
Α) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ 

«Πίνακας Υπολογισμού Γευμάτων» και «Έντυπο Υπολογισμού Δεικτών ΒΥΣ» 

Β) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  του  Πίνακα Υπολογισμού  Μερίδων 

 

Α. Επί των Εντύπων «Πίνακας Υπολογισμού Γευμάτων» και «Έντυπο Υπολογισμού Δεικτών ΒΥΣ» που 

αποτελούν Παραρτήματα του Οδηγού Δεικτών, προβαίνουμε στις κατωτέρω διευκρινίσεις: 

 Και στα δύο έντυπα η αναφορά προϊόντων και ποσοτήτων στις στήλες «Είδος» δεν είναι 

περιοριστική. Στα έντυπα έχουν μεταφερθεί τα προϊόντα  - και με το βάρος ή την ποσότητα 

ανά συσκευασία - που απαντώνται συχνότερα στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής αποθήκης. 

Η επικαιροποίηση των εντύπων από τη Διαχειριστική Αρχή, με το σύνολο των προϊόντων, δεν 

είναι δόκιμη, καθώς τα δεδομένα μεταβάλλονται με μεγάλη συχνότητα, λόγω των 

προμηθειών των Συμπράξεων. 

Επομένως, σε περίπτωση που κάποιο είδος που έχει χρησιμοποιηθεί από τη Σύμπραξη  είτε 

δεν αναγράφεται καθόλου στα έντυπα είτε δεν αναγράφεται με την ποσότητα/βάρος ανά 

συσκευασία με την οποία χρησιμοποιήθηκε από τη Σύμπραξη και εισήχθη στην αποθήκη, θα 

συμπληρώνεται στο έντυπο από τον Δικαιούχο. Παρακαλούμε οι εισαγωγές να 

επισημαίνονται με χρώμα, ώστε να γίνονται άμεσα αντιληπτές. 

 Στο έντυπο «Πίνακας Υπολογισμού Γευμάτων», τα προϊόντα με κίτρινη επισήμανση 

εξαιρούνται του υπολογισμού. Η αναγραφή των γραμμαρίων που συνιστούν γεύμα στα 

προϊόντα αυτά, έχει τεθεί για πληροφοριακούς λόγους. Προς αποφυγή παρανοήσεων, το 

έντυπο αναμορφώθηκε με διαγραφή της πληροφορίας αυτής. 

 Στο έντυπο «Έντυπο Υπολογισμού Δεικτών ΒΥΣ», μετά από αίτημα Δικαιούχου και προς 

διευκόλυνσή σας, συμπληρώθηκαν οι δείκτες αστέγων (17Α……).  

 Στο έντυπο «Πίνακας Υπολογισμού Γευμάτων», από παραδρομή, στο υπολογισμό της στήλης 

D έχει τεθεί εσφαλμένως ο τύπος υπολογισμού  “ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΕ ΚΙΛΑ [ στήλη 

C/ΚΙΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (π.χ. 5000 τμχ/0,500)]” αντί του ορθού τύπου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΣΕ ΚΙΛΑ [ στήλη C* ΚΙΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (π.χ. 5000 τμχ*0,500)]». Επ’ αυτού, έγινε σχετική 

διόρθωση επί του εντύπου.  

 

Β. Ειδικά όσον αφορά στους δείκτες αστέγων (17 +) διευκρινίζουμε τα κατωτέρω: 

 Στον δείκτη 17Ε  απολογίζονται τα είδη ατομικής υγιεινής (π.χ. σαπούνι, οδοντόβουρτσα, 

οδοντόκρεμα, σερβιέτες, μωρομάντηλα, πάνες κ.λπ.) που διανεμήθηκαν σε ΑΜΚΑ με την 

ένδειξη ΑΣΤΕΓΟΣ. 

 Στον δείκτη  17F απολογίζονται όλα τα λοιπά είδη ΒΥΣ που διανεμήθηκαν σε ΑΜΚΑ με την 

ένδειξη ΑΣΤΕΓΟΣ (π.χ. υγρό πιάτων, σκόνη πλυντηρίου, καθαριστικό γενικής χρήσης κ.λπ.) 

 

Τα είδη που διανεμήθηκαν σε ΑΜΚΑ με την ένδειξη ΑΣΤΕΓΟΣ λαμβάνονται από την αναφορά 

«Εξαγωγή Διανομών», στήλη «Τεμάχια που παρέλαβαν Άστεγοι». 

 

Γ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν δεν υπάρχει κάποιος δείκτης στο Δελτίο Δεικτών,δεν έχει ανοιχτεί στο Τεχνικό Δελτίο 

Πράξης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο υπολογισμός του δείκτη θα γίνεται σε ξεχωριστό αρχείο, το οποίο 

θα αναρτάται στα συνημμένα έγγραφα του Δελτίου. 

 

Δ. Τέλος, σας γνωστοποιούμε επικαιροποιημένο Πίνακα Υπολογισμού Μερίδων. 

 

 

 


