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ΠΑΡΟΤΙΑΗ 



Η Πξόθιεζε: 
Η πιεηνςεθία ησλ 

θηιαλζξσπηθώλ νξγαλώζεσλ 

αγσλίδνληαη λα αληηκεησπίζνπλ 

θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο 

πξνθιήζεηο, ελώ ζεκαληηθνί πόξνη 

παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηνη. 

Σν Όξακα 
Να αλαδείμνπκε ηε ζεκαζία ηεο θηιαλζξσπηθήο 

δσξεάο θαη ηνπ εζεινληηζκνύ, βνεζώληαο κε 

απηόλ ην ηξόπν ηνπο ζπλαλζξώπνπο καο πνπ 

έρνπλ αλάγθε. 

Η Ιδέα: 
Να ζπλδέζνπκε ηηο δσξεέο από ηδηώηεο θαη 

εηαηξείεο κε ηηο αλάγθεο ησλ θηιαλζξσπηθώλ 

νξγαλώζεσλ θαη ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο 

πξόλνηαο. 
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ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑ 
 

 



ΤΝΓΔΟΤΜΔ 
 

Καηαγράθοσμε ηις 

σπάρτοσζες ανάγκες και 

σποβάλλοσμε προηάζεις 

ζηοσς δωρηηές μας. 

 

Μεηαηρέποσμε ηις 

τρημαηικές δωρεές ζε 

ωθέλιμα αγαθά και 

σπηρεζίες. 

 

ρεδηάδνπκε εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα 

κε βάζε ην όξακα ηνπ θάζε δσξεηή, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο 

ηεο θνηλσλίαο. 

Αμηνπνηνύκε ηε ρξεκαηνδόηεζε από ηδηώηεο, 

εηαηξείεο θαη ηδξύκαηα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε παλειιαδηθώλ 

πξνγξακκάησλ. 

Γηαζπλδένπκε δσξεέο ζε είδνο 

από ηδηώηεο θαη επηρεηξήζεηο γηα 

ηελ θάιπςε αληίζηνηρσλ 

δηαπηζησκέλσλ αλαγθώλ ζε όιε 

ηε ρώξα. 

ΙΓΡΤΜΑΣΑ 

 

πάλω από 15,000 

ΓΩΡΗΣΔ 
 

πάλω από 800 

ΟΡΓΑΝΩΔΙ 
 

Δ ΟΛΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 
 

ΙΓΙΩΣΔ 

ΔΣΑΙΡΔΙΔ 

ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΠΑΙΓΔΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 
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ΤΝΓΔΣΙΚΟ ΚΡΙΚΟ 
 



1 2 3 4 5 

Καηαγξάθνπκε ηηο 

ππάξρνπζεο 

αλάγθεο θαη ηηο 

επηθνηλσλνύκε ζηνπο 

δσξεηέο καο. 

Γηεμάγνπκε έξεπλα 

αγνξάο πξνθεηκέλνπ 

λα επηιέμνπκε ηνπο 

πξνκεζεπηέο θαη 

ζπλεξγάηεο καο. 

 

 

Δίκαζηε παξόληεο ζηε 

παξάδνζε 

αγαζώλ ζηνπο 

νξγαληζκνύο – 

απνδέθηεο. 

πληάζζνπκε αλαιπηηθή 

κειέηε γηα θάζε έξγν, θαη 

πξνζθαινύκε ηνπο δσξεηέο 

λα ζπκκεηάζρνπλ θαζ'όιε ηε 

δηάξθεηά ηνπ. 

Γίλνπκε έκθαζε ζηε 

ζπζηεκαηηθή 

αμηνιόγεζε 
ηεο απόδνζήο καο. 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 
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πκκεηνρηθόηεηα 
Κάζε ζθνπόο, θάζε ζηηγκή, παληνύ ζηελ Διιάδα. 
 

Αληίθηππνο 
Γεκηνπξγνύκε νπζηαζηηθή αιιαγή. 

Καηλνηνκία 
Μεγαιώλνπκε καζαίλνληαο 

 

Πάζνο 
Η αθνζίσζε καο θάλεη πην δπλαηνύο. 

Γηαθάλεηα 
Δθαξκόδνπκε αδηάβιεηεο 

δηαδηθαζίεο. 
 

πλέξγεηεο 
Γεκηνπξγνύκε δηαζπλδέζεηο. 

ΟΙ ΑΞΙΔ ΜΑ 
 

05 



Αιεμία Καηζανύλε Λέλα Παπαιεμνπνύινπ Μαξίλα ωηεξίνπ Έθθε ηξαηάθε Μπξηώ Αλαζηαζνπνύινπ Διέλε Μπαζηαλάθε Λάξα ηαθπινπάηε 

Πξόεδξνο Αληηπξόεδξνο Γξακκαηέαο Σακίαο Μέινο Μέινο Μέινο 

Δθάβε Βαιιεξά 

ηξαηεγηθόο 

ρεδηαζκόο 

Έκηιπ Κέξλ 

Γεληθή Γηεπζύληξηα 

Βαιεληίλα 

Βηηάιε 

Τπεύζπλε Έξγνπ 

Μαξία Μαξθνύδε 

Τπεύζπλε Έξγνπ 

Πάλνο 

Μπαηάθεο 

Βνεζόο Γξαθείνπ 

Γαλάε νύιε 

Τπεύζπλε Δπηθνηλσλίαο 
Βαζηιηθή Νηδνύθξα 
Τπεύζπλε ρέζεσλ  

κε Κνηλσληθνύο Φνξείο 

Δζεινληέο 

Η νκάδα ησλ εζεινληώλ καο πεξηιακβάλεη αθνζησκέλνπο εζεινληέο  πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηαζεξά ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ, θαη 

εγγεγξακκέλνπο εζεινληέο νη νπνίνη παξέρνπλ πεξηζηαζηαθή ππνζηήξημε  

ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζην έξγν καο. 

 

Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην 

Η ΟΜΑΓΑ ΜΑ 
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Η ππνζηήξημε ζε πξώηεο αλάγθεο όπσο επηζηηηζηηθή 

βνήζεηα, ζέξκαλζε, ζηέγε, έλδπζε θ.α. είλαη ζην 

θέληξν ηεο δξάζεο ηνπ Γεζκνύ. Από ην 2012 έσο 

ζήκεξα ε νηθνλνκηθή απόδνζε ππνινγίδεηαη ζε 

€3,200.000 κε €336.000 επηπιένλ όθεινο ζην 

Γεκόζην Σνκέα*.  

Η ελίζρπζε ηνπ Δ..Τ. θαη άιισλ ππεξεζηώλ πγείαο 

ζε ηαηξηθό εμνπιηζκό, αλαιώζηκα, πγεηνλνκηθό θαη 

ηερλνινγηθό εμνπιηζκό έρεη απνθέξεη νηθνλνκηθό 

αληίθηππν €570.000  €62.000 επηπιένλ όθεινο ζην 

Γεκόζην Σνκέα από ην 2012 έσο ζήκεξα*.  

 

ηεξίδνπκε ζρνιεία, άλεξγνπο λένπο θαη 

θαιιηεξγνύκε ελεξγνύο πνιίηεο. Από ην 2012 έσο 

ζήκεξα έρνπκε αγγίμεη 154.000 άηνκα θαη ε 

νηθνλνκηθή απόδνζε ππνινγίδεηαη ζε  €4.000.000 κε 

€890.000 κε επηπιένλ όθεινο ζην Γεκόζην Σνκέα*. 

Μέζα από ηελ απνηειεζκαηηθή αληαπόθξηζε ζε 

επείγνπζεο αλάγθεο  έρνπκε δεκηνπξγήζεη νηθνλνκηθό 

απνηύπσκα €4.700.000 νθειώληαο πεξίπνπ 50.000 

ζπλαλζξώπνπο καο. Η δξάζε ηνπ Γεζκνύ από ην 2012 

έρεη επηθέξεη €521.000 όθεινο ζηνλ Γεκόζην Σνκέα*. 

Κνηλωληθή Πξόλνηα 
 

Τγεία 
 

Οηθνδόκεζε Δλόο 

Καιύηεξνπ Μέιινληνο 
Αληηκεηώπηζε 

Κξίζεωλ 

 
 

desmos.org 

ΠΤΛΩΝΔ ΓΡΑΗ 
 

 

 

*Μειέηε Αληηθηύπνπ Deloitte Απξίιηνο 2021, αθνξά ην έξγν ηνπ Γεζκνύ από ην 2012 έσο ην 2020 

0907 
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Κνηλωληθή Πξόλνηα 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
 

 

 

Ο Γεζκόο ζπλδέεη θάζε πξνζθνξά από ηδηώηεο, εηαηξίεο θαη ηδξύκαηα κε αλάγθεο 

θνξέσλ θαη νξγαληζκώλ ζε όιε ηελ Διιάδα.  Έλαο από ηνπο 4 ππιώλεο δξάζεο 

αθνξά ζηελ ελίζρπζε θνξέωλ Κνηλωληθήο Πξόλνηαο. 

  

Γηαηεξνύκε αλνηρηή επαθή κε έλα επξύ δίθηπν νξγαληζκώλ γηα ηελ θαηαγξαθή 

θαη επηθαηξνπνίεζε ηωλ αλαγθώλ ηνπο ζε είδε, ππεξεζίεο αιιά θαη ηάζεηο πνπ 

αθνξνύλ ζπλνιηθά ζην εύζξαπζην νηθνζύζηεκα ηεο θνηλσληθήο πξόλνηαο. Σν δίθηπν 

απηό πεξηιακβάλεη θνξείο πνπ ππνζηεξίδνπλ επάισηεο νκάδεο όπσο, ειηθησκέλνπο, 

αζπλόδεπηα αλήιηθα παηδηά, αζηέγνπο, άηνκα κε αλαπεξίεο, ρξόληα πάζρνληεο, 

ΑκΔα, πξόζθπγεο, παηδηά ζε θιεηζηέο δνκέο θηινμελίαο αιιά θαη δεκόζηνπο θνξείο 

όπσο λνζνθνκεία, ζρνιεία, θέληξα θνηλσληθήο πξόλνηαο θ.α. 

 

Από ην 2012 έρνπκε θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζύλε ησλ θνξέσλ, απαληώληαο κε άκεζν 

θαη απνηειεζκαηηθό ηξόπν ζε πνιιαπιέο ηνπο αλάγθεο όπσο, πεηξέιαην ζέξκαλζεο, 

ζηέγε, επηζηηηζηηθή βνήζεηα, ηερλνινγηθό θαη νηθηαθό εμνπιηζκό, ξνπρηζκό, 

εθπαηδεπηηθό πιηθό, ηαηξηθό εμνπιηζκό θ.α. θαιύπηνληαο άκεζεο θαη θαζεκεξηλέο 

αλάγθεο ρηιηάδσλ ζπλαλζξώπσλ καο . 
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Η Γωξεά ζαο! 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
 

 

 

Ο ΓΔΜΟ, σο έλαο απνηειεζκαηηθόο θαη αμηόπηζηνο ζπλδεηηθόο θξίθνο γηα ηελ 

θνηλσληθή πξνζθνξά ζηελ Διιάδα, είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη θαη λα θαηαγξάθεη 

ηηο αλάγθεο επάισησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνύ καο θαη αμηνπνηώληαο ην επξύ 

δίθηπν ησλ θνξέσλ θαη ησλ θνηλσθειώλ νξγαληζκώλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη 

ζε όιε ηε ρώξα, λα εμαζθαιίδεη ηνλ κέγηζην αληίθηππν ησλ δσξεώλ πνπ δέρεηαη.  

 

Γηα άιιε κία ρξνληά θαη παξά ηηο δπζθνιίεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ιόγσ ηεο 

Παλδεκίαο ην Ladies Run πξαγκαηνπνηήζεθε, πξνζαξκόζηεθε θαη κεηακνξθώζεθε 

ζε Ladies Run Viral! Υάξε ζηε ζπκκεηνρή ΥΥΥ αλζξώπσλ ζπγθεληξώζεθαλ          

€1.245,16.  

 

ε ζπλεξγαζία κε ην ΓΔΜΟ ε δσξεά αμηνπνηήζεθε γηα ηελ ππνζηήξημε γπλαηθώλ, 

θαιύπηνληαο αλάγθεο ηνπ λένπ μελώλα “ A step forward” ησλ Γηαηξώλ ηνπ Κόζκνπ. 

 

Σν θαζαξό δηαζέζηκν πνζό αλήιζε ζε €1,120,50 (κεηά από ην θόξν δσξεάο 0,5% 

θαη πνζνζηό 10% γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ). 

 

 

LADIES RUN VIRAL 2020 
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Η Γωξεά ζαο! 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
 

 

 

LADIES RUN VIRAL 2020 

Σνλ Ιαλνπάξηνπ 2021 ν Κίκσλ Φξαγθάθεο, 

εκπλεπζηήο θαη δηνξγαλσηήο ηνπ Ladies 

Run, ε Παλαγηώηα Σόθα, ληθήηξηα ηνπ 

Ladies Run Viral 2020 θαη ε Λάξα 

ηαθπινπάηε, Μέινο ηνπ Γ.. Μ.Κ.. 

ΓΔΜΟ ζπλαληήζεθαλ ζε έλα πάξθν γηα 

λα γίλεη ε παξάδνζε - παξαιαβή ηεο 

επηηαγήο / δσξεάο.  



ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
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Γηαδηθαζία Τινπνίεζεο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
 

 

 

Μεηά ηελ επαθή κε ηνπο αλζξώπνπο ηνπ Ladies Run θαη ηελ επηζπκία ηνπο ε 

δσξεά λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ελδπλάκσζε επάισησλ γπλαηθώλ, 

κεηαθέξακε ηελ θαηαγεγξακκέλε αλάγθε από ηνπο Γηαηξνύο ηνπ Κόζκνπ γηα 

ππνζηήξημε ηνπ λένπ μελώλα θηινμελίαο γπλαηθώλ αηηνύλησλ άζπιν. Πξνρσξήζακε 

κε ηελ αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ αλαγθώλ θαη  πξνηεξαηνπνίεζε ηνπο. 

 

ηε ζπλέρεηα έγηλε ε ζρεηηθή έξεπλα αγνξάο. Αλαδεηήζακε πξνζθνξέο από ηξεηο 

δηαθνξεηηθνύο πξνκεζεπηέο γηα θάζε είδνο θαη θαηαιήμακε ζηηο πην ζπκθέξνπζεο 

πξνζθνξέο. Πξνρσξήζακε κε ηελ αγνξά ησλ εηδώλ θαη κε ηελ νξγάλσζε ησλ 

παξαδόζεσλ. 

 

Η πινπνίεζε έιαβε ρώξα ιίγν πξηλ ην Πάζρα ζε κηα ζεκλή ηειεηή έμσ από ηνλ 

μελώλα - θαζώο ε είζνδνο δελ επηηξέπεηαη ιόγσ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηνπ 

COVID-19. 
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ΓΙΑΣΡΟΙ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
 

 

 

Οη Γηαηξνί ηνπ Κόζκνπ είλαη κηα ηαηξηθή, αλζξσπηζηηθή κε θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε πνπ 

ηδξύζεθε ην 1990 θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξνρή ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θξνληίδαο, 

ζην ηνκέα ηεο ςπρηθή πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ελζσκάησζεο 

απνθιεηζκέλσλ πιεζπζκηαθώλ νκάδσλ ζε 16 ρώξεο. 

Κηλεηήξηα αξρή ηεο νξγάλωζεο είλαη όηη θάζε αλζξώπηλε ύπαξμε έρεη δηθαίωκα 

ζηελ αλζξωπηζηηθή βνήζεηα, αλεμάξηεηα από ην θύιν, ηελ θαηαγωγή, ην 

ζεμνπαιηθό πξνζαλαηνιηζκό, ηε ζξεζθεία, ηελ ηδενινγία ή ηελ πνιηηηθή 

πεπνίζεζε.  

Από ηελ αξρή ηεο δξάζεο ηνπο, νη Γηαηξνί ηνπ Κόζκνπ Διιάδαο έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

πιήζνο πξνγξακκάησλ ηόζν ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο αιιά θαη ζην εμσηεξηθό κε 

ζηόρν ηελ παξνρή ηαηξηθώλ θαη άιισλ ππεξεζηώλ ζε πεξηζσξηνπνηεκέλεο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ δελ έρνπλ πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο θαη ρξεηάδνληαη 

ηαηξηθή πεξίζαιςε. 

Μαθξνπξόζεζκνο ζηόρνο ηωλ Γηαηξώλ ηνπ Κόζκνπ είλαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

αλεκπόδηζηε πξόζβαζε ζηελ πγεία θαη λα δηαζθαιίζνπλ όηη είλαη έλα βαζηθό 

αλζξώπηλν δηθαίωκα. 

 
 

 



ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
 

 

 

Ο λένο μελώλαο ηωλ Γηαηξώλ ηνπ Κόζκνπ κε ηελ νλνκαζία "A step Forward" 

θηινμελεί γπλαίθεο ζε θίλδπλν. Λεηηνπξγεί σο έλα Αλνηρηό Κέληξν Τπνδνρήο γηα ηε 

κεζνπξόζεζκε δηακνλή επάισησλ γπλαηθώλ αηηνύλησλ άζπιν θαη ησλ παηδηώλ 

ηνπο, κε εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ, όπσο 

ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε, λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή, ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο, 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, δηαηξνθή, αζθάιεηα θαη πγηεηλή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο αζύινπ.  

Με θαζεκεξηλή 24σξε ιεηηνπξγία παξέρεη πνηνηηθέο ζπλζήθεο ππνδνρήο θαη 

ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ζε θαζεκεξηλή βάζε ζε 44 δηθαηνύρνπο. ήκεξα 

θηινμελεί 12 γπλαίθεο, 20 αλήιηθα παηδηά θαη 4 βξέθε. 

Υάξε ζηελ πνιύηηκε δσξεά ηνπ Ladies Run Viral, ν μελώλαο εμνπιίζηεθε κε 

νηθηαθέο ζπζθεπέο γηα ρξήζε ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

Σειεόξαζε 65'', DVD Player, Ηρνζύζηεκα, Δπαγγεικαηηθό Βξαζηήξα θαη 

Ηιεθηξηθή θνύπα Υεηξόο. Ο Γεζκόο εμαζθάιηζε θαη άιιν έλα DVD Player θαη 

παηδηθά DVD. 

Σέινο, γηα λα πιαηζησζεί ε παξάδνζε ζην ενξηαζηηθό θιίκα ηνπ Πάζρα 

πξνζθέξζεθαλ 30 παθέηα κε ηζνπξέθηα, θνπινύξηα θαη ζνθνιαηέληα απγά γηα ηα 

παηδηά! 

Γηαηξνί ηνπ Κόζκνπ, Ξελώλαο “A step Forward” 
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ΠΑΡΑΓΟΗ 
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Παξάδνζε Δηδώλ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
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ΠΑΡΑΓΟΗ  
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Παξάδνζε Δηδώλ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
 

 

 



desmos.org 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
 

 

 

Κνηλωληθή Πξόλνηα 
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
 

 

 

Κνηλωληθή Πξόλνηα 
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
 

 

Κνηλωληθή Πξόλνηα 
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
 

 

 

Κνηλωληθή Πξόλνηα 
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
 

 

 

Κνηλωληθή Πξόλνηα 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
 

 

 

Αθνύ νινθιεξώζεθαλ νη 

παξαδόζεηο ησλ εηδώλ νη 

άλζξσπνη ησλ Γηαηξώλ ηνπ 

Κόζκνπ, εμέθξαζαλ ηηο 

επραξηζηίεο θαη ηελ 

επγλσκνζύλε ηνπο γηα ηελ 

ηόζν ζεκαληηθή δσξεά πνπ 

πξαγκαηνπνηήζαηε.  

Γηαηξνί ηνπ Κόζκνπ, Δπραξηζηήξηα Δπηζηνιή  
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 
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αο επραξηζηνύκε! 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
 

 

 

Από ην 2012 ν Γεζκόο είλαη ζηαζεξά δίπια ζε θάζε αλάγθε, αμηνπνηώληαο 

απνηειεζκαηηθά θαη νπζηαζηηθά θάζε πξνζθνξά, κηθξή ή κεγάιε.  

 

Η εκπηζηνζύλε ζαο ζην Γεζκό καο ηηκά θαη καο δίλεη ηε δύλακε λα ζπλερίζνπκε 

βνεζώληαο αθόκα πεξηζζόηεξνπο νξγαληζκνύο πνπ έρνπλ αλάγθε. 

 

Δίκαζηε πάληα ζηε δηάζεζε ζαο γηα λα βξνύκε ηνλ θαηάιιειν απνδέθηε γηα θάζε 

πξνζθνξά.  



desmos.org +30 2168090840 info@desmos.org 

αο Δπραξηζηνύκε! 
 

 
 


