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ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 

 

Επωνυμία επιχείρησης: 

Ονοματεπώνυμο/α ιδιοκτήτη/των 
επιχείρησης: 

Πόλη: 

Διεύθυνση:                                                                                       

 

Τ.Κ. 

Αριθμός τηλεφώνου:  

Κινητό: 
Αριθμός φαξ: 

Email: Ιστοσελίδα: 

ΑΦΜ: ΔΟΥ: 

Λειτουργική μορφή της επιχείρησης (όπως περιγράφονται στην Υγειονομική διάταξη Α1β/8577/83): 

Κέντρο Διασκέδασης Bar – café bar  

Καφετέρια – Αναψυκτήριο - Καφενείο Beach bar – Open bar 

Άλλη μορφή 

 

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου για επαφές με τον Φορέα 

 
 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

 

Σε περίπτωση αλλαγής οποιουδήποτε στοιχείου ενημερώνω αμέσως τον φορέα 

 

Γενικά πληροφοριακά στοιχεία 

Δυναμικότητα επιχείρησης (αριθμός καθισμάτων από άδεια) Εντός            Εκτός 
 

Απασχολούμενο προσωπικό (μόνιμα) 
 

Εποχικό προσωπικό 
 

Ωράριο και ημέρες λειτουργίας 
 

Πιστοποίηση με άλλο Σήμα ποιότητας  
 

 

Αριθμός αίτησης: ………… 
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Ειδικές προδιαγραφές 

Προσφέρεται κέρασμα υποδοχής. 
 

Αποκλειστική χρήση Εξαιρετικά Παρθένου ελαιολάδου στο σύνολό της κουζίνας της επιχείρησης, για 
την παρασκευή οποιουδήποτε πρόχειρου μεζέ. 

 

Αποκλειστική χρήση γαλακτοκομικών προϊόντων Ελληνικής προέλευσης (πλην των εξαιρέσεων) και 
ειδικά της Ελληνικής φέτας. 

 

Αποκλειστική χρήση αλκοολούχων ποτών ‘’soft’’ από πιστοποιημένες κατά ISO εταιρίες (κάβες), με 
την απαραίτητη ύπαρξη φιαλών Ούζου και Τσίπουρου 

 

Ο οινολογικός κατάλογος της επιχείρησης περιέχει τον προβλεπόμενο από τις Προδιαγραφές 
Πιστοποίησης αριθμό Ελληνικών εμφιαλωμένων οίνων ήτοι 65% Ελληνικοί και 35% Διεθνείς. 

 

Ο κατάλογος με τις μπύρες, εμφιαλωμένες ή χύμα, περιέχει 50% τουλάχιστον Ελληνικής παραγωγής 
και 50% διεθνούς. 

 

Αποκλειστική χρήση Αλλαντικών ή κρεατοσκευασμάτων Ελληνικής παραγωγής. 
 

Αποκλειστική χρήση αρτοσκευασμάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής Ελληνικής προέλευσης. 
 

Αποκλειστική χρήση κονσερβοποιημένων εδεσμάτων (όπως ντολμαδάκια, γίγαντες, σαλάτες κλπ) 
Ελληνικής παραγωγής. 

 

Αποκλειστική χρήση κηπευτικών προϊόντων Ελληνικής παραγωγής (π.χ. καρότο, αγγούρι, ντομάτα). 
 

Αποκλειστική χρήση φρούτων, γλυκισμάτων και ξηρών καρπών Ελληνικής παραγωγής. 
 

Οι προμήθειές μας, ειδικά στον καφέ γίνονται με βάση την ποιότητα και μετά την τιμή, από 
πιστοποιημένες κατά ISO εταιρίες 

 

Η παρασκευή του ελληνικού καφέ γίνεται σε μπρίκι ή σε άμμο και όχι με μηχανή που παράγει ατμό και 
προσφέρεται με γλυκό του κουταλιού, λουκουμάκι ή κουλουράκια Ελληνικής προέλευσης. 

 

Καφές σερβίρεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και αλκοόλ μόνο σε ενήλικους. 
 

Χρήση και Ελληνικής μουσικής πλην του Διεθνούς ρεπερτορίου 
 

Καταρτίσθηκε η επιχείρηση και το προσωπικό με τα Σεμινάρια Επιπέδου 1 του ΕΦΕΤ ή υπέβαλλε ΑΙΤΣΗ 
στον φορέα της και κατέχει την σχετική ΒΕΒΑΙΩΣΗ. 

 

Δεν κατηγορήθηκε, ούτε τιμωρήθηκε η επιχείρηση για αλλοιωμένα τρόφιμα ή νοθευμένα ποτά, από 
οποιαδήποτε υγειονομική υπηρεσία, κατά την τελευταία τριετία. 

 

Διαθέτει ιστοσελίδα της μορφής http://www.όνομα.gr και e-mail ή υπέβαλλε αίτημα κατασκευής 
 

Λειτουργώ σύμφωνα με την άδειά μου, σεβόμενος τους συναδέλφους μου και τους νόμους του 
Κράτους. 

 

 

 

Σας γνωρίζω ότι: 

1. Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τις Προδιαγραφές και τις Διαδικασίες πιστοποίησης της ‘’Επιλεγμένης 

Τουριστικής Επιχείρησης Διασκέδασης Ελλάδας’’ 

2. Δηλώνω ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο έντυπο είναι σωστές. 

3. Αιτούμαι να προβείτε στην διαδικασία ελέγχου της επιχείρησης, προκειμένου να της απονεμηθεί η πιστοποίηση. 

                                                                                                      Ο/Η  αιτών/ούσα 

 

 

 

 

      (υπογραφή και σφραγίδα) 

http://www.όνομα.gr/

