεν ξέρουν πότε η οικονομική υποστήριξη 
θα τερματιστεί. Μεγάλη διαφορά εμφανίζεται στην γνώση χρήσης της κάρτας με το 97% να 
είναι ανεξάρτητοι. Αντίστοιχα από τους άστεγους το 67% γνωρίζει την χρήση της κάρτας. Οι 
φιλοξενούμενοι φαίνονται καλά ενημερωμένοι.

Φαίνεται ότι οι άντρες είναι καλύτερα ενημερωμένοι από τις γυναίκες σε όλες τις παραπάνω 
ερωτήσεις. Το 54% των γυναικών δεν γνωρίζει πότε η οικονομική υποστήριξη θα σταματήσει 
και το 39% δεν γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν την κάρτα, ενώ αντίστοιχα για τους άντρες 
τα παραπάνω ποστοστά είναι 39% και 27%.

Ερωτήσεις σχετικές με το πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης

Από 86 συνεντευξιαζόμενους, οι 57 (46%) υποστηρίζονται οικονομικά από το πρόγραμμα. Από αυτούς οι 
54 είναι τα πρόσωπα αναφοράς που η κάρτα είναι στο όνομα τους. Τέσσερις ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκαν 
σχετικές με το πρόγραμμα οικομικής ενίσχυσης.
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Questions related to transparency and participation

Τι γνωρίζεις για τις υπηρεσίες που 
προσφέρει το Πολυδύναμο Κέντρο;

Ερωτήσεις σχετικές με την διάφανεια και την συμμετοχικότητα

Οικονομική 
ενίσχυση
35%

Συμβουλευτική 
19%

Δεν γνωρίζω 25%

RFL 1%

Προσανατολισμός
6%

Μαθήματα
Ελληνικών

13%

Γνωρίζεις πως να χρησιμοποιείς 
τον μηχανισμό ανατροφοδότησης 
του Πολυδύναμου Κέντρου;

Σε ενδιαφέρει να μοιραστείς με τον 
Ερυθρό Σταυρό την γνώμη σου;

ναι όχι δεν είμαι σίγουρος



Αυτοπροσώπως

Δεν γνωρίζω

Δεν γνωρίζω

What’s App

What’s App

Viber

Viber

Ιστοσελίδα Email

Ποιοι είναι οι δύο καλύτεροι τρόποι για τον Ερυθρό Σταυρό 
να παρέχει αξιόπιστη και στοχευμένη ενημέρωση;

Αυτοπροσώπως

Αυτοπροσώπως

Αυτοπροσώπως

1ο κανάλι επικοινωνίας

1ο κανάλι επικοινωνίας

2ο κανάλι επικοινωνίας

2ο κανάλι επικοινωνίας

Τηλεφωνική κλήση 
και SMS

Τηλεφωνική κλήση 
και SMS

Τηλεφωνική κλήση 
και SMS

Τηλεφωνική κλήση 
και SMS

Δεν γνωρίζω

Δεν γνωρίζω

What’s App

Μέσα Κοινωνικής 
Δικτώσης

Μέσα Κοινωνικής Δικτώσης
Μέσα Κοινωνικής Δικτώσης

Μέσα Κοινωνικής 
ΔικτώσηςViber

Ιστοσελίδα

What’s App

Email

Viber

Ανεξάρτητοι ΆστεγοιΦιλοξενούμενοι

Διάγραμμα που δείχνει την ροή και τη συσχέτιση μεταξύ των δύο καναλιών επικοινωνίας



Ποια είναι τα δύο πιο σημαντικά θέματα 
που θες να ενημερωθείς αυτή την περίοδο;
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Επισιτιστική Βοήθεια
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ς
Σύστημα Υγείας
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Στέγαση
Non Food Items

Τί
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Τίποτα

Υπ
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μό
σι

ες
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Υποστήριξη με 
Δημόσιες Υπηρεσίες

Κάθε κουτί στο διάγραμμα 
αντιπροσωπεύει μια συχνότητα 
απαντήσεων. Όσο πιο σκούρο 
το χρώμα τόσο περισσότερες 
οι απαντήσεις για το αντίστιχο 
θέμα. 

Η Στέγαση έχει ισχυρό 
συσχετισμό σχεδόν με όλα τα 
θέματα σαν πρώτη και σαν 
δεύτερη επιλογή.

1η επιλογή

2η  ε
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λίγες
καταγραφές

πολλές
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1η επιλογή

Στέγαση Στέγαση

Άσυλο

Άσυλο

Οικονομική Ενίσχυση

Οικονομική ενίσχυση

Σύστημα Υγείας

Σύστημα Υγείας

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Εργασία

Εργασία

Τίποτα

Τίποτα

Υποστήριξη με Δημόσιες υπηρεσίες
Υποστήριξη με Δημόσιες Υπηρεσίες

Non Food Items
Επισιτιστική Βοήθεια

Επισιτιστική Βοήθεια

Άλλο

2η επιλογή
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Interests Hobies Activities

Πως περνάς τον ελεύθερο σου χρόνο;

Υπάρχει κανένα γενικό σχόλιο που θα ήθελες να μοιραστείς;

Τι θα ήθελες να κάνεις διαφορετικά 
με τον ελεύθερο σου χρόνο;

Ενδιαφέροντα, Χόμπυ και Δραστηριότητες

Πολλά άτομα απάντησαν ότι δεν διαθέτουν 
ελεύθερο χρόνο ή ότι δεν κάνουν οτιδήποτε 

γιατί ψάνουν για στέγαση.
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Aνθρωπισμός
Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς 
Ημισελήνου, που δημιουργήθηκε από την επιθυμία 
παροχής βοηθείας χωρίς διάκριση στους τραυματίες 
του πεδίου της μάχης, προσπαθεί, υπό τη διεθνή και 
εθνική του ιδιότητα να προλάβει και να ανακουφίσει τον 
πόνο οπουδήποτε πιθανόν βρεθεί. Σκοπός του είναι 
να προστατεύει τη ζωή και την υγεία και να εξασφαλίζει 
τον σεβασμό προς τον άνθρωπο. Προάγει την αμοιβαία 
κατανόηση, φιλία, συνεργασία και διαρκή ειρήνη μεταξύ 
των λαών.

Αμεροληψία
Δεν κάνει διάκριση ως προς εθνικότητα, φυλή, 
θρησκευτικές πεποιθήσεις, τάξη ή πολιτικές απόψεις. 
Προσπαθεί να ανακουφίζει τις ταλαιπωρίες των ατόμων, 
ωθούμενο μόνο από τις ανάγκες τους και να δίνει 
προτεραιότητα στις πλέον επείγουσες περιπτώσεις 
δυστυχίας.

Ουδετερότητα
Για να διατηρήσει την εμπιστοσύνη όλων των μερών, το 
Κίνημα δεν δύναται να μεροληπτεί στις εχθροπραξίες 
ή να εμπλέκεται οποτεδήποτε σε αντιθέσεις πολιτικής, 
φυλετικής, θρησκευτικής ή ιδεολογικής φύσεως.

Ανεξαρτησία
Το Κίνημα είναι ανεξάρτητο. Οι Εθνικοί Σύλλογοι, 
ενώ είναι βοηθητικοί στις ανθρωπιστικές υπηρεσίες 
των κυβερνήσεών τους και υπόκεινται στους νόμους 
των χωρών τους, πρέπει πάντοτε να διατηρούν την 
αυτονομία τους έτσι ώστε να μπορούν να ενεργούν 
πάντοτε σύμφωνα με τις  Αρχές του Κινήματος.

Εθελοντισμός
Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς 
Ημισελήνου είναι ένα εθελοντικό κίνημα βοηθείας κατ’ 
ουδένα τρόπο εμπνευσμένο από την επιθυμία για 
κέρδος.

Ενότητα
Μόνο ένας Σύλλογος Ερυθρού Σταυρού ή Ερυθράς 
Ημισελήνου δύναται να υπάρχει σε μία χώρα. Πρέπει να 
είναι ανοικτός σε όλους και να εκτελεί το ανθρωπιστικό 
του έργο σε όλη την περιοχή του.

Παγκοσμιότητα
Το Διεθνές Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς 
Ημισελήνου είναι παγκόσμιο και όλοι οι Σύλλογοι έχουν 
ίση θέση και μοιράζονται εξίσου τις ευθύνες και τα 
καθήκοντα στην αλληλοβοήθεια.
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