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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Αυγούστου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων που συνιστούν τη φορολογική ταυτότητα των ακινήτων.

2

Έκδοση πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του
Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
νομικών προσώπων και οντοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1175
(1)
Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων που συνιστούν τη φορολογική ταυτότητα των ακινήτων.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’ 170) και ειδικότερα
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 54Α’, όπως τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων, με την παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 4652/2020 (Α’ 9), με την οποία εξουσιοδοτείται ο
Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
να καθορίζει τα ειδικότερα στοιχεία που συνιστούν τη
φορολογική ταυτότητα των ακινήτων.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 8 και 13 του
ν. 4223/2013 (Α’ 287), περί Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας
Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και
ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41.
4. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), περί σύστασης θέσης
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 10
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
5. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του

Αρ. Φύλλου 3706

Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), την υπ’ αρ.
39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης
της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ
2020/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).
7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα
της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743).
8. Τις υπό στοιχεία ΠΟΛ 1004/2015, 1015/2015 και
1114/2015, (Β’ 2, 245 και 1093, αντίστοιχα) αποφάσεις
της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων και τις υπό
στοιχεία ΠΟΛ 1002/2017 (Β’ 114), Α.1008/2021 (Β’ 229) και
Α.1106/2021 (Β’ 1967) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με το πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α’ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Για τις ανάγκες του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ορίζουμε
τα στοιχεία που συνιστούν τη φορολογική ταυτότητα
του ακινήτου και επιδρούν στον ορθό υπολογισμό του
φόρου ως εξής:
I. Πίνακας 1 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9)
α. στοιχεία διεύθυνσης ακινήτου (στήλη 3, 4, 4α, 5, 6, 7
και 28. Συγκεκριμένα: νομός, δήμος ή κοινότητα, δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα, οδός-αριθμός, λοιποί δρόμοι
οικοδομικού τετραγώνου, προσόψεις επί των οδών και
πλήθος προσόψεων),
β. ένδειξη ΑΠΑΑ (στήλη 26),
γ. κατηγορία ακινήτου, όροφος, επιφάνεια, έτος κατασκευής κτίσματος καθώς και επιφάνεια οικοπέδου
(στήλη 9, 11, 12, 13, 14 και 18),
δ. είδος δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας και,
σε περίπτωση ύπαρξης επικαρπωτή, το έτος γέννησης
αυτού (στήλη 15, 16, 17, 19, 20 και 21),
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ε. ειδικές συνθήκες, εφόσον έχει συμπληρωθεί η αντίστοιχη στήλη (στήλη 10),
στ. ηλεκτροδότηση ακινήτου σε κτίσμα που δεν έχει
ακόμα αποπερατωθεί και είναι κενό (στήλη 30 και 32),
ζ. ειδική κατηγορία στην οποία εντάσσεται το ακίνητο, εφόσον έχει συμπληρωθεί η αντίστοιχη στήλη (στήλη 32),
η. κατηγορία χρήσης κτίσματος/οικοπέδου, εφόσον
έχει συμπληρωθεί η αντίστοιχη στήλη (στήλη 33),
θ. στοιχεία οικοπέδου, όπου απαιτείται, και σε κάθε
περίπτωση στις μονοκατοικίες και στα ειδικά κτίρια.
II. Πίνακας 2 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9)
α. στοιχεία διεύθυνσης ακινήτου (στήλη 3, 4, 4α, 5 και 6.
Συγκεκριμένα: νομός, δήμος ή κοινότητα, δημοτικό ή
κοινοτικό διαμέρισμα, οδός-αριθμός ή θέση, πρόσοψη
σε οδό),
β. απόσταση από θάλασσα (στήλη 7),
γ. εδαφική έκταση απαλλοτριωτέα, εφόσον έχει συμπληρωθεί η αντίστοιχη στήλη ή αρδευόμενη έκταση
(στήλη 8 και 9),
δ. επιφάνεια του γηπέδου ανάλογα με την κατηγορία
αυτού (στήλη 10, 11, 12, 13, 14, 15 και 16),
ε. επιφάνεια κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο ανάλογα με την κατηγορία τους (στήλη 17α, 17β,
17γ και 17),
στ. ειδικές χρήσεις γης (στήλη 29),
ζ. είδος δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας και,
σε περίπτωση ύπαρξης επικαρπωτή, το έτος γέννησης
αυτού (στήλη 18, 19 και 20),
η. ειδική κατηγορία στην οποία εντάσσεται το ακίνητο, εφόσον έχει συμπληρωθεί η αντίστοιχη στήλη (στήλη 26),
θ. κατηγορία χρήσης γηπέδου, εφόσον έχει συμπληρωθεί η αντίστοιχη στήλη (στήλη 28),
ι. στοιχεία γηπέδου, όπου απαιτείται.
Άρθρο 2
1. Στοιχεία που δεν συνιστούν τη φορολογική ταυτότητα των ακινήτων, γιατί δεν επηρεάζουν τον ορθό
υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και κατά συνέπεια είναι τα εξής:
α. αριθμός ταυτότητας ακινήτου (ΑΤΑΚ) και κωδικός
ακινήτου (ΚΑΕΚ) (στήλη 1 και 27 πίνακα 1 και 2),
β. ταχυδρομικός κώδικας και αριθμός οικοδομικού τετραγώνου (στήλη 25 πίνακα 1 και 2 και στήλη 8 πίνακα 1),
γ. μήκος πρόσοψης (στήλη 29 πίνακα 1),
δ. αριθμός παροχής ηλεκτρικού/εργοταξιακού ρεύματος (στήλη 31 πίνακα 1 και στήλη 21 και 22 πίνακα 2).
2. Ειδικά, εξαιρείται από τα στοιχεία που συνιστούν τη
φορολογική ταυτότητα των ακινήτων, η συνολική επιφάνεια κτισμάτων στο οικόπεδο (στήλη 22 πίνακα 1), λόγω
αδυναμίας του συμβολαιογράφου και του υποθηκοφύλακα/προϊστάμενου του κτηματολογικού γραφείου να
διαγνώσουν την ακρίβεια των δηλωθέντων.
Άρθρο 3
1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στο πιστοποιητικό
ταυτίζονται με τα αναγραφόμενα στο συμβολαιογραφικό έγγραφο, ο νομός, ο δήμος ή η κοινότητα, το δημοτικό ή το κοινοτικό διαμέρισμα, στα οποία βρίσκεται το
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ακίνητο και διαφοροποιείται η οδός, ο αριθμός ή η θέση,
το πιστοποιητικό θεωρείται ορθό, εφόσον είναι πρόδηλο
στον συμβολαιογράφο ότι πρόκειται για το ίδιο ακίνητο.
Η διεύθυνση του ακινήτου θεωρείται ορθή ανεξάρτητα
αν αναγράφεται σύμφωνα με τον ν. 2539/1997 (Α’ 244)
(ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ) ή τον ν. 3852/2010 (Α’ 87) (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).
2. Αν δεν συμπίπτουν με τα αναγραφόμενα στο συμβολαιογραφικό έγγραφο, ο νομός, ο δήμος ή η κοινότητα,
στα οποία βρίσκεται το ακίνητο, τότε το πιστοποιητικό θεωρείται ως μη επισυναφθέν. Ως μη επισυναφθέν
θεωρείται και το πιστοποιητικό στο οποίο υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τον όροφο. Ως μη επισυναφθέν
θεωρείται και το πιστοποιητικό στο οποίο σωρευτικά
υπάρχει διαφοροποίηση ως προς το είδος εμπράγματου δικαιώματος και το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του
ακινήτου. Αν υπάρχει διαφοροποίηση είτε ως προς το
είδος εμπράγματου δικαιώματος είτε ως προς το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του ακινήτου, το πιστοποιητικό
θεωρείται ανακριβές.
3. Στην περίπτωση κατά την οποία το ακίνητο έχει περισσότερες των δύο προσόψεων και στο πιστοποιητικό
ΕΝ.Φ.Ι.Α. έχουν αναγραφεί μόνο οι δύο εξ αυτών, το πιστοποιητικό θεωρείται ορθό, εφόσον δεν επηρεάζεται η
Τιμή Ζώνης ή η φορολογητέα αξία του ακινήτου. Το ίδιο
ισχύει και στις περιπτώσεις που το οικόπεδο ή το κτίσμα
έχει αναγραφεί στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων για
όλα ή κάποια από τα έτη με δύο προσόψεις, ενώ αυτό
έχει περισσότερες ή λιγότερες ή είναι τυφλό, εκτός από
τις περιπτώσεις που η πρόσοψη του ακινήτου, η οποία
δεν έχει δηλωθεί, επηρεάζει αυξητικά τον ΕΝ.Φ.Ι.Α..
4. Το πιστοποιητικό θεωρείται ορθό αν για όλα ή κάποια από τα έτη έχει αναγραφεί επ’ αυτού κατηγορία
ακινήτου μονοκατοικία αντί κατηγορίας ακινήτου κατοικία. Επίσης, το πιστοποιητικό θεωρείται ορθό αν γήπεδο,
οικόπεδο ή κτίσμα έχει αναγραφεί για όλα ή κάποια από
τα έτη με επιφάνεια μεγαλύτερη της οριστικής εγγραφής
στο κτηματολόγιο ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, με επιφάνεια
μεγαλύτερη του τίτλου του ή, αν δεν υπάρχει τίτλος, με
επιφάνεια μεγαλύτερη της πραγματικής του κατάστασης
καθώς και στην περίπτωση αναγραφής κάθετης ιδιοκτησίας ως αυτοτελούς οικοπέδου, εφόσον δεν προκύπτει
απώλεια φόρου.
5. Θεωρείται ορθή η αναγραφή στο πιστοποιητικό
διαφορετικού έτους κατασκευής για όλα ή κάποια από
τα έτη, αποκλειστικά στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις
οποίες δεν μειώνεται ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. εξ αυτού του λόγου.
6. Το πιστοποιητικό θεωρείται ορθό αν για όλα ή κάποια από τα έτη αναγράφεται διαφορετικό έτος γέννησης επικαρπωτή, αποκλειστικά στις περιπτώσεις εκείνες
κατά τις οποίες δεν μειώνεται ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. εξ αυτού του
λόγου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2021
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Αριθμ. Α. 1176
(2)
Έκδοση πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του
Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
νομικών προσώπων και οντοτήτων.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’ 170) και ειδικότερα
τις διατάξεις των άρθρων 33, σύμφωνα με το οποίο, ο Γενικός Γραμματέας δύναται να εκδίδει απόφαση σχετικά
με τον τρόπο προσδιορισμού της κατ’ εκτίμηση φορολογητέας ύλης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για
την εφαρμογή του άρθρου αυτού, 37, σύμφωνα με το
οποίο, ο τύπος των πράξεων προσδιορισμού του φόρου καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα,
της παρ. 3 του άρθρου 41, σύμφωνα με την οποία, σε
περίπτωση εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών
από την κοινοποίηση της πράξης του προσδιορισμού
φόρου στον φορολογούμενο, καθώς και του άρθρου 63.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 8 του ν. 4223/2013
(Α’ 287), περί Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3427/2005
(Α’ 312).
4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Πρώτου Μέρους του
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).
5. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του
Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό
στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).
7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης»
(Β’ 2743).
8. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/30.7.2014 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων «Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων
(Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας
Ακινήτων» (Β’ 2074).
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9. Το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων δεν υπέβαλε δηλώσεις
στοιχείων ακινήτων, παρότι υπήρχε σχετική υποχρέωση.
10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1. Εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στα νομικά
πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία κατά την 1η
Ιανουαρίου του έτους για το οποίο εκδίδεται η πράξη αυτή
δεν είχαν προβεί σε διακοπή εργασιών και δεν έχει εκδοθεί
πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το έτος
αυτό. Ο τύπος και το περιεχόμενο της πράξης εκτιμώμενου
προσδιορισμού φόρου έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Τα στοιχεία των ακινήτων για την πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου λαμβάνονται από τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί
στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακινήτων.
3. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο εκτιμώμενος
φόρος προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/30.7.2014 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, επί της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου αναγράφεται ότι ο τρόπος
υπολογισμού του φόρου έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής.
4. Στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν ουσιώδεις
ελλείψεις στα περιγραφικά στοιχεία ακινήτων, με αποτέλεσμα αυτά να θεωρούνται ως μη δηλωθέντα, επί της
πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου υπάρχει
ειδική επισήμανση γι’ αυτά.
5. Δεν εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού
φόρου όταν το προκύπτον ποσό φόρου είναι μέχρι ένα
(1) ευρώ.
6. Η εκδοθείσα πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού
φόρου αναρτάται στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακινήτων
και κοινοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5
του ν. 4174/2013. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή
η ηλεκτρονική ενημέρωση του φορολογούμενου για την
έκδοση της πράξης, αυτή επιδίδεται από τον αρμόδιο
προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. κατά τα οριζόμενα στις περ. β, γ, και δ
της παρ. 3 και της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 4174/2013.
7. Εάν, μετά την έκδοση της πράξης εκτιμώμενου
προσδιορισμού φόρου, το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων, η
πράξη εκτιμώμενου παύει να ισχύει αυτοδικαίως και
εκδίδεται άμεσα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη διοικητικού
προσδιορισμού φόρου και ο τυχόν επιπλέον βεβαιωθείς
φόρος διαγράφεται ο δε τυχόν επιπλέον καταβληθείς φόρος επιστρέφεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 42 του
ν. 4174/2013. Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την
31η Δεκεμβρίου του έτους στο οποίο συμπληρώνεται ο
χρόνος παραγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4174/2013 και επιβάλλονται οι κυρώσεις
που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού
περί εκπρόθεσμης δήλωσης.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2021
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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