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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΑΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 
Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ 
Για την προέγκριση ο ενδιαφερόµενος φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή τρίτα άτοµα νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένα για τον σκοπό αυτό υποβάλλουν: 
 
1. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφεροµένου, η 
διεύθυνση κατοικίας του και εφόσον πρόκειται για εταιρεία, η επωνυµία και η έδρα αυτής 
για το είδος, προσφερόµενες υπηρεσίες (σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2718/8.10.2012/τ. Β’ περί 
Υγειονοµικών Όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών) 
και την τοποθεσία του καταστήµατος ( περιοχή – οικισµός, οδός αριθµός ή οικοδοµικό 
τετράγωνο, όροφος). 
2. Βεβαίωση της  πολεοδοµίας που αφορά στις χρήσεις γης. 
3. Βεβαίωση πολεοδοµίας για την απόσταση (50 µέτρων) καταστηµάτων (µπαρ, 
καφενεία, κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, αναψυκτήρια, καφετέριες, σνακ µπαρ κ.λπ.) 
από σχολεία, ναούς, κλινικές, νοσοκοµεία, φροντιστήρια, στρατώνες, εργοστάσια, 
παιδικούς σταθµούς, νηπιαγωγεία, ορφανοτροφεία, βιβλιοθήκες, ωδεία, αθλητικούς 
χώρους και διάφορες άλλες σχολές και (300 µέτρων) για υπαίθρια κέντρα διασκέδασης 
από την πλησιέστερη νόµιµη κατοικία, ξενοδοχείο, ναό, νοσοκοµείο, γηροκοµείο κ.λπ. 
4. ∆ιάγραµµα της περιοχής ( σκαρίφηµα ή αποτύπωση χάρτη ) στο οποίο σηµειώνεται η 
ακριβής θέση του καταστήµατος. 
5. Εφόσον το κατάστηµα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, κανονισµός της 
πολυκατοικίας ή υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, στον οποίο θα 
εγκατασταθεί το κατάστηµα ή εργαστήριο, στην οποία θα φαίνεται ότι ο Κανονισµός της 
Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόµενων στο ίδιο 
κτίριο διαµερισµάτων, µη συµπεριλαµβανοµένων των λοιπών χώρων, (καταστηµάτων, 
βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία 
του υπό ίδρυση καταστήµατος ή εργαστηρίου (θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής). 
6. Εφόσον το κατάστηµα στεγάζεται σε Εµπορικό Κέντρο ή σε Κτίριο που στεγάζει 
καταστήµατα και επιχειρήσεις, κανονισµό του Εµπορικού Κέντρου ή του Κτιρίου.  
7. Αν το κατάστηµα θα είναι ψητοπωλείο – οβελιστήριο, θα προσκοµίζεται τεχνική 
έκθεση µηχανικού περί καταλληλότητας της καµινάδας. 
8. Εάν πρόκειται για γραφεία τελετών, φερετροποιεία και αποθήκες φέρετρων θα 
προσκοµίζεται, από µηχανικό, σχεδιάγραµµα κάτοψης του κτιρίου ή του χώρου της 
επιχειρήσεως, όπου θα αποτυπώνεται εάν σε ακτίνα µικρότερη των 150 µέτρων υπάρχει 
νοσοκοµείο ή κλινική. 
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9. Φάκελος µε λάστιχα για τα δικαιολογητικά. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
προκειµένου να αποφασίσει επί του αιτήµατος της προέγκρισης. 

Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει 
στον οικείο ∆ήµο, εντός τριών µηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, µε 
δυνατότητα παράτασης για δύο ακόµη µήνες, κατόπιν αίτησής – γνωστοποίησης 
στο ∆ήµο, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική 
περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται. 

 

Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Όταν η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής χορηγεί την προέγκριση, υποβάλλονται στο ∆ήµο για τη 
χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος τα εξής 
δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση 
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου (επικυρωµένο) από τα προβλεπόµενα 
στην παρ.4 του άρθρου 3 του Ν.2690/1999, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση του µε το άρθρο 
25 του Ν.3731/2008(σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρµόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια 
οδήγησης ή ατοµικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων)  ή  Φωτοαντίγραφο 
ισχύουσας άδειας διαµονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής 
δραστηριότητας αν ο ενδιαφερόµενος είναι αλλοδαπός - υπήκοος κράτους µη µέλους της Ε.Ε. 
Ειδική ταυτότητα οµογενούς ή νόµιµη προξενική θεώρηση για επαναπατρισµό για τους 
οµογενείς από χώρες του εξωτερικού. 
∆ιαβατήριο και Άδεια ∆ιαµονής για τους υπηκόους ξένου κράτους µέλους της Ε.Ε. 
3.Αν πρόκειται για εταιρεία κατατίθεται κωδικοποιηµένο καταστατικό της εταιρείας σε 
Φ.Ε.Κ. για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή θεωρηµένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε.  
4. ∆ήλωση ορισµού του υγειονοµικώς και αγορανοµικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο 
της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα για τον οποίο θα 
προσκοµίζονται και τα δικαιολογητικά 2, 5 και 10 ( θεώρηση γνησίου υπογραφής)  
5.Πιστοποιητικό εκπαίδευσης του υπεύθυνου της επιχείρησης τροφίµων. Από την παραπάνω 
εκπαίδευση µπορεί να εξαιρείται µόνο ο υπεύθυνος ο οποίος διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή 
πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράµµατος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το 
οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόµενος είναι επαρκώς καταρτισµένος σε θέµατα υγιεινής και 
ασφαλείας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τοµέα των τροφίµων  
6. Τα εκ του νόµου προβλεπόµενα έγγραφα, από τα οποία αποδεικνύεται η κυριότητα ή η 
µίσθωση, δηλαδή τίτλοι κυριότητας του καταστήµατος και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας 
από το υποθηκοφυλακείο ή συµφωνητικό µίσθωσης, θεωρηµένο από την Εφορία. 
7.Οικοδοµική άδεια του ακινήτου ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ στην 
οποία βρίσκεται ο φάκελος της αδείας. 
8. Σχεδιαγράµµατα (πρωτότυπα) κάτοψης µόνο των χώρων του καταστήµατος εις τριπλούν 
µε αποτύπωση διαγράµµατος ροής (HACCP), υπογεγραµµένα από διπλωµατούχο Μηχανικό, 
(διάγραµµα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης (δηλ. η ροή των πρώτων υλών από το 
σηµείο που εισέρχονται στην επιχείρηση µέχρι την έξοδο του προϊόντος) το οποίο να επαληθεύεται 
κατά τον έλεγχο και ο χώρος καθήµενων πελατών . Τα διαγράµµατα ροής είναι αντίστοιχα µε τις 
κατηγορίες και δραστηριότητες που συνυπάρχουν. Οι επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών µπορούν 
να αλλάζουν τη ροή των εργασιών, µε την προϋπόθεση το διάγραµµα ροής να αποτυπώνεται σε 
νέα σχεδιαγράµµατα κάτοψης, τα οποία τηρούνται µε τα αρχικά εγκεκριµένα, στο αντίστοιχο αρχείο 
της επιχείρησης και είναι διαθέσιµα στις ελεγκτικές αρχές). Πληροφορίες ιστοσελίδα ΕΦΕΤ. 
Επί των σχεδιαγραµµάτων θα βεβαιώνεται από τον Μηχανικό ότι το κτίριο είναι νόµιµο και ότι ο 
χώρος του καταστήµατος είναι κυρία χρήσης προοριζόµενος για κατάστηµα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος σε κλίµακα που θα αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου και στο οποίο θα φαίνονται 
όλοι οι χώροι του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος περιλαµβανοµένων και αυτών που 
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προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νοµικού πλαισίου (π.χ. τουαλέτες για Α.Μ.Ε.Α.).  
Επιπλέον, θα αναφέρονται µε ακρίβεια οι διαστάσεις, µήκος-πλάτος-ύψος-ωφέλιµος χώρος καθώς 
και ο προορισµός του κάθε χώρου.  
Στις κατόψεις των σχεδιαγραµµάτων του µηχανικού αποτυπώνεται η διάταξη όλων των χώρων, η 
συγκρότηση και ο εξοπλισµός, αναλυτικό - Σε περίπτωση κατάληψης κοινοχρήστου χώρου να 
αποτυπωθούν και οι συγκεκριµένοι χώροι.  
Σε ότι αφορά χώρους κτιρίων ή αυτοτελών ιδιοκτησιών που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση, 
σύµφωνα µε τους νόµους 4030/11 & 4014/11 (Εγκύκλιος 1/7.2.2012 & 7/28.5.2012) η 
βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης χορηγείται από την Πολεοδοµική Υπηρεσία. 
 
9. Βεβαίωση καταλληλότητας ηλεκτρολογικού, µηχανολογικού εξοπλισµού και 
εγκαταστάσεων από τον κατά περίπτωση αρµόδιο εγκαταστάτη µηχανικό (αγωγοί 
µεταφοράς οσµών, αερίων, καπνών, συστηµάτων Α.Π.Ε. κ.λπ.) 
 
10. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 (αντί αποσπάσµατος ποινικού µητρώου θεωρηµένη 
µε το γνήσιο της υπογραφής από ∆ηµόσια Υπηρεσία,)  για τα καταστήµατα στα οποία 
προσφέρονται οινοπνευµατώδη ποτά (π.χ. µπαρ, καφετέριες, καφενεία, αναψυκτήρια, πιτσαρίες 
κ.λπ.), τα κέντρα διασκέδασης καθώς και για τα κυλικεία σχολείων, στην οποία θα αναγράφονται τα 
εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα.......... δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα 
αδικήµατα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 180/1979, όπως αυτό 
ισχύει». Στην περίπτωση όπου την αίτηση υποβάλλει εταιρεία, κατατίθενται υπεύθυνες 
δηλώσεις του Ν.1599/1986 (αντί αποσπάσµατος ποινικού µητρώου) του εκπροσώπου της 
εταιρείας και του υγειονοµικώς υπευθύνου, όλων των µελών προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή 
Ε.Ε.), όλων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Α.Ε., όλων των διαχειριστών Ε.Π.Ε. 
11. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας  (πρωτότυπο), µε την υποβολή µελέτης πυροπροστασίας, 
ανάλογα µε το είδος του καταστήµατος (Κηφισίας 37 εντός Ο.Α.Κ.Α.).  
12. Έναρξη επιτηδεύµατος ή µεταβολής από την Εφορία. 
13.Το προβλεπόµενο παράβολο από την ΚΥΑ οικ. 61167/17.12.2007 (ΦΕΚ 2438/β/28.12.07), 
αξίας α) Καταστήµατα γενικά: 185,00 € β) Υπεραγορές τροφίµων µέχρι 1.000 τ.µ. :180,00 €, από 
1.001 τ.µ. µέχρι 5.000 τ.µ. 250,00 €, πάνω από 5.000 τ.µ.: 375,00€, γ) Κέντρα διασκέδασης κάτω 
των 200 ατόµων : 560,00 € . 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

1. Για δραστηριότητα που αφορά σε εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων (π.χ. κυλικεία 
σχολείων) προσκοµίζονται όλα τα δικαιολογητικά της προέγκρισης και χορήγησης αδείας ίδρυσης 
και λειτουργίας, χωρίς να απαιτείται η προέγκριση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 
2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος (όπως κοµµωτής/τρια, κρεοπώλης, µανικιούρ – πεντικιούρ). 
3. Για τα καταστήµατα «πρατήριο άρτου», απαιτείται επιπλέον α) πιστοποιητικό µη πτώχευσης, 
από το Πρωτοδικείο, β)φορολογική ενηµερότητα και έναρξη οικονοµικής δραστηριότητας από την 
αρµόδια εφορία  όπου θ’ αναφέρεται ως ασκούµενη δραστηριότητα το λιανικό εµπόριο ψωµιού.  
4. Άδεια σκοπιµότητας όπου απαιτείται. 
5.Για τα καταστήµατα «πώλησης κατοικίδιων ζώων», απαιτείται και άδεια λειτουργίας 
καταστήµατος πώλησης σκυλιών και γάτων, η οποία χορηγείται από την Κτηνιατρική Υπηρεσία 
Νοµαρχίας Αθηνών (Φειδιππίδου 31 – Αθήνα). 
6. Για την έκδοση αδείας παιδότοπων απαιτούνται επιπλέον: 
α) Αποτύπωση (κάτοψη) του εγκατεστηµένου εξοπλισµού παιχνιδιών σε κλίµακα 1:50)  
β) Βεβαίωση ελέγχου – Έκθεση επιθεώρησης για την συµµόρφωση των εξοπλισµών προς τα 
πρότυπα ασφαλείας από το αρµόδιο εργαστήριο του ΕΛΟΤ ΑΕ. 
γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση του ενδιαφεροµένου για την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, 
τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρµανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα ψυχαγωγούνται τα παιδιά  
και την πρόσληψη προσωπικού που απαιτείται. 
 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ  

1. Βεβαίωση µηχανικού για αερισµό-εξαερισµό του χώρου του καταστήµατος. 
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2. Τεχνική έκθεση µηχανικού για τα µέτρα ηχοµόνωσης που έχουν ληφθεί και βάσει των οποίων θα 
αποδεικνύεται η αποτελεσµατικότητα της σύµφωνα µε την προβλεπόµενη ηχοπροστασία. Η 
τεχνική έκθεση θα συνοδεύεται µε κάτοψη των χώρων που θα αποτυπώνεται η θέση των ηχείων.  
Για τα υπαίθρια Κέντρα ∆ιασκέδασης η µελέτη θα αναφέρει και την απόσταση από σηµεία 
ηχοπροστασίας σύµφωνα µε την ΥΑ Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593/Β΄/6-10-1981). 
 
3. Τίτλος κυριότητας ή µισθωτήριο συµβόλαιο (θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ), από το οποίο 
προκύπτει η ύπαρξη του χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων προς εξυπηρέτηση των θαµώνων και 
σχεδιάγραµµα µηχανικού, στο οποίο θα φαίνονται οι θέσεις στάθµευσης (parking) στον εν λόγω 
χώρο, καθώς και η απόσταση του κέντρου διασκέδασης από τον χώρο στάθµευσης. Η αναλογία 
των θέσεων στάθµευσης σε σχέση µε τον αριθµό καθισµάτων είναι ένα προς έξι (1:6), η δε 
απόσταση του κέντρου διασκέδασης από τον χώρο στάθµευσης όχι µεγαλύτερη των εκατό (100) 
µέτρων σε ευθεία γραµµή (Π.∆. 257/2001) 
4. Άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων χορηγούµενη από αντίστοιχο οργανισµό 
συλλογικής διαχείρισης. 
 
Γ. Μετά την υποβολή όλων των δικαιολογητικών και εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις του νόµου, ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται στη ∆/νση Υγιεινής. 

∆. Μετά την επιστροφή του φακέλου από την ∆/νση Υγιεινής και εφόσον το 
κατάστηµα κριθεί κατάλληλο, διότι οι χώροι και οι εγκαταστάσεις του πληρούν τις 
προϋποθέσεις των Υγειονοµικών ∆ιατάξεων, εκδίδεται η άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας του καταστήµατος η οποία παραδίδεται στο ίδιο φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο ή σε τρίτους µε εξουσιοδότηση                                                                     

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
1. Όλες οι επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα αρχεία τεκµηρίωσης διαδικασιών, 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Κανονισµού 852/2004, ανάλογα µε τη φύση και το µέγεθος της επιχείρησης. (άρθρο 6 

Υ.∆. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β’)  
 

Αναλυτικότερα πρέπει να τηρούν τα εξής αρχεία: 
Αρχείο 1° : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Αρχείο 2° : ΝΕΡΟΥ  
Αρχείο 3° : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
Αρχείο 4° : ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 
Αρχείο 5° : ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 
Αργείο 6° : ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

2. Όλες οι επιχειρήσεις µαζικής εστίασης (εστιατόρια – ταβέρνες – ψητοπωλεία) οφείλουν να διαχωρίζουν τα 
χρησιµοποιηµένα µαγειρικά λίπη και έλαια σύµφωνα µε το (ΦΕΚ 286/13.2.2012) 
 

*ΠΡΟΣΟΧΗ* 

ΤΟ Ι∆ΙΟ ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Ή ΑΛΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ 

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΦΩΤΟΤΥΠΗΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (π.χ. 
ταυτότητα, πιστοποιητικό υγείας, µισθωτήριο κ.λπ.) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ 

• ΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (άρθρο 6 Ν. 
2946/2001) 


