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      9.068            

            44            

      3.386            

 ‐            

               ‐            

            13            

          342            

          194            

            31            

    13.078            

      6.245            
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      5.882            
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      5.213            

          548            

          157            

      1.963            

    22.247            

    25.890            

    41.710            

Ενδιάμεσων Συνοπ

νου ΔΛΠ 19'Παρο

Η ΟΙΚΟΝΟΜ
Ο Όμιλο

εριόδου 1 Ιαν

1.12.2012
ΜΟΡΦΩΜΕΝΑ)*
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