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Αγαπητοί κύριοι, 

 

Το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης «T-CERT» είναι μια αστική μη 

κερδοσκοπική εταιρία που ίδρυσε η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών 

Καταλυμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.) η οποία είναι το κορυφαίο τριτοβάθμιο 

όργανο που εκπροσωπεί τους επιχειρηματίες - ιδιοκτήτες Ενοικιαζομένων 

Δωματίων και Διαμερισμάτων στην Ελλάδα. 

 

Στην Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. ανήκουν όλες οι μικρές τουριστικές οικογενειακές επιχειρήσεις 

ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων, οι οποίες εξασφαλίζουν διακοπές 

στην Ελλάδα σε μεγάλο αριθμό Ελλήνων και ξένων τουριστών. Οι επιχειρήσεις 

αυτές αριθμούν 30.000 και είναι ενταγμένες σε 265 τοπικούς πρωτοβάθμιους 

Συλλόγους που με την σειρά τους ανήκουν σε 20 Ομοσπονδίες - μέλη της 

Σ.Ε.Τ.Κ.Ε..  

 

Είναι ο μεγαλύτερος φορέας της χώρας, καθώς όχι μόνο καλύπτει το 50% της 

τουριστικής κίνησης, αλλά οι εγγεγραμμένες σε αυτήν επιχειρήσεις στηρίζουν 

σταθερά τους μικρούς παραγωγούς, πρώτον γιατί δεν χρειάζονται μεγάλο όγκο 

προϊόντων όπως τα μεγάλα ξενοδοχεία και δεύτερον διότι εξοφλούν με μετρητά 

άμεσα τον κάθε παραγωγό που συνεργάζονται και όχι με μεταχρονολογημένες 

επιταγές όπως αυτό συμβαίνει στις μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες σε όλη την 

Ελλάδα.  

 

Το ινστιτούτο, στην προσπάθεια του να προωθήσει τα τοπικά προϊόντα και να 

στηρίξει τους μικρούς παραγωγούς της χώρας, έχει δημιουργήσει το «Καλάθι 

Πρωινού» το οποίο σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού εντάχθηκε ως 

μοριοδοτούμενο κριτήριο στη διαδικασία πιστοποίησης – κατηγοριοποίησης των 

τουριστικών καταλυμάτων της χώρας σε κατηγορίες κλειδιών. 

 

 



 

Το καλάθι πρωινού προσφέρεται στον επισκέπτη με 2 τρόπους:  

 

Α) Οι μικρές επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που δεν έχουν χώρους 

εστίασης προσφέρουν ένα πραγματικό καλάθι με συσκευασμένα τοπικά 

προϊόντα. 

Β) Οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που διαθέτουν χώρους εστίασης 

προσφέρουν τα τοπικά προϊόντα στην σύνθεση του πρωινού τους. 

 

Και στις δύο παραπάνω μορφές παροχής του «Καλάθι Πρωινού», θα υπάρχει 

ειδική σήμανση (QR CODE) αναγνωρίσιμη από μια ειδική εφαρμογή που ήδη 

οργανώνουμε για κινητές συσκευές (smartphones), μέσω της οποίας ο επισκέπτης 

θα μπορεί να πηγαίνει στην ιστοσελίδα του καταλύματος, από την οποία θα 

μπορεί να ενημερωθεί για τα προϊόντα και τους παραγωγούς που συνεργάζεται.  

Στόχος μας δεν είναι μόνο να προβάλλουμε την ιστοσελίδα του εκάστοτε 

καταλύματος, αλλά να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη ενημέρωση στον 

επισκέπτη τόσο για τον τόπο και τον τρόπο παραγωγής του κάθε προϊόντος όσο 

και για την διατροφική του αξία π.χ. θερμίδες ανά πρόσληψη 100 γραμμαρίων 

κ.α. 

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής θα είναι η ένταξη του ενδιαφερόμενου 

παραγωγού στο ''Μητρώο Παραγωγών/Προμηθευτών'' του ''Καλάθι Πρωινού''. 

 

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Πανελλήνιας πλατφόρμας η οποία θα 

προβάλλει αναλυτικά τον τοπικό παραγωγό και τα προϊόντα του. Μέσω της 

πλατφόρμας αυτής, ο επισκέπτης θα μπορεί να επισκεφθεί και να κάνει τις 

αγορές του απευθείας από τον τοπικό παραγωγό, θα βλέπει την τοποθεσία του 

στον χάρτη, θα μπορεί να προβαίνει σε ηλεκτρονικές παραγγελίες από τον τόπο 

διαμονής του, εφόσον ο παραγωγός μπορεί να το υποστηρίξει και θα λαμβάνει 

μέσω ταχυδρομείου την παραγγελία του.  

 

Ένταξη στο Μητρώο Παραγωγών / Προμηθευτών 

 

Μικροί παραγωγοί 

Η ένταξη στο μητρώο παραγωγών για τους μικρούς παραγωγούς είναι Δωρεάν και 

περιλαμβάνει τα εξής: 

 Ένταξη στο μητρώο παραγωγών 

 Αναφορά της επωνυμίας της επιχείρησης στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου 

Τουριστικής Ανάπτυξης (www.t-cert.gr) 



 Επιγραμματική αναφορά των προϊόντων σας στην ιστοσελίδα του 

Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης (www.t-cert.gr) 

 Αναφορά κάποιου στοιχείου επικοινωνίας (τηλέφωνο ή email) στην 

ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης (www.t-cert.gr) 

 

Για τους μικρούς παραγωγούς που επιθυμούν να έχουν μια ολοκληρωμένη 

προβολή της επιχείρησης τους και των προϊόντων τους στην ιστοσελίδα του 

Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης (www.t-cert.gr) το κόστος ένταξης στο μητρώο 

παραγωγών είναι 70 € συν Φ.Π.Α. και περιλαμβάνει τα εξής: 

 Ένταξη στο μητρώο παραγωγών 

 Κείμενο παρουσίασης της εταιρίας σας / συνεταιρισμού σας σε Ελληνικά, 

Αγγλικά στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης (www.t-

cert.gr) 

 Ανάρτηση του φωτογραφικού σας υλικού στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου 

Τουριστικής Ανάπτυξης (www.t-cert.gr) 

 Χάρτη με την τοποθεσία σας στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τουριστικής 

Ανάπτυξης (www.t-cert.gr) 

 

Προμηθευτές και μεγάλες μονάδες παραγωγών  

Το ετήσιο κόστος συμμετοχής είναι 150 € συν Φ.Π.Α. και περιλαμβάνει τα εξής: 

 Ένταξη στο μητρώο παραγωγών 

 Κείμενο παρουσίασης της εταιρίας σας / συνεταιρισμού σας σε Ελληνικά, 

Αγγλικά στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης (www.t-

cert.gr) 

 Ανάρτηση του φωτογραφικού σας υλικού στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου 

Τουριστικής Ανάπτυξης (www.t-cert.gr) 

 Χάρτη με την τοποθεσία σας στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τουριστικής 

Ανάπτυξης (www.t-cert.gr) 

 

π.χ. Για παραγωγό / προμηθευτή μελιού με πακέτο ολοκληρωμένης 

προβολής της επιχείρησης του, μπορούν να αναφέρονται μερικά από τα 

κάτωθι: 

 

Το μέλι ανήκει στην κατηγορία των super foods. 

Μια μέλισσα θα συλλέξει κατά τη διάρκεια της ζωής της 0.5 έως 1 gr μέλι. Δηλαδή 

για την παραγωγή ενός κιλού μελιού θα εργαστούνε 1000 έως 2000 μέλισσες. 

Χρειάζονται περίπου 4-5 κιλά νέκταρος για να παραχθεί 1 κιλό μέλι!  



Για κάθε 1γρ. νέκταρος η μέλισσα θα εργαστεί 3 μέρες! 

Περίπου 8 κιλά μέλι θα καταναλώσουν οι μέλισσες για να παράξουν 1 κιλό κερί! 

Η ακτίνα πτήσης για ανεύρεση τροφής φτάνει τα 3-4 χλμ 

Κ.λ.π. 

Επιπλέον των παραπάνω θα αναφέρονται και οι ιδιότητες του μελιού, η 

διατροφική του αξία, τα οφέλη του για τον οργανισμό κ.α. 

 

Στα παραπάνω κόστη, εκτός από την ολοκληρωμένη προβολή σας στην 

πλατφόρμα του «Καλάθι Πρωινού» στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τουριστικής 

Ανάπτυξης http://www.t-cert.gr, θα σας συμπεριλάβουμε Δωρεάν στην 

ιστοσελίδα της ΣΕΤΚΕ www.setke.gr στην ενότητα των συμβεβλημένων 

επιχειρήσεων της «κάρτας μέλους», μέσω της οποίας θα μπορείτε να προβάλετε τα 

προϊόντα σας και εφόσον επιθυμείτε, να δώσετε ειδικές τιμές για τους 

επιχειρηματίες των τουριστικών καταλυμάτων. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, είμαστε στην διάθεση σας. 

 

 

Με εκτίμηση, 
 

Ο Πρόεδρος 

 
Τοκούζης Παναγιώτης 


