
Κωδικός 

δείκτη
Λεκτικό Δείκτη Επεξήγηση Δείκτη Κατηγορία Δείκτη Αξία Τιμή

1

Συνολικό ποσό σε ευρώ των επιλέξιμων 

δημόσιων δαπανών που εγκρίνονται στα 

έγγραφα, τα οποία καθορίζουν τους όρους 

για την υποστήριξη των πράξεων

Αφορά στο συνολικό ποσό των υπογεγραμμένων 

συμβάσεων για την προμήθεια τροφίμων και ΒΥΣ 
Εισροών Ευρώ

2

Συνολικό ποσό σε ευρώ των επιλέξιμων 

δημόσιων δαπανών που επωμίστηκαν οι 

δικαιούχοι και καταβλήθηκαν για την 

υλοποίηση των πράξεων

Αφορά στο συνολικό ποσό(2=2Α+2Β) των 

πραγματικών δαπανών που έγιναν για την 

προμήθεια τροφίμων+ΒΥΣ [εγκεκριμένες δαπάνες 

στο ΟΠΣ (ΔΔΔ)]

Εισροών Ευρώ

2Α

Συνολικό ποσό των επιλέξιμων δημόσιων 

δαπανών που επωμίστηκαν οι δικαιούχοι και 

καταβλήθηκαν για την υλοποίηση των 

πράξεων σχετικά με την παροχή επισιτιστικής 

βοήθειας

Αφορά στις πραγματικές δαπάνες [εγκεκριμένες 

δαπάνες στο ΟΠΣ (ΔΔΔ)] που έγιναν μόνο για 

τρόφιμα 

Εισροών Ευρώ

2Β

Συνολικό ποσό των επιλέξιμων δημόσιων 

δαπανών που επωμίστηκαν οι δικαιούχοι και 

καταβλήθηκαν για την υλοποίηση των 

πράξεων σχετικά με την παροχή βασικής 

υλικής βοήθειας (ΒΥΣ)

Αφορά στις πραγματικές δαπάνες [εγκεκριμένες 

δαπάνες στο ΟΠΣ (ΔΔΔ)] που έγιναν μόνο για ΒΥΣ
Εισροών  Ευρώ 

4
Ποσότητα φρούτων και λαχανικών (φρέσκα, 

κονσερβοποιημένα ή κατεψυγμένα τρόφιμα) 

Αφορά στην συνολική ποσότητα που διανεμήθηκε 

(π.χ μηλα,πορτοκαλια,λαχανα κτλ)
Εκροών Κιλά

5

Ποσότητα κρέατος, αυγών, ιχθύων, 

θαλασσινών (φρέσκα, κονσερβοποιημένα ή 

κατεψυγμένα τρόφιμα)

Αφορά στην συνολική ποσότητα που διανεμήθηκε 

(π.χ. μοσχάρι,  κοτόπουλο, φέτες γαλοπούλα κτλ) 
 Εκροών Κιλά

6

Ποσότητα αλεύρου, ψωμιού, γεωμήλων, 

ρυζιού και άλλων αμυλούχων προϊόντων 

(φρέσκα, κονσερβοποιημένα ή κατεψυγμένα 

τρόφιμα) 

Αφορά στην ποσότητα αμυλούχων προϊόντων που 

διανεμήθηκαν (π.χ. μακαρόνια, πατάτες, κρέμα 

δημητριακών,  ρυζάλευρο κτλ)

Εκροών Κιλά

7
Ποσότητα ζάχαρης (φρέσκα, 

κονσερβοποιημένα ή κατεψυγμένα τρόφιμα) 

Αφορά στην συνολική ποσότητα ζάχαρης που 

διανεμήθηκε
Εκροών Κιλά

8

Ποσότητα γαλακτοκομικών προϊόντων 

(φρέσκα, κονσερβοποιημένα ή κατεψυγμένα 

τρόφιμα)

Αφορά στην συνολική ποσότητα γαλακτοκομικών 

που διανεμήθηκαν (π.χ. φέτα, γάλα, φέτες κίτρινο 

τυρί, γάλα εβαπορε+βρεφικό κτλ)

Εκροών Κιλά

9
Ποσότητα λιπών, ελαίων (φρέσκα, 

κονσερβοποιημένα ή κατεψυγμένα τρόφιμα)

Αφορά στην συνολική ποσότητα ελαίων που 

διανεμήθηκαν (π.χ. ελαιόλαδο,  ηλιέλαιο, 

μαργαρίνη κτλ)

Εκροών Κιλά

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΒΑ



Κωδικός 

δείκτη
Λεκτικό Δείκτη Επεξήγηση Δείκτη Κατηγορία Δείκτη Αξία Τιμή

10

Ποσότητα έτοιμων προς κατανάλωση 

τροφίμων, άλλων τροφίμων (που δεν 

εμπίπτουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες) 

(φρέσκα, κονσερβοποιημένα ή κατεψυγμένα 

τρόφιμα) 

Αφορά στην συνολική ποσότητα τροφίμων (όχι 

φρέσκων ) που διανεμήθηκαν (π.χ. πελτές, 

φασόλια, φακές, μέλι, μπισκότα κτλ)

Εκροών Κιλά

11

Συνολική ποσότητα διανεμόμενης 

επισιτιστικής βοήθειας (φρέσκα, 

κονσερβοποιημένα ή κατεψυγμένα τρόφιμα)

Άθροισμα των δεικτών των τροφίμων (11= 4 +5 +6 

+7 +8 +9 +10)
 Εκροών Κιλά

11Α

Ποσοστό τροφίμων, των οποίων μόνο η 

μεταφορά, η διανομή και η αποθήκευση 

καλύφθηκε από το ΕΠ (σε %) αφορά σε 

δωρεές

Αφορά στον λόγο του συνόλου των κιλών τροφίμων 

μέσω δωρεών (για τις οποίες πληρώθηκαν από το 

Πρόγραμμα του ΤΕΒΑ δαπάνες μεταφοράς, 

αποθήκευσης και διανομής ) προς το σύνολο των 

διανεμηθέντων τροφίμων.

Εκροών

Ποσοστό (%): [11(Α)= κλάσμα 

των τροφίμων μέσω δωρεών 

(για τις οποίες 

πραγματοποιήθηκαν 

επιλέξιμες δαπάνες στο 

πλαίσιο του προγράμματος) 

διά τη συνολική ποσότητα 

τροφίμων του δείκτη 11] επί 

%.

11Β

Ποσοστό των συγχρηματοδοτούμενων από το 

ΤΕΒΑ τροφίμων επί του συνολικού όγκου των 

διανεμόμενων τροφίμων από τις 

συνεργαζόμενες οργανώσεις (σε %) (μετά 

από εμπεριστατωμένη εκτίμηση των 

συνεργαζόμενων οργανώσεων) 

Αφορά  τον λόγο του αθροίσματος του συνόλου των  

ποσοτήτων τροφίμων και τροφίμων μέσω δωρεών 

που διανεμήθηκαν από το ΤΕΒΑ προς τον συνολικό 

όγκο διανεμηθέντων τροφίμων, κατά τη διάρκεια 

του έτους, απο τις Κ.Σ. (τρόφιμα που προέρχονται 

από το ΤΕΒΑ και από άλλους φορείς εκτός ΤΕΒΑ π.χ. 

αδιάθετα μέσω Υπουργείου Γεωργίας κτλ)

Εκροών

Ποσοστό (%) [11(Β)=κλάσμα 

του αθροίσματος του δείκτη 

11+ το σύνολο τροφίμων μέσω 

δωρεών δια το άθροισμα του 

δείκτη 11 + το σύνολο κιλά 

τροφίμων από άλλους φορείς] 

επί %

12

Συνολικός αριθμός των διανεμόμενων 

γευμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται εν 

μέρει ή εξ ολοκλήρου από το ΕΠ

Αφορά σε γεύματα που ετοιμάστηκαν από τρόφιμα 

που δόθηκαν σε δομές συσσιτίων για άπορους (1 

γεύμα= 1 μέρα συσσίτιο) 

Εκροών Αριθμός

13

Συνολικός αριθμός των διανεμόμενων 

συσκευασιών τροφίμων, οι οποίες 

χρηματοδοτούνται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου 

από το ΕΠ

Αφορά συνολικά στις συσκευασίες/σακούλες  των  

προϊόντων που δόθηκαν στους ωφελούμενους κατά 

τη διάρκεια του έτους. Συμπληρώνεται 

κατ΄εκτίμηση των Κ.Σ.

Εκροών Αριθμός

15
Συνολική χρηματική αξία των διανεμόμενων 

αγαθών [Βασικής Υλικής Βοήθειας (ΒΥΣ)] 

Αφορά στο άθροισμα των προϊόντων  ΒΥΣ που 

διανεμήθηκαν (15=15A+15B+15C)
Εκροών Ευρώ

15A
Συνολική χρηματική αξία των αγαθών για τα 

παιδιά (βασικής υλικής βοήθειας)

Αφορά στη συνολική αξία των προϊόντων ΒΥΣ που 

διανεμήθηκαν μόνο για παιδιά 

(15A=16A+16B+16C+16D+16E+16F)

Εκροών Ευρώ

15B
Συνολική χρηματική αξία των αγαθών για 

τους άστεγους (βασικής υλικής βοήθειας)

Αφορά στη συνολική αξία των προϊόντων ΒΥΣ που 

διανεμήθηκαν μόνο για τους 

άστεγους(15B=17A+17B+17C+17D+17E+17F)

Εκροών Ευρώ

                          11+ σύνολο κιλών τροφίμων απο δωρεές  
11(Β) =      
                το σύνολο των τροφίμων  που διανεμήθηκαν στην διάρκεια του έτους      
                                      απο τις Κοινωνικές Συμπράξεις (Κ.Σ.) 
(δηλαδή το σύνολο των διανεμηθέντων  τροφίμων  από το ΤΕΒΑ  +  από άλλους 
φορείς). 

  
                   Σύνολο  κιλών τροφίμων απο  δωρεές 
11(Α) =   
                                              11  



Κωδικός 

δείκτη
Λεκτικό Δείκτη Επεξήγηση Δείκτη Κατηγορία Δείκτη Αξία Τιμή

15C

Συνολική χρηματική αξία των αγαθών για 

άλλες ομάδες-στόχους (βασικής υλικής 

βοήθειας)

Αφορά στη συνολική αξία των προϊόντων ΒΥΣ που 

διανεμήθηκαν για τις υπόλοιπες ομάδες 

πληθυσμού (εκτός παιδιών και αστέγων) 

(15C=18A+18B+18C+18D+18E+18F+18G+18H+18I)

Εκροών Ευρώ

16A

Συνολική χρηματική αξία των αγαθών 

(βασικής υλικής βοήθειας) που διανέμονται 

σε παιδιά - Είδη ένδυσης

Αφορά στη αξία των προϊόντων ΒΥΣ που 

διανεμήθηκαν μόνο για παιδιά (αφορά στον δείκτη 

15A)

Εκροών Ευρώ

16B

Συνολική χρηματική αξία των αγαθών 

(βασικής υλικής βοήθειας) που διανέμονται 

σε παιδιά - Σχολικές τσάντες

Αφορά στη αξία των προϊόντων ΒΥΣ που 

διανεμήθηκαν μόνο για παιδιά (αφορά στον δείκτη 

15A)

Εκροών Ευρώ

16C

Συνολική χρηματική αξία των αγαθών 

(βασικής υλικής βοήθειας) που διανέμονται 

σε παιδιά - Γραφική ύλη, τετράδια, 

στυλογράφοι, είδη ζωγραφικής και άλλα είδη 

που απαιτούνται στο σχολείο (μη είδη 

ένδυσης)

Αφορά στη αξία των προϊόντων ΒΥΣ που 

διανεμήθηκαν μόνο για παιδιά (αφορά στον δείκτη 

15A)

Εκροών Ευρώ

16D

Συνολική χρηματική αξία των αγαθών 

(βασικής υλικής βοήθειας) που διανέμονται 

σε παιδιά - Αθλητικά είδη (αθλητικά 

παπούτσια, κορμάκια χορού, μαγιό…)

Αφορά στη αξία των προϊόντων ΒΥΣ που 

διανεμήθηκαν μόνο για παιδιά (αφορά στον δείκτη 

15A)

Εκροών Ευρώ

16E

Συνολική χρηματική αξία των αγαθών 

(βασικής υλικής βοήθειας) που διανέμονται 

σε παιδιά - Ρούχα (χειμωνιάτικα παλτά, 

υποδήματα, σχολικές στολές...)

Αφορά στη αξία των προϊόντων ΒΥΣ που 

διανεμήθηκαν μόνο για παιδιά (αφορά στον δείκτη 

15A)

Εκροών Ευρώ

16F

Συνολική χρηματική αξία των αγαθών 

(βασικής υλικής βοήθειας) που 

διαναμένονται σε παιδιά - Άλλα είδη - (π.χ. 

πανες, μωρομάντηλα κτλ)

Αφορά στη αξία των προϊόντων ΒΥΣ που 

διανεμήθηκαν μόνο για παιδιά (αφορά στον δείκτη 

15A)

Εκροών Ευρώ



Κωδικός 

δείκτη
Λεκτικό Δείκτη Επεξήγηση Δείκτη Κατηγορία Δείκτη Αξία Τιμή

17A

Συνολική χρηματική αξία των αγαθών 

(βασικής υλικής βοήθειας) που διανέμονται 

σε άστεγους - Υπνόσακοι/κουβέρτες

Αφορά στην αξία των προϊόντων ΒΥΣ που 

διανεμήθηκαν μονο για άστεγους (αφορά στον 

δείκτη 15Β)

Εκροών Ευρώ

17B

Συνολική χρηματική αξία των αγαθών 

(βασικής υλικής βοήθειας) που διανέμονται 

σε άστεγους - Εξοπλισμός κουζίνας (δοχεία, 

τηγάνια, μαχαιροπίρουνα…)

Αφορά στην αξία των προϊόντων ΒΥΣ που 

διανεμήθηκαν μονο για άστεγους (αφορά στον 

δείκτη 15Β)

Εκροών Ευρώ

17C

Συνολική χρηματική αξία των αγαθών 

(βασικής υλικής βοήθειας) που διανέμονται 

σε άστεγους - Ρούχα (χειμωνιάτικα παλτά, 

υποδήματα…)

Αφορά στην αξία των προϊόντων ΒΥΣ που 

διανεμήθηκαν μονο για άστεγους (αφορά στον 

δείκτη 15Β)

Εκροών Ευρώ

17D

Συνολική χρηματική αξία των αγαθών 

(βασικής υλικής βοήθειας) που διανέμονται 

σε άστεγους - Πανικά οικιακής χρήσεως 

(πετσέτες, κλινοσκεπάσματα)

Αφορά στην αξία των προϊόντων ΒΥΣ που 

διανεμήθηκαν μονο για άστεγους (αφορά στον 

δείκτη 15Β)

Εκροών Ευρώ

17E

Συνολική χρηματική αξία των αγαθών 

(βασικής υλικής βοήθειας) που διανέμονται 

σε άστεγους - Είδη υγιεινής (κουτί πρώτων 

βοηθειών, σαπούνι, οδοντόβουρτσα, 

ξυραφάκι μιας χρήσης…)

Αφορά στην αξία των προϊόντων ΒΥΣ που 

διανεμήθηκαν μονο για άστεγους (αφορά στον 

δείκτη 15Β)

Εκροών Ευρώ

17F

Συνολική χρηματική αξία των αγαθών 

(βασικής υλικής βοήθειας) που διανέμονται 

σε άστεγους (Άλλα είδη) - Σάκος μεταφοράς

Αφορά στην αξία των προϊόντων ΒΥΣ που 

διανεμήθηκαν μονο για άστεγους (αφορά στον 

δείκτη 15Β)

Εκροών Ευρώ



Κωδικός 

δείκτη
Λεκτικό Δείκτη Επεξήγηση Δείκτη Κατηγορία Δείκτη Αξία Τιμή

18

Συνολική χρηματική αξία των αγαθών 

(βασικής υλικής βοήθειας) που διανέμονται 

σε άλλες ομάδες στόχους (πλην άστεγους και 

παιδιά) ίδιος με 15C  (από λάθος 

καταχώρησης στο πυρήνα του ΟΠΣ)

Να μην χρησιμοποιείται

18A

Συνολική χρηματική αξία των αγαθών 

(βασικής υλικής βοήθειας) που διανέμονται 

σε άλλες ομάδες στόχους (πλην άστεγους και 

παιδιά) - Οδοντόκρεμες

Αφορά στην αξία των προϊόντων ΒΥΣ που 

διανεμήθηκαν σε άλλες ομάδες στόχους  (αφορά 

στον δείκτη 15C)

Εκροών Ευρώ

18B

Συνολική χρηματική αξία των αγαθών 

(βασικής υλικής βοήθειας) που διανέμονται 

σε άλλες ομάδες στόχους (πλην άστεγους και 

παιδιά) - Οδοντόβουρτσα

Αφορά στην αξία των προϊόντων ΒΥΣ που 

διανεμήθηκαν σε άλλες ομάδες στόχους  (αφορά 

στον δείκτη 15C)

Εκροών Ευρώ

18C

Συνολική χρηματική αξία των αγαθών 

(βασικής υλικής βοήθειας) που διανέμονται 

σε άλλες ομάδες στόχους (πλην άστεγους και 

παιδιά) - Σαπούνι

Αφορά στην αξία των προϊόντων ΒΥΣ που 

διανεμήθηκαν σε άλλες ομάδες στόχους  (αφορά 

στον δείκτη 15C)

Εκροών Ευρώ

18D

Συνολική χρηματική αξία των αγαθών 

(βασικής υλικής βοήθειας) που διανέμονται 

σε άλλες ομάδες στόχους (πλην άστεγους και 

παιδιά) - Σαμπουάν

Αφορά στην αξία των προϊόντων ΒΥΣ που 

διανεμήθηκαν σε άλλες ομάδες στόχους  (αφορά 

στον δείκτη 15C)

Εκροών Ευρώ

18E

Συνολική χρηματική αξία των αγαθών 

(βασικής υλικής βοήθειας) που διανέμονται 

σε άλλες ομάδες στόχους (πλην άστεγους και 

παιδιά) - Σκόνη για πλύσιμο ρούχων

Αφορά στην αξία των προϊόντων ΒΥΣ που 

διανεμήθηκαν σε άλλες ομάδες στόχους  (αφορά 

στον δείκτη 15C)

Εκροών Ευρώ

18F

Συνολική χρηματική αξία των αγαθών 

(βασικής υλικής βοήθειας) που διανέμονται 

σε άλλες ομάδες στόχους (πλην άστεγους και 

παιδιά) - Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης

Αφορά στην αξία των προϊόντων ΒΥΣ που 

διανεμήθηκαν σε άλλες ομάδες στόχους  (αφορά 

στον δείκτη 15C)

Εκροών Ευρώ

18G

Συνολική χρηματική αξία των αγαθών 

(βασικής υλικής βοήθειας) που διανέμονται 

σε άλλες ομάδες στόχους (πλην άστεγους και 

παιδιά) - Υγρό πιάτων

Αφορά στην αξία των προϊόντων ΒΥΣ που 

διανεμήθηκαν σε άλλες ομάδες στόχους  (αφορά 

στον δείκτη 15C)

Εκροών Ευρώ

18H

Συνολική χρηματική αξία των αγαθών 

(βασικής υλικής βοήθειας) που διανέμονται 

σε άλλες ομάδες στόχους (πλην άστεγους και 

παιδιά) - Πάνες για ηλικιωμένους

Αφορά στην αξία των προϊόντων ΒΥΣ που 

διανεμήθηκαν σε άλλες ομάδες στόχους  (αφορά 

στον δείκτη 15C)

Εκροών Ευρώ



Κωδικός 

δείκτη
Λεκτικό Δείκτη Επεξήγηση Δείκτη Κατηγορία Δείκτη Αξία Τιμή

18I

Συνολική χρηματική αξία των αγαθών 

(βασικής υλικής βοήθειας) που διανέμονται 

σε άλλες ομάδες στόχους (πλην άστεγους και 

παιδιά) - Άλλα είδη

Αφορά στην αξία των προϊόντων ΒΥΣ που 

διανεμήθηκαν σε άλλες ομάδες στόχους  (αφορά 

στον δείκτη 15C)

Εκροών Ευρώ



Κωδικός 

δείκτη
Λεκτικό Δείκτη Επεξήγηση Δείκτη Κατηγορία Δείκτη Αξία Τιμή

14
Συνολικός αριθμός των ατόμων που 

λαμβάνουν επισιτιστική βοήθεια
Το σύνολο του πληθυσμού που λαμβάνει τρόφιμα Αποτελέσματος Αριθμός

14A
Αριθμός παιδιών ηλικίας 15 ετών και κάτω 

που λαμβάνουν επισιτιστική βοήθεια

Το σύνολο των παιδιών ηλικίας 15 ετών και κάτω 

που λαμβάνουν τρόφιμα
Αποτελέσματος Αριθμός

14B
Αριθμός ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω που 

λαμβάνουν επισιτιστική βοήθεια

Το σύνολο των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω που 

λαμβάνουν τρόφιμα
Αποτελέσματος Αριθμός

14C
Αριθμός γυναικών που λαμβάνουν 

επισιτιστική βοήθεια
Το σύνολο των γυναικών που λαμβάνουν τρόφιμα Αποτελέσματος Αριθμός

14D

Αριθμός μεταναστών, συμμετεχόντων 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονοτήτων 

(συμπεριλαμβανομένων των 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά) που λαμβάνουν επισιτιστική βοήθεια

Το σύνολο των μεταναστών, αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονοτήτων που λαμβάνουν τρόφιμα
Αποτελέσματος Αριθμός

14E
Αριθμός ατόμων με αναπηρία που 

λαμβάνουν επισιτιστική βοήθεια

Το σύνολο των ατόμων με αναπηρία που 

λαμβάνουν τρόφιμα
Αποτελέσματος Αριθμός

14F
Αριθμός αστέγων που λαμβάνουν 

επισιτιστική βοήθεια

Το σύνολο των αστέγων που λαμβάνουν τρόφιμα 

(μέσω γευμάτων συσσιτίων)
Αποτελέσματος Αριθμός

19
Συνολικός αριθμός των ατόμων που 

λαμβάνουν βασική υλική βοήθεια

Το σύνολο του πληθυσμού που λαμβάνει Βασική 

Υλική Συνδρομή (ΒΥΣ)
Αποτελέσματος Αριθμός

19A
Αριθμός παιδιών ηλικίας 15 ετών και κάτω 

που λαμβάνουν βασική υλική βοήθεια

Το σύνολο των παιδιών ηλικίας 15 ετών και κάτω 

που λαμβάνουν ΒΥΣ
Αποτελέσματος Αριθμός

19B
Αριθμός ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω που 

λαμβάνουν βασική υλική βοήθεια

Το σύνολο των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω που 

λαμβάνουν ΒΥΣ
Αποτελέσματος Αριθμός

19Γ
Αριθμός γυναικών που λαμβάνουν βασική 

υλική βοήθεια
Το σύνολο των γυναικών που λαμβάνουν ΒΥΣ Αποτελέσματος Αριθμός

19Δ

Αριθμός μεταναστών, συμμετεχόντων 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονοτήτων 

(συμπεριλαμβανομένων των 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά) που λαμβάνουν βασική υλική βοήθεια

Το σύνολο των μεταναστών, ατόμων αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονοτήτων που λαμβάνουν ΒΥΣ
Αποτελέσματος Αριθμός

19Ε
Αριθμός ατόμων με αναπηρία που 

λαμβάνουν βασική υλική βοήθεια

Το σύνολο των ατόμων με αναπηρία που 

λαμβάνουν ΒΥΣ
Αποτελέσματος Αριθμός

19ΣΤ
Αριθμός αστέγων που λαμβάνουν βασική 

υλική βοήθεια

Το σύνολο των αστέγων που λαμβάνουν ΒΥΣ  (σε 

δομή απόρων ή σε δομή συσσιτίων όπου μπορεί να 

δοθεί στο άστεγο πακέτο με είδη προσωπικής 

υγιεινής)

Αποτελέσματος Αριθμός


