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H Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & 

Αποχέτευσης Καστοριάς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) 

συστάθηκε με το Π.Δ. 1195/80 ΦΕΚ 

305/31-12-1980, είναι Νομικό Πρόσωπο 

Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς 

χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη 

διοίκηση, την οργάνωση και τη 

λειτουργία από τον Ν.1069/80 "Περί κινήτρων διά την ίδρυση επιχειρήσεων υδρεύσεως και 

αποχετεύσεως", τον Ν.2307/95 και τον Ν.2503/97. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του 

"Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα" και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.  

 

Ο νέος Δήμος Καστοριάς, που συστάθηκε με τον Νόμο 3852/2010 και αποτελείται από τους 

πρώην Δήμους α. Καστοριάς, β. Αγίας Τριάδος, γ. Μεσοποταμίας, δ. Κορεστίων, ε. Αγ. 

Αναργύρων, στ. Μακεδνών, ζ. Βιτσίου και η. Κλεισούρας και την πρώην Κοινότητα Καστρακίου, 

έχει υπερδιπλάσιο πληθυσμό και δεκαεπτά φορές μεγαλύτερη έκταση από τον πρώην δήμο 

Καστοριάς. 

  

Οι παραπάνω (με το Δήμο Καστοριάς) Δήμοι Αγίας Τριάδος, Μεσοποταμίας, Κορεστίων, Αγ. 

Αναργύρων, Μακεδνών, Βιτσίου, Κλεισούρας και κοινότητα Καστρακίου δεν είχαν Δ.Ε.Υ.Α. για 

τη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης Καστοριάς, έχοντας την τεχνογνωσία τριάντα ετών, είναι πλέον η Δ.Ε.Υ.Α. του 

διευρυμένου Δήμου (άρθρο 107 του Ν. 3852/2010) και έχει επεκτείνει ήδη τις αρμοδιότητές της 

στα όρια του νέου Δήμου Καστοριάς, σε εννέα Δημοτικές Ενότητες, σε πενήντα πέντε μικρούς και 

μεγάλους οικισμούς, με εκατοντάδες υδατοδεξαμενές, αντλιοστάσια και πηγές υδροδότησης, με 

χιλιάδες μέτρα δικτύων να καταλήγουν στους τελικούς καταναλωτές που αριθμούν 40.000 

κατοίκους περίπου. 

  

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. είναι αρμόδια για τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και 

λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και όμβριων υδάτων, καθώς και της μονάδας 

επεξεργασίας των λυμάτων του διευρυμένου Δήμου της Καστοριάς.  

Διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που τα μέλη του ορίζονται μαζί με τον αναπληρωτή 

τους με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καστοριάς και η θητεία του ακολουθεί 

τη θητεία του εκάστοτε Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιχείρησης 

ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καστοριάς, σύμφωνα με τη 

συστατική της πράξη. 

  

Η Επιχείρηση αποτελείται από την Διοικητική - 

Οικονομική και την Τεχνική Υπηρεσία των 

οποίων προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής και η 

διαδικασία της πρόσληψης του τακτικού και του 

εκτάκτου προσωπικού της διενεργείται σύμφωνα 

με τον υπάρχοντα Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας μέσω ΑΣΕΠ. 

  

Στρατηγικό στόχο της επιχείρησης αποτελεί η 

διάθεση επαρκούς, ποιοτικού και με χαμηλό 

κόστος νερού σε ολόκληρο τον διευρυμένο Δήμο 

Καστοριάς, εξασφαλίζοντας συγχρόνως τη μη 

διατάραξη της περιβαλλοντικής ισορροπίας, μέσω συλλογής μεταφοράς και άριστης 

επεξεργασίας των λυμάτων από έναν σύγχρονο τεχνολογικά Βιολογικό Σταθμό.  
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Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς, που ανέλαβε τα καθήκοντά του 

από τον Σεπτέμβριο του 2019, καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο 

έθεσε προς υλοποίηση συγκεκριμένους άμεσους και βραχυπρόθεσμους 

στόχους. Ειδικότερα:  

Κατά το έτος 2019:  

1. Μέσω της συνεχούς αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού των 

πληροφοριακών συστημάτων αφενός επιτεύχθηκε μείωση 

λειτουργικού κόστους, εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων και 

μεγιστοποίηση αποτελεσματικότητας λήψης πληροφοριών.  

2. Με τη συνεχή ενημέρωση της ιστοσελίδας, μέσω του ιστότοπου www.deyakastorias.gr, 

εξασφαλίζεται άμεση, πλήρης και συνεχής ενημέρωση των δημοτών.  

3. Ανταποκρινόμενοι στην παρούσα χρηματοπιστωτική αλλά και γενικότερη κατάσταση της 

χώρας υιοθετήθηκαν νέοι τρόποι πληρωμής λογαριασμών (e-banking, ταχυπληρωμές μέσω 

ΕΛΤΑ, χρήση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών – έως και 12 άτοκες δόσεις) προς 

διευκόλυνση των καταναλωτών.  

4. Μετά από τη ρύθμιση με νομοθετική πράξη εξυπηρετούνται έγκαιρα οι δανειακές υποχρεώσεις 

της ΔΕΥΑΚ προς το Ελληνικό Δημόσιο οι οποίες βαίνουν μειούμενες καθώς υπάρχει και  η 

δυνατότητα απόκτησης φορολογικής ενημερότητας.  

5. Από διαλογικές συζητήσεις και τη συναίνεση όλων των εμπλεκόμενων μερών εισήλθε στο 

τελικό στάδιο ολοκλήρωσης ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας ο οποίος, μέσω του νέου 

οργανογράμματος, στοχεύει στην αναδιοργάνωση, τον εκσυγχρονισμό, την βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης.  

6. Εφαρμόστηκαν νέες στρατηγικές βελτίωσης της εισπραξιμότητας μέσω πολύμηνων 

διακανονισμών, εκπτώσεων σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμών και ειδικών τρόπων πληρωμής 

λογαριασμών.   

7. Ελαχιστοποιήθηκε το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης με την επίτευξη μείωσης των 

ελαστικών δαπανών μέσω διαδικασίας μειοδοτικών διαγωνισμών και καλύτερη διαπραγμάτευση 

με τους προμηθευτές.  

8. Με τη λειτουργία δευτέρου ταμείου της επιχείρησης στην έδρα της (Μεσοποταμία) και της 

ανακαίνισης του κεντρικού (Καστοριάς) εξυπηρετούνται καλύτερα οι δημότες.  

9. Βελτιώθηκαν και εκσυγχρονίστηκαν οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης των υλικών ύδρευσης – 

αποχέτευσης και προμηθεύτηκαν επαρκή αποθέματα κατ’ είδος για την άμεση τροφοδοσία 

υλικών στα συνεργεία αποκαταστάσεων βλαβών και έργων.  

10. Ελέγχτηκαν και συντηρήθηκαν όλα τα αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης και 

αντικαταστάθηκε ο προβληματικός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (αντλίες, πίνακες, 

συστήματα μετάδοσης, Τηλεειδοποίησης κλπ).  

11. Ελέγχτηκαν και καθαρίστηκαν όλες οι δεξαμενές ύδρευσης.  

12. Καθαρίστηκαν τα φρεάτια όμβριων υδάτων σε όλες τις Δημοτικές και τοπικές κοινότητες (52 

τον αριθμό).  

13. Εκσυγχρονίστηκε και βελτιώθηκε η λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων 

(διαχείριση λυματολάσπης με σύστημα Βιοενίσχυσης, συντήρηση όλων των ηλεκτρικών και 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και παρεμβάσεις με τεχνικά έργα για την 

βέλτιστη απόδοση λειτουργίας του).  

14. Εντάχθηκαν, εγκρίθηκαν από το ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 

δημοπρατήθηκαν μεγάλα τεχνικά έργα όπως η "Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 

της πόλης Καστοριάς" ύψους 4.563.413€, το "Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων οικισμού 

Κορησού" ύψους 421.449€, η "Βελτίωση αντλιοστασίου λυμάτων Α1 Φουντουκλή (ΛΕΜ) 

Καστοριάς" ύψους 35.475€, , η "Κατασκευή βαρυτικού αγωγού ύδρευσης ΒΙΠΑ-Δισπηλιού" 

ύψους 170.000€ (ολοκληρώθηκε στο έτος 2018), η "Βελτίωση εγκατάστασης Επεξεργασίας 

Λυμάτων Νέου Οικισμού (Γάβρος)" ύψους 100.000€, οι “Συμπληρωματικές εργασίες για την 
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ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης οικισμών Κολοκυνθούς και Μεσοποταμίας Καστοριάς” 

ύψους 650.000€ και η “Βελτίωση αντλιοστασίου λυμάτων Καστοριάς” ύψους 15.000€.  

 

 

Κατά το έτος 2020 προγραμματίστηκαν τα εξής: 

1. Η υλοποίηση του Τεχνικού προγράμματος 2020  περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα 

χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, το ΠΔΕ, το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" αλλά και από 

ιδίους πόρους:  

✓ Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Καστοριάς (ΕΣΠΑ): 4.563.413,50€, 

✓ Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων οικισμού Κορησού: 421.449,59€, 

✓ Βελτίωση αντλιοστασίου λυμάτων Καστοριάς : 10.000€, 

✓ Βελτίωση αντλιοστασίου λυμάτων Α1 Φουντουκλή (ΛΕΜ) Καστοριάς : 35.476,02€, 

✓ Βελτίωση εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νέου Οικισμού (Γάβρος) : 100.000€, 

✓ Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης οικισμών 

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ και ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ Δήμου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ : 228.673,35€, 

✓ Δεξαμενή ύδρευσης τ.κ. ΤΟΙΧΙΟΥ: 115.348,40€ 

✓ Βελτίωση υποδομών ύδρευσης τ.κ. ΑΠΟΣΚΕΠΟΥ: 31.78,62€ 

✓ Βελτίωση υποδομών ύδρευσης σε δημοτικές ενότητες του Δήμου Καστοριάς: 1.858.709,68€ 

✓ Επέκταση αποχετευτικού δικτύου οικισμού Χιλιοδέντρου Δήμου Καστοριάς: 215.000,00€ 

✓ Μελέτη για τη βελτίωση - λειτουργική αναβάθμιση ΕΕΛ Καστοριάς: 15.000€, 

✓ Μελέτη για τη βελτίωση - εκσυγχρονισμό αντλιοστασίου λυμάτων Β΄ πόλης Καστοριάς: 

8.000€, 

 

2. H ρύθμιση των οφειλών προς την ΔΕΗ σε ένα μακροπρόθεσμο χρονικό πλαίσιο.  

3. Η δημιουργία ειδικού πληροφοριακού συστήματος για την έκδοση, αποστολή και πληρωμή 

ηλεκτρονικών λογαριασμών ύδρευσης, καταγραφής ενδείξεων m3, επικαιροποίηση 

φορολογικών στοιχείων πελατών, παρέχοντας στον καταναλωτή άμεση και έγκυρη 

πληροφόρηση καθώς και επιπλέον έκπτωση επί του των τελών στην περίπτωση που κάνει 

χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  

4. Προμήθεια ειδικού πληροφοριακού συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης 

κατανάλωσης της ενέργειας ηλεκτρικού ρεύματος για κάθε αντλιοστάσιο μέσω internet. 

5. Η πιλοτική εφαρμογή ηλεκτρονικών υδρομέτρων με σύστημα GPS.  

6. Ο εντοπισμός και η αντικατάσταση των προβληματικών υδρομέτρων.  

7. Ο συνεχής έλεγχος και ο εντοπισμός των αδήλωτων υδρομέτρων σε όλο τον διευρυμένο 

Δήμο Καστοριάς.  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2019 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2019 

    

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2019 31/12/2018 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Ενσώματα πάγια      

Ακίνητα 6.1 5.784.048,88 6.330.874,28 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 151.406,41 161.955,81 

Λοιπός εξοπλισμός 6.1 30.836,87 30.841,01 

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό 
κατασκευή 

6.3 364.289,71 0,00 

Σύνολο  6.330.581,87 6.523.671,10 

       

Άυλα πάγια στοιχεία      

Λοιπά άυλα 6.2 12.276,16 14.570,72 

Σύνολο  12.276,16 14.570,72 

       

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία      

Λοιπά 7.1.1 45.030,99 45.030,99 

Σύνολο  45.030,99 45.030,99 

       

Σύνολο μη κυκλοφορούντων  6.387.889,02 6.583.272,81 

       

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Αποθέματα      

Λοιπά αποθέματα  34.594,72 31.929,93 

Σύνολο  34.594,72 31.929,93 

       

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές      

Εμπορικές απαιτήσεις 7.2.1 4.066.681,26 3.367.138,21 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου  590.307,95 567.961,73 

Λοιπές απαιτήσεις 7.2.2 27.180,24 81.551,30 

Προπληρωμένα έξοδα 7.2.2 276.720,98 248.624,18 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.2.4 154.063,00 141.974,89 

Σύνολο  5.114.953,43 4.407.250,31 

       

Σύνολο κυκλοφορούντων  5.149.548,15 4.439.180,24 

       

Σύνολο Ενεργητικού   11.537.437,17 11.022.453,05 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2019 31/12/2018 

Καθαρή θέση       

Καταβλημένα κεφάλαια      

Κεφάλαιο 8 3.254.626,92 3.254.626,92 

Σύνολο  3.254.626,92 3.254.626,92 

     

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο    

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 8 5.467.245,18 5.395.808,10 

Αφορολόγητα αποθεματικά 8 1.814.477,52 2.190.606,83 

Αποτελέσματα εις νέο  -10.932.950,22 -10.817.051,50 

Σύνολο  -3.651.227,52 -3.230.636,57 

     

Σύνολο καθαρής θέσης  -396.600,60 23.990,35 

     

Προβλέψεις    

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 9.1 240.000,00 285.000,00 

Σύνολο  240.000,00 285.000,00 

     

Υποχρεώσεις    

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις    

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 10.1.1 1.963.768,33 2.070.567,68 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 10.1.2 496.337,09 480.354,59 

Σύνολο  2.460.105,42 2.550.922,27 

     

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις    

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 10.1.1 343.726,57 363.649,98 

Εμπορικές υποχρεώσεις 10.2.1 8.723.557,32 7.722.140,77 

Λοιποί φόροι και τέλη  70.255,28 15.870,08 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  17.860,69 18.724,34 

Λοιπές υποχρεώσεις 10.2.2 8.433,99 8.311,64 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα  70.021,17 33.083,80 

Έσοδα επόμενων χρήσεων  77,33 759,82 

Σύνολο  9.234.807,41 8.162.540,43 

     

Σύνολο Υποχρεώσεων  11.694.037,77 10.713.462,70 

     

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και 
Υποχρεώσεων   11.537.437,17 11.022.453,05 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

   

  Σημ. 31/12/2019 31/12/2018 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 11  2.383.759,02 1.762.800,48 

Κόστος πωλήσεων 11  -2.049.536,61 -1.829.831,81 

Μικτό Αποτέλεσμα   334.222,41 -67.031,33 

        

Λοιπά συνήθη έσοδα  19.042,16 18.062,38 

   353.254,57 -48.968,95 

       

Έξοδα διοίκησης  -878.734,42 -844.236,67 

Λοιπά έξοδα και ζημίες  -285.817,95 -263.409,93 

Λοιπά έσοδα και κέρδη  809.957,87 710.396,10 

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων  -1.329,93 -446.219,45 

       

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  9,25 8,50 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  -114.578,04 -112.246,68 

Αποτέλεσμα προ φόρων   -115.898,72 -558.457,63 

Φόροι εισοδήματος  0,00 0,00 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   -115.898,72 -558.457,63 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

 Σημ. Κεφάλαιο 
Αποθεματικά 
νόμων & κατ/κού 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

Υπόλοιπο 
Αποτελεσμάτων 
Εις Νέο 

Συνολικά ίδια 
κεφάλαια 

Υπόλοιπα 1/1/2018   3.254.626,92 5.688.660,73 2.554.780,25 -10.258.593,87 1.239.474,03 

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο   0,00  -292.852,63 -364.173,42 0,00  0,00  

Αποτελέσματα περιόδου   0,00  0,00  0,00  -558.457,63 0,00   

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 
31/12/2018   0,00  5.395.808,10  2.190.606,83 -10.817.051,50 23.990,35   

Υπόλοιπα 1/1/2019   3.254.626,92 5.395.808,10 2.190.606,83 -10.817.051,50 23.990,35 

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 

 

0,00  71.437,08 -376.129,31 0,00  0,00  

Αποτελέσματα περιόδου 

 

0,00  0,00  0,00  -558.457,63 0,00   

Συνολική μεταβολή Ιδίων 
Κεφαλαίων περιόδου  

 

0,00  71.437,08  -376.129,31 -558.457,63 0,00   

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 
31/12/2019   3.254.626,92 5.467.245,18 1.814.477,52 -10.932.950,22 -396.600,60 
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Θετικές Αρνητικές

12.282.900,00            364.289,71                           11.918.610,29          -                                364.289,71                

78.500,00                    36.586,50                              41.913,50                  -                                17.544,17                  

3.571.081,01              2.427.771,97                        1.144.959,69            -                                1.524.596,38            

2.021.044,98              1.228.448,88                        792.596,10                -                                983.439,95                

23.193,06                    

17.976.719,05            4.057.097,06                        13.898.079,58          -                                2.889.870,21            

Θετικές Αρνητικές

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: 2.561.507,68            2.381.999,02              -                                           2.381.999,02            16,48                          179.525,14 -               1.845.179,50            

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: 15.415.211,37          3.252.372,98              -                                           3.252.372,98            334.887,48                12.367.725,87 -         1.198.753,71            

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 17.976.719,05          5.634.372,00              -                                           5.634.372,00            334.903,96                12.547.251,01 -         3.043.933,21            

3.043.933,21                        2.889.870,21       154.063,00     

903.175,59                                                                     

245.008,93                                                                     

1.167.226,85                                                                  

Ε. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

Για την κάλυψη δαπανών & κινδύνων

(1)

Εισπραχθέντα

(2) 

Πληρωθέντα

(3) 

Τελικό πλεόνασμα

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

(1)

Λογαριασμός Εσόδων

(2)

Προϋπολογισθέντα

(3)

Βεβαιωθέντα

(4)

Διαγραφέντα

(5)

Βεβαιωθέντα - 

Διαγραφέντα

(6)

ΔΙΑΦΟΡΕΣ (4-5)

(7)

Εισπραχθέντα

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

(6) 

Υπόλοιπα προς Πληρωμή

-                                                                                     

19.042,33                                                                        

(2)

Προϋπολογισθέντα

(3) 

Διαμορφωθέντα

(4) 

(5) 

Πληρωθέντα

(1)

Λογαριασμός Εξόδων

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ:

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ:

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ:

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2019 

 

 

Σημείωση: Η επιχείρηση αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. ειδικού σκοπού (Ν.1069/1980) και εφαρμόζει τα Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014) τηρώντας Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα σε δεδουλευμένη βάση 

(όχι σε ταμειακή) 


