
Αρµόδια Υπηρεσία-Νοµαρχία: Υπουργείο Ανάπτυξης
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: Έµµεση Μέθοδος
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012
Όπως αναµορφώθηκαν Όπως αναµορφώθηκαν

Λειτουργικές δραστηριότητες:
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 17.696 21.397 17.730 21.274
Πλέον (µείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 6.115 6.090 6.115 6.089

27 Μαρτίου 2014 Προβλέψεις 2.926 5.437 2.926 5.437
Νόµιµος Ελεγκτής:
Ελεγκτική Εταιρεία: (506) 0 (506) 0
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Έσοδα συµµετοχών 0 0 (38) (23)

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (327) (340) (327) (340)
Τόκοι και συναφή (έσοδα) /  έξοδα (1.960) (2.831) (1.957) (2.827)

23.944 29.753 23.942 29.610
Όπως αναµορφώθηκαν Όπως αναµορφώθηκαν

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Ιδιοχρησιµοποιούµενα Ενσώµατα Πάγια στοιχεία 80.872 88.187 80.872 88.187 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (170) 172 (170) 172
Άυλα Περιουσιακά στοιχεία 94 95 94 95 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 15.320 (4.771) 15.366 (4.789)
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.358 3.219 7.418 3.279 Μείωση / (αύξηση) µακροπροθέσµων απαιτήσεων (1.108) (299) (1.108) (299)
Αποθέµατα 1.711 1.541 1.711 1.541 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (10.383) 338 (10.295) 384
Απαιτήσεις από πελάτες 38.911 53.519 38.860 53.485 (Μείον):
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 62.674 44.758 62.573 44.505 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (59) (57) (59) (57)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 191.620 191.319 191.528 191.092 Καταβεβληµένοι φόροι (4.696) (7.677) (4.696) (7.650)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 40.656 40.656 40.656 40.656 22.848 17.461 22.980 17.372
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 102.707 95.538 102.556 95.349
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 143.363 136.194 143.212 136.005 Επενδυτικές δραστηριότητες:
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 0 0 0 0 Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (5.398) (3.285) (5.398) (3.285)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 143.363 136.194 143.212 136.005 Πώληση ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 7.102 0 7.102 0

Τόκοι εισπραχθέντες 1.982 2.849 1.979 2.846
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 26.765 25.639 26.765 25.639
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 0 142 0 142 3.686 (435) 3.683 (439)
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 21.492 29.344 21.550 29.306
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 48.257 55.125 48.315 55.087 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 191.620 191.319 191.528 191.092 Εξοφλήσεις δανείων (142) (477) (142) (477)

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις 98 95 98 95
Μερίσµατα πληρωθέντα (5.877) (6.826) (5.877) (6.826)

(5.921) (7.208) (5.921) (7.208)

1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 20.612 9.818 20.742 9.725
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 32.976 23.159 32.623 22.898

Όπως αναµορφώθηκαν Όπως αναµορφώθηκαν Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 53.588 32.976 53.365 32.623
Κύκλος Εργασιών 72.299 73.851 72.299 73.851
Μικτά Κέρδη / (ζηµιές) 25.821 30.566 26.522 31.265

15.736 18.567 15.734 18.424
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 17.696 21.397 17.730 21.274
Μείον Φόροι (4.621) (3.681) (4.616) (3.650) (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 13.075 17.716 13.114 17.624 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012
          -Ιδιοκτήτες Μητρικής 13.075 17.716 13.114 17.624 Όπως αναµορφώθηκαν Όπως αναµορφώθηκαν

          -∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 0 0 0
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (26) (150) (26) (150) 136.195 125.453 136.006 125.355
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 13.049 17.566 13.088 17.474 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους 13.049 17.566 13.088 17.474

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0
          -Ιδιοκτήτες Μητρικής 13.049 17.566 13.088 17.474 ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (5.881) (6.824) (5.881) (6.824)
          -∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 0 0 0 Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0 0 0 0
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0,3602 0,4880 0,3613 0,4855
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε Ευρώ) 0,1200 0,1620 143.363 136.194 143.213 136.005

21.523 24.316 21.522 24.173

Εταιρεία Χώρα
Ποσοστό 

συµµετοχής

Μέθοδος 
ενσωµάτωσης

ΕΥΑΘ ΑΕ Ελλάδα Μητρική
Ολική 

ενσωµάτωση.
ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ Ελλάδα 100%

Ολική 
ενσωµάτωση.

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τις εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιούµενες οικονοµικές καταστάσεις είναι οι ακόλουθες:
Εταιρεία Χώρα Ποσοστό ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΕΥΑΘ ΑΕ Ελλάδα Μητρική 2009-2010
ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ Ελλάδα 100,00% 2010

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Όµιλος Εταιρεία

viii) ∆εν έχουν σχηµατιστεί λοιπές προβλέψεις. α) Έσοδα 0 38
4. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί ακινήτων του Οµίλου και της Εταιρείας. β) Έξοδα 0 1.050

γ) Απαιτήσεις 0 144
δ) Υποχρεώσεις 0 215
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 758 754
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 13 13
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 4 0

Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Νικόλαος Παπαδάκης Πηνελόπη Ράλλη Μαρία Σαµαρά
Α.∆.Τ.  AK 869759  Α.∆.Τ.  ΑΚ 901780   Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 71414 Α' τάξης

Α.∆.Τ. Σ 342116

11. Στις 11/10/2013, δηµοσιεύθηκε ο νόµος 4199/2013, όπου στο άρθρο 131, ρυθµίζονται θέµατα µεταξύ ΕΥΑΘ Α.Ε. και ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ. Στα πλαίσια του 
συγκεκριµένου νόµου, τα ∆ιοικητικά Συµβούλια της ΕΥΑΘ Α.Ε. και της ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ αποφάσισαν τον τρόπο αποπληρωµής υποχρέωσης ύψους € 14,4 
εκατ. της πρώτης προς τη δεύτερη. Η διευθέτηση της οφειλής βασίζεται στους εξής άξονες: α) Συµψηφισµός µέρους της υποχρέωσης µε αντίστοιχες 
απαιτήσεις από την ΕΥΑΘ Παγίων, β) Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και κόστος σχετικών µελετών, που χρηµατοδοτήθηκαν και εκτελέστηκαν για 
λογαριασµό της ΕΥΑΘ Παγίων, µετά από συµφωνία και αποφάσεις των ∆ιοικητικών συµβουλίων και των δύο εταιρειών, γ) Ταµειακή εκροή για τη 
διευθέτηση του εναποµείναντος υπολοίπου. Στις 13-12-2013 µε την υπ΄αριθµό 6067 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3180/Β) εγκρίθηκε το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης-
παραλαβής για µεταβίβαση  πάγιων περιουσιακών στοιχείων της ΕΥΑΘ ΑΕ στην ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ  σύµφωνα µε έκθεση αποτίµησης ορκωτού ελεγκτή που 
όρισαν από κοινού τα δυο µέρη. (σηµ. 31 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης).  

i) Για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές του Οµίλου και της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη
ύψους € 2.684 χιλ. Πέραν της πρόβλεψης δεν υπάρχουν άλλες διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή

λειτουργία του Οµίλου (σηµ. 18 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης).

iii) Έχει σχηµατιστεί συσσωρευµένη πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, ύψους € 1.037 χιλ. (σηµ. 18 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης).  

1. Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης παρουσιάζονται ως κάτωθι. Έως και την 
31/12/2013 δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία µεταβολή στις ενοποιούµενες εταιρείες ή/και στο % συµµετοχής και στη µέθοδο ενοποίησης τους.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

iv) Έχει σχηµατιστεί συσσωρευµένη πρόβλεψη για απαξίωση αποθεµάτων ύψους € 415 χιλ. (σηµ. 11 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης).  

ii) Έχει σχηµατιστεί συσσωρευµένη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους € 15.584 χιλ. (σηµ. 12 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης).  

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

12. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής περιόδου  και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του 
Οµίλου και της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το 
∆.Λ.Π. 24, έχουν ως ακολούθως :

13. Ο Όµιλος δεν κατέχει ίδιες µετοχές

vi) Έχει σχηµατιστεί συσσωρευµένη πρόβλεψη για την παροχή ύδατος προς τους ενεργούς υπαλλήλους και συνταξιούχους ύψους € 767 χιλ. (σηµ. 18 ) 
v) Έχει σχηµατιστεί συσσωρευµένη πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λογω εξόδου από την υπηρεσία ύψους € 2.030 χιλ. (σηµ. 17 ) 

5. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν:  Όµιλος: 242, Εταιρεία: 242, ενώ για την αντίστοιχη προηγούµενη 
Περίοδο ανερχόταν σε 258 για τον όµιλο και την εταιρεία.

vii) Έχει σχηµατιστεί συσσωρευµένη πρόβλεψη για αποµάκρυνση της αφυδατωµένης ιλύος ύψους € 3.700 χιλ. (σηµ. 18 της Ετήσιας Οικονοµικής 

6. Οι επενδύσεις του Οµίλου και της Εταιρείας σε πάγια περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα περίοδο ανέρχονται σε € 5.398 χιλ. Για την αντίστοιχη 
προηγούµενη περίοδο ανερχόταν σε € 3.285 χιλ. για τον 'Όµιλο και την Εταιρεία.

8. Στα συγκριτικά στοιχεία της 31/12/2012 πραγµατοποιήθηκε αναταξινόµηση κονδυλίου ποσού € 5.781 από «Χρεώστες διάφοροι» σε «Εµπορικές
Απαιτήσεις» προκειµένου τα ποσά να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της τρέχουσας περιόδου  
(σηµ. 12 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης).  

7. Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους κατά την τρέχουσα χρήση ανερχόταν σε € -26 χιλ., ενώ για την αντίστοιχη προηγούµενη Περίοδο ανερχόταν 
σε € -150 χιλ.

14. Το θέµα έµφασης των νόµιµων ελεγκτών παραπέµπει στη σηµείωση 31 των οικονοµικών καταστάσεων, όπου γίνεται αναφορά στον τρόπο διαχείρισης 
της σωρευµένης ποσότητας προϊόντος βιολογικού καθαρισµού και παραµένει στις εγκατάστεις της εταιρείας.

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3. Οι σχηµατισµένες προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους διαµορφώνονται ανά περίπτωση ως εξής:

Για την κλειοµενη χρήση 2013 διενεργείται ήδη έλεγχος από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton, η οποία θα εκδώσει φορολογικό πιστοποιητικό (σηµ. 
29.4 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης).

9. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 ισχύει το αναµορφωµένο ∆ΛΠ 19 "Παροχές στο προσωπικό" και η εφαρµογή του είχε αναδροµική ισχύ. Από την

αναµόρφωση επηρεάστηκαν τα κονδύλια της προηγούµενης ετησίας οικονοµικής χρήσης σε επίπεδο οµίλου και εταιρείας ως εξής: τα "Αποτελέσµατα µετά
φόρων και αναλογούντων σε µετόχους µη ελεγχουσών συµµετοχών" και τα "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) µετά φόρων" µειώθηκαν κατά € 64
χιλ. και € 214 χιλ. αντίστοιχα, ενώ και τα "Ίδια Κεφάλαια των µετόχων της εταιρείας" αυξήθηκαν κατά € 587 χιλ. Σχετική αναφορά για τη συγκεκριµένη
αναµόρφωση παρατίθεται στη σηµείωση 2.2 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης.  
10. Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 38560/26.9.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2410/26-9-2013), υποχρεώσεις των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού προς την

εταιρεία, που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµες κατά την 31/7/2013, και ανερχονταν σε € 12,9 εκ, καταβλήθηκαν στην εταιρεία από το Ελληνικό ∆ηµόσιο εντός
µηνός Νοεµβρίου, µετά την αφαίρεση των τόκων λόγω εκπρόθεσµης καταβολής, συνολικού ποσού € 2,2 εκ περίπου. (σηµ. 12 & 31 της Ετήσιας

Οικονοµικής Έκθεσης).  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2013 και 
31/12/2012 αντίστοιχα)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης χρήσης (01/01/2013 και 
01/01/2012 αντίστοιχα)

Grant Thorton A.E. (Α.Μ.127)
Με σύµφωνη γνώµη - θέµα έµφασης

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κωνσταντίνου  Σωτήριος (Α.Μ.13671), Κουτρουλός Κωνσταντίνος  (Α.Μ.25701)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 41913/06/Β/98/32

Ε∆ΡΑ: Εγνατίας 127- 54635 Θεσσαλονίκη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013, 

Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των 
οικονοµικών καταστάσεων:

(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)

(δηµοσιευόµενα βάσει του κν 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Λ.Π.)
Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.». Συνιστούµε εποµένως στον  αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, 
όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή.

Νικόλαος Παπαδάκης, Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος - Πηνελόπη Ράλλη, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ., εκτελεστικό µέλος - 
Κωνσταντίνος  Κουτρούκης, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ., εκτελεστικό µέλος - Αποστόλου, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος  -∆ηµήτριος Ζακαλκάς, µη 
εκτελεστικό µέλος - Ελευθερία Καραχάλιου, µη εκτελεστικό µέλος - Σωτήριος Καραχάλιος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος - Μάρκος Τσαφής, µη 
εκτελεστικό µέλος - Νικόλαος Χατζηαντωνίου, µη εκτελεστικό µέλος - Γιώργος Αρχοντόπουλος, εκπρόσωπος των εργαζοµένων, µη εκτελεστικό µέλος - 
Κωνσταντίνος  Μαριόγλου, εκπρόσωπος των εργαζοµένων, µη εκτελεστικό µέλος,

www.eyath.gr

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)


