
Α.  Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας  

SERVISTEEL A.E. για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2018  μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,  

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλει για την κλειόμενη χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018 την ετήσια 

έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει τις ελεγμένες εταιρικές 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της SERVISTEEL A.E., τις σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Στην παρούσα έκθεση 

περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες της εταιρείας SERVISTEEL Α.Ε., χρηματοοικονομικές 

πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού για 

την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν 

κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (01/01/2018 – 31/12/2018), σημαντικά γεγονότα 

τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ίδιας 

περιόδου. Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να 

αντιμετωπίσει η Εταιρεία στο μέλλον. 

Ανασκόπηση σημαντικών γεγονότων 

Η SERVISTEEL A.E. ως θυγατρική της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. και έχοντας συναφές  αντικείμενο 

δραστηριότητας με την μητρική εκτέλεσε ως υπεργολάβος της διάφορα στάδια του έργου 

κατασκευής Άρματος ΑΡΜΑΤΑ LEO2 A7V GE+ ,μέρους του Αμυντικού Συστήματος PATRIOT NEW 

PROGRAM  και του αμυντικού συστήματος Snap, ως κύρια έργα, εκτελώντας παράλληλα και 

διάφορα έργα τρίτων. 

Επίσης από 19-1-2012 τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία και η μονάδα του φωτοβολταϊκου σταθμού 

ισχύος 2,5 ΜW η οποία συνεχίζει τη λειτουργία της  έως και σήμερα συμβάλλοντας στον ετήσιο 

κύκλο εργασιών της χρήσης 2018 κατά ποσοστό 51,73% έναντι ποσοστού 53,34% τη χρήση 2017. 

 

Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη 

Τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας  για την κλειόμενη χρήση είχαν ως εξής:    

Πωλήσεις: Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν κατά τη χρήση 2018 σε € 1.676.218 έναντι € 

1.817.744 κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 8,44%. 

Μικτά κέρδη: Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας κατά τη χρήση 2018 ανήλθαν σε € 181.684 έναντι € 

578.435 κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 67,46%. 

EBITDA: Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της Εταιρείας 

ανήλθαν σε € 549.873 έναντι € 932.834   κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 

41,05%. 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα: Τα καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα  της Εταιρείας 

ανήλθαν σε € 67.806 έναντι € 121.040  για τη χρήση 2017. 



Αποτελέσματα προ φόρων: Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν για την χρήση 2018 σε € 

74.560, έναντι € 414.446 κατά την χρήση 2017. 

 

 

Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας 

Παραθέτουμε παρακάτω ενδεικτικά κάποιους αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης της εταιρείας, 

οι οποίοι αναλύουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και χρησιμοποιούνται από τη Διοίκηση 

της Εταιρείας ως κριτήριο αξιολόγησής της για την πορεία των εργασιών της.  

 

 

 

Αναλυτικότερα: 

 

Οι πωλήσεις προς τη μητρική και τις συνδεδεμένες εταιρείες της Εταιρείας στον οποίο ανήκει 

ανήλθαν στην χρήση 2018 σε € 822.865 έναντι € 849.662 κατά τη συγκριτική χρήση. 

Η SERVISTEEL AE είναι εταιρεία αμιγώς Παροχής Υπηρεσιών και τα έσοδα από μεταλλικές 

κατασκευές  προέρχονται αποκλειστικά από την τιμολόγηση των εργασιών του  προσωπικού της που 

είναι περί τα 7 άτομα και των εξωτερικών συνεργατών της . 

Οι πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος προς τον ΛΑΓΗΕ ανήλθαν στη χρήση 2018 στο ποσό των €867.131, 

μειωμένα από τα έσοδα  του 2017 ( € 969.728) κατά 9% λόγω των καιρικών συνθηκών του 2018 

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα ενώ δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα 

ερευνών και ανάπτυξης ενώ, όπως στα προηγούμενα έτη, η Εταιρεία δεν προέβη σε αγορά ιδίων 

μετοχών κατά τη χρήση 2018.   

 

 

 

 

Αριθμοδείκτης Υπολογισμός 2018 2017 

Διαθέσιμα + Απαιτήσεις + Αποθέματα

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μικτά Κέρδη Χρήσης 

Καθαρές Πωλήσεις Χρήσης

Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη

Καθαρές Πωλήσεις Χρήσης

Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Ενσώματα Πάγια

Ίδια Κεφάλαια

Γενική Ρευστότητα

Μικτό Περιθώριο Κέρδους

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων

Κάλυψη Παγίων μέσω Ιδίων Κεφαλαίων

1% 5%

92% 97%

776% 514%

11% 32%

8% 29%



Μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ 

Α. Περιβαλλοντικά θέματα   

Η Εταιρεία εφαρμόζει για περιβαλλοντικά θέματα τις αρχές και πολιτικές της Εταιρείας 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στον οποίο ανήκει. 

Διαχείριση: 

• Η τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων, ως ελάχιστη δέσμευση, η συνεχής αξιολόγηση και η 

παρακολούθηση όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων που σχετίζονται με τη λειτουργία της, 

αποτελούν βασικά συστατικά της διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων της Εταιρείας, 

επενδύοντας τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους . 

 

• Η Εταιρεία ως μέρος των περιβαλλοντικών πρακτικών της μεριμνά τόσο για την ορθή διαχείριση 

της χρήσης του νερού όσο και για τη συλλογή και τη συνολική ανακύκλωση των αποβλήτων της. 

Μη Χρηματοοικονομικοί δείκτες επίδοσης 

Παρακάτω παρατίθενται μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επίδοσης. Η επιλογή έγινε με κριτήριο τη 

συνάφεια αυτών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας και το επίπεδο σημαντικότητάς τους σε σχέση 

με τα περιβαλλοντικά θέματα που αντιμετωπίζονται. Οι δείκτες μέτρησης βασίζονται στην 

Παγκόσμια Πρωτοβουλία Υποβολής Εκθέσεων GRI STANDARDS. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ SERVISTEEL

Αέριες εκπομπές (Scope 1, t CO2/ έτος) 5.2

Αέριες εκπομπές (Scope 2, t CO2/ έτος) 223

Άλλες εκπομπές (ΝΟx SOx, t/ έτος) 0

Συνολική κατανάλωση ενέργειας (TJ)1 1.38

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TJ) 1.29

Συνολική κατανάλωση νερού (m3) 475

Συνολική ποσότητα αποβλήτων (t) 59.7

Επαναχρησιμοποίηση / ανακύκλωση / αποβλήτων (t) 27.74

Περιβαλλοντικές δαπάνες (€) 555

Πιστοποίηση ISO 14001 NO



Κατά τη συγκριτική χρήση, οι δείκτες ήταν οι κατωτέρω: 

 

1. Συνολική κατανάλωση ενέργειας = Κατανάλωση ενέργειας από μη Ανανεώσιμες πηγές + 

Κατανάλωση ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές + Ενέργεια που αγοράζεται για κατανάλωση + 

Ενέργεια που παράγεται – Ενέργεια που πωλείται. 

 

Β. Εργασιακά & Κοινωνικά θέματα 

Η Εταιρεία εφαρμόζει για τα εργασιακά και κοινωνικά θέματα τις αρχές και πολιτικές της Εταιρείας 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στον οποίο ανήκει. 

Διαχείριση:  

 

• Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ διασφαλίζει τη δέσμευση της 

Εταιρείας για το σεβασμό αλλά και την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ιδιαίτερα 

των εργασιακών. 

 

• H Εταιρεία επιδιώκει συστηματικά την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

εργαζομένων της μέσα από την κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και τεχνική 

εξειδίκευση ώστε να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της συλλογικής προσπάθειας για ένα 

πράσινο, ενεργειακό παρόν και μέλλον. 

 

• Τέλος, η Εταιρεία ακολουθώντας το πλαίσιο της εφαρμογής της κοινωνικής της πολιτικής της 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, με κύρια κατεύθυνση την ενίσχυση και διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, 

εστιάζει τόσο στην ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης καθώς και σε ενέργειες στήριξης των 

άμεσων τοπικών αναγκών στο βαθμό που της αναλογεί. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ SERVISTEEL

Αέριες εκπομπές (Scope 1, t CO2/ έτος) 5.9

Αέριες εκπομπές (Scope 2, t CO2/ έτος) 306.1

Άλλες εκπομπές (ΝΟx SOx, t/ έτος) 0

Συνολική κατανάλωση ενέργειας (TJ)1 1.47

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TJ) 1.43

Συνολική κατανάλωση νερού (m3) 762

Συνολική ποσότητα αποβλήτων (t) 98.05

Επαναχρησιμοποίηση / ανακύκλωση / αποβλήτων (t) 98.05

Περιβαλλοντικές δαπάνες (€) 500

Πιστοποίηση ISO 14001 NO



Μη Χρηματοοικονομικοί δείκτες επίδοσης 

Παρακάτω παρατίθενται μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επίδοσης. Η επιλογή έγινε με κριτήριο τη 

συνάφεια αυτών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας και το επίπεδο σημαντικότητάς τους σε σχέση 

με τα εργασιακά θέματα που αντιμετωπίζονται. Οι δείκτες μέτρησης βασίζονται στην Παγκόσμια 

Πρωτοβουλία Υποβολής Εκθέσεων GRI STANDARDS. 

 

 

Κατά τη συγκριτική χρήση, οι δείκτες ήταν οι κατωτέρω: 

 

 

Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης 2018 

Δεν  υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων γεγονότα έως σήμερα, 

τα οποία να αφορούν την Εταιρεία και για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής αναφοράς. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ SERVISTEEL

Ποσοστό εργαζομένων από τις τοπικές κοινότητες 100%

Ποσοστό εργαζόμενων γυναικών 0%

Ποσοστό νέων εργαζομένων <30 ετών 14.2%

Ποσοστό αξιολόγησης εργαζομένων 71.4%

Ανθρωποώρες εκπαίδευσης 0

Περιστατικά διακρίσεων στην εργασία 0

Πιστοποίηση OHSAS 18001 NO

Δυστυχήματα στην εργασία 0

Αριθμός ατυχημάτων με απώλεια ημερών εργασίας 0

Επαγγελματικές ασθένειες 0

Κοινωνικές επενδύσεις (€) 0

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ SERVISTEEL

Ποσοστό εργαζομένων από τις τοπικές κοινότητες 100%

Ποσοστό εργαζόμενων γυναικών 0%

Ποσοστό νέων εργαζομένων <30 ετών 14.3%

Ποσοστό αξιολόγησης εργαζομένων 100%

Ανθρωποώρες εκπαίδευσης 24

Περιστατικά διακρίσεων στην εργασία 0

Πιστοποίηση OHSAS 18001 NO

Δυστυχήματα στην εργασία 0

Αριθμός ατυχημάτων με απώλεια ημερών εργασίας 0

Επαγγελματικές ασθένειες 0

Κοινωνικές επενδύσεις (€) 0



Προοπτικές για τη νέα χρονιά 

Ο ρόλος και η δραστηριότητα της Εταιρείας συνίσταται στην εκτέλεση των αρχικών σταδίων των 

αναληφθέντων έργων της μητρικής ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., και η συμβολή της Εταιρείας αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι για την επιτυχή εκτέλεση τους. 

Εκτελώντας ήδη τα  αναληφθέντα νέα  έργα από τη μητρική ΜYΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ, ευελπιστούμε ότι η 

εταιρεία θα συνεχίσει με υψηλότερη  κερδοφορία αφού θα εκτελέσει σημαντικό κομμάτι των νέων 

έργων και δεν θα επηρεαστεί σημαντικά από την οικονομική κρίση της χώρας, δεδομένου ότι τα 

έργα αυτά αποτελούν παραγγελίες από το εξωτερικό. 

Οι άρτιες ιδιόκτητες εργοστασιακές μας εγκαταστάσεις στην Α Βιομηχανική Περιοχή Βόλου καθώς 

και το άριστα εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό μας αποτελούν τα εχέγγυα για την 

ανάπτυξη και τη μελλοντική ευρωστία της Εταιρείας μέσα στο γενικότερο πλαίσιο δράσης και 

λειτουργιών της Εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ.  

Η Εταιρεία σε εφαρμογή της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος που υπέγραψε με την 

ΔΕΣΜΗΕ και με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εγκατάστασης 

φωτοβολταϊκού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από τις αρχές του έτους 2012 θα 

πραγματοποιήσει σημαντικά έσοδα και στην χρήση 2019 από την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Μέρισμα 

Ο πρόεδρος προτείνει και το συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μη διανεμηθεί μέρισμα, στους 

μετόχους, από τα κέρδη προηγουμένων χρήσεων, ώστε να έχει ταμειακή ρευστότητα η Εταιρεία, και 

να μπορεί να ανανεώσει τμήμα του μηχανολογικού εξοπλισμού της, ώστε να ανταπεξέλθει στις 

ανάγκες των υπό ανάληψη έργων. 

Η μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της προσεχούς Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων. 

 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε περιορισμένο φάσμα χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι συνήθεις κίνδυνοι 

στους οποίους θεωρητικά υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας και κίνδυνος 

ταμειακών ροών. 

Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στην αντιμετώπιση των 

κινδύνων καλής εκτέλεσης των εργασιών και αξιοπιστίας και ορθής υλοποίησης των προμηθειών και 

μετά ταύτα άμεση προτεραιότητα έχει ο πιστωτικός κίνδυνος και κατόπιν οι κίνδυνοι αγοράς. Προ 

της διενέργειας των σχετικών συναλλαγών, λαμβάνεται έγκριση από τα στελέχη που έχουν το 

δικαίωμα δέσμευσης της Εταιρείας προς τους αντισυμβαλλομένους. 

 



Κίνδυνος αγοράς 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Ο κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών 

προκύπτει από συναλλαγές με πελάτες και προμηθευτές σε Ξ.Ν.  

Ο κίνδυνος αυτός δεν επηρεάζει σημαντικά την λειτουργία της Εταιρείας δεδομένου ότι οι 

συναλλαγές με τους πελάτες και τους προμηθευτές σε ξένο νόμισμα είναι λίγες και μικρής αξίας.  

 

Κίνδυνος τιμής 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των πρώτων & λοιπών υλικών που προμηθεύεται. Ο 

ανωτέρω κίνδυνος κρίνεται περιορισμένος για τη λειτουργία της Εταιρείας δεδομένου ότι κατά κύριο 

λόγο εκτελεί υπηρεσίες Facon και δεν προβαίνει σε σημαντικές αγορές πρώτων υλών. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις 

υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων.  

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.  

Το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο από εμπορικές απαιτήσεις 

οφείλεται αφενός στη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας  και αφετέρου στο ότι οι απαιτήσεις 

είναι έναντι του Ελληνικού  Δημοσίου  και της μητρικής εταιρείας  οι οποίες είναι αυξημένης 

αξιοπιστίας. Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά 

ισοδύναμα και στις επενδύσεις. Η εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεσή της 

σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό.  

Η Εταιρεία έχει την 31.12.2018 ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες απαιτήσεις, όπως φαίνεται στον 

κατωτέρω πίνακα: 

 

 

Κίνδυνος συνθηκών αγοράς 

Ο κίνδυνος συνθηκών αγοράς συνιστάται στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων, που επηρεάζουν 

τα αποτελέσματα της Εταιρείας ή την αξία των χρηματοοικονομικών της μέσων. 

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και μέσα αντιστάθμισης 

κινδύνου, ώστε να διαχειριστεί τον κίνδυνο από τις συνθήκες της αγοράς. 



 Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν τα άμεσα ρευστοποιήσιμα 

περιουσιακά στοιχεία δεν επαρκούν για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά την 

ημερομηνία λήξης τους.  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα για την Εταιρεία, καθώς διατηρεί επαρκή 

ταμειακά διαθέσιμα. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς της με προσεκτική 

παρακολούθηση των υποχρεώσεών της, καθώς και των πληρωμών που πραγματοποιούνται 

καθημερινά.  

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας σε σχετικές 

κατηγορίες λήξεων, με βάση την εναπομένουσα περίοδο κατά την ημερομηνία αναφοράς των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης των εκάστοτε υποχρεώσεων.  

 

 

 

27 Μαρτίου 2019 

Για το Δ.Σ. της Εταιρείας, 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Γεώργιος Οικονόμου 

 

Ενηλικίωση Υποχρεώσεων (Ποσά σε EUR) 2018

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 121,304 - - - 121,304

Λοιπές Υποχρεώσεις 57,743 - - - 57,743

Σύνολο 179,047 - - - 179,047

Ενηλικίωση Υποχρεώσεων (Ποσά σε EUR) 2017

Μακρόθεσμα δάνεια - - 1,152,013 - 1,152,013

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 168,068 156,380 - - 324,448

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 98,466 - - - 98,466

Λοιπές Υποχρεώσεις 20,878 - - - 20,878

Σύνολο 287,412 156,380 1,152,013 - 1,595,805

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL)

εντός 6 μηνών
6 έως 12 

μήνες
1 έως 5 έτη

αργότερα από 

5 έτη
Σύνολο

εντός 6 μηνών
6 έως 12 

μήνες
1 έως 5 έτη

αργότερα από 

5 έτη
Σύνολο


