Όροι και Προϋποθέσεις Χορήγησης Σήματος «Καλάθι Πρωινού» σε επιχειρήσεις Μη
Κύριων Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων
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1. Εισαγωγή
Το «Καλάθι Πρωινού» έχει σκοπό να συνδέσει τον κλάδο των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων με τις
τοπικές κοινωνίες και να προωθήσει τον πρωτογενή τομέα της κάθε περιοχής, ωθώντας παράλληλα την
εξωστρέφεια των ελληνικών προϊόντων. Ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να γευτεί στο πρωινό του τοπικά
προϊόντα από μικρούς, τοπικούς παραγωγούς.
Ο κάθε τόπος έχει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα και σε συνάρτηση με τις παραλλαγές των τοπικών
εδεσμάτων, μπορεί να αποκαλύψει στους επισκέπτες του μία εντελώς διαφορετική γαστρονομική εμπειρία!
Ένα γευστικό ταξίδι με οδηγό την πολιτισμική κληρονομιά κάθε τόπου, από την οποία αντικατοπτρίζεται ο
ασύγκριτος πλούτος της ελληνικής κουζίνας!
Με τη δράση αυτή ο επισκέπτης του μη κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος μπορεί να έρθει πιο κοντά την
ελληνική κουλτούρα, μέσω ενός μοναδικού γευστικού ταξιδιού!

Τι παρέχει;
Η ελληνική κουζίνα εμπεριέχει πολλές λιχουδιές. Ανάλογα με την περιοχή, όμως, το ίδιο προϊόν
παρασκευάζεται με διαφορετικό τρόπο, προσδίδοντας έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα, που αντανακλά
την τοπική κληρονομιά. Μπορεί, λοιπόν, κάποιο προϊόν να το συναντάμε σε κάθε «Καλάθι Πρωινού», αλλά να
αποτελεί μία εντελώς διαφορετική γευστική εμπειρία ανάλογα με τον τόπο που παράγεται.
Το «Καλάθι Πρωινού» προσφέρεται με δύο τρόπους:
α) Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν διαμερίσματα ή δωμάτια με εξοπλισμό εστίασης αλλά δεν έχουν κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), θα προσφέρουν ένα πραγματικό καλάθι με συσκευασμένα τοπικά
προϊόντα.
β) Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) θα προσφέρουν τα
τοπικά προϊόντα στην σύνθεση του πρωινού τους.
Και στις δύο παραπάνω μορφές παροχής του «Καλάθι Πρωινού», θα υπάρχει ειδική σήμανση (QR CODE),
μέσω της οποίας ο επισκέπτης θα μπορεί να ενημερώνεται για τα προϊόντα που περιέχει το «Καλάθι Πρωινού»
του πιστοποιημένου καταλύματος και να αντλεί πληροφορίες για τους παραγωγούς/προμηθευτές με τους
οποίους συνεργάζεται. Στα καταλύματα χωρίς χώρο εστίασης, το QR CODE θα βρίσκεται στο καλάθι, ενώ στα
καταλύματα με κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), θα είναι αναρτημένο στη Βεβαίωση
Συνδρομής Προϋποθέσεων Χορήγησης Σήματος «Καλάθι Πρωινού».
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Δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος
Βασιζόμενη στους παραπάνω πυλώνες, η Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. μέσω του Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης:






Δημιούργησε ειδικό διαδικτυακό ιστότοπο για το Πρόγραμμα «Καλάθι Πρωινού» στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.t-cert.gr, ο οποίος ενημερώνεται συνεχώς.
Κατόπιν συνεργασίας με τοπικούς θεσμικούς φορείς, το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης,
δημιούργησε «Καλάθια Πρωινού» προσαρμοσμένα στις γαστρονομικές συνήθειες κάθε περιοχής,
αναδεικνύοντας τοπικές συνταγές και υλικά.
Διοργανώνει προωθητικές ενέργειες με σκοπό την διάδοση του σήματος στο ευρύ κοινό καθώς και
την ανάδειξη των πιστοποιημένων επιχειρήσεων.
Προβάλλει μέσω του παραπάνω ιστότοπου τους εγκεκριμένους παραγωγούς/προμηθευτές τοπικών
προϊόντων οι οποίοι υποστηρίζουν το σήμα «Καλάθι Πρωινού».

Το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης διατηρεί για λογαριασμό των μελών της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. το αποκλειστικό
δικαίωμα χρήσης του κατοχυρωμένου εμπορικού Σήματος «Καλάθι Πρωινού» και επομένως η χρήση του
σήματος επιτρέπεται να γίνεται μόνο κατόπιν αδείας του και υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος.

2. Αντικείμενο
Ο παρών Κανονισμός δημοσιεύεται από το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης προκειμένου να περιγραφούν οι
όροι και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση του σήματος «Καλάθι Πρωινού». Η αποδοχή και εφαρμογή του
Κανονισμού είναι υποχρεωτική για όλους τους επιχειρηματίες μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων που
επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Καλάθι Πρωινού».

3. Προϋποθέσεις Καταλύματος
Οι όροι και προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα προκειμένου να
τους χορηγηθεί από το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης η Βεβαίωση Συνδρομής Προϋποθέσεων Χορήγησης
Σήματος «Καλάθι Πρωινού» είναι οι παρακάτω:
 Να διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας μη κύριων ξενοδοχειακών
καταλυμάτων σε ισχύ.
 Στην ανάλυση της δυναμικότητάς τους να υπάρχουν Διαμερίσματα. Στην περίπτωση που υπάρχουν
Δωμάτια, θα πρέπει να υπάρχει σε αυτά εξοπλισμός εστίασης προκειμένου να προσφέρουν πραγματικό
«Καλάθι Πρωινού». Εναλλακτικά τα καταλύματα θα πρέπει να διαθέτουν άδεια Καταστήματος
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) ή αντίστοιχη Γνωστοποίηση Λειτουργίας του Ν. 4442/2016(ΦΕΚ
Α230) προκειμένου να προσφέρουν τα προϊόντα του καλαθιού στον χώρο όπου σερβίρουν το πρωινό τους.
 Να υποβάλλουν προς το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης σχετική αίτηση για τη χορήγηση Βεβαίωσης
Συνδρομής Προϋποθέσεων Σήματος «Καλάθι Πρωινού» μέσω της σχετικής ιστοσελίδας http://www.tcert.gr.
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 Ο υπεύθυνος του καταλύματος για το σήμα «Καλάθι Πρωινού» (νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης ή
άλλος υπάλληλος του καταλύματος για τον οποίο τεκμηριώνεται η απασχόληση εντός του καταλύματος), να
παρακολουθήσει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την Υγιεινή και την Ασφάλεια Τροφίμων διάρκειας 4
ωρών.
 Ο ανωτέρω υπεύθυνος να συμμετάσχει επιτυχώς σε εξέταση με θέμα την Υγιεινή και την Ασφάλεια
Τροφίμων, η οποία θα διεξάγεται από το φορέα πιστοποίησης.
 Να προσφέρουν στους πελάτες τους τα προϊόντα που περιλαμβάνει το «Καλάθι Πρωινού», σύμφωνα με το
παράρτημα που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος κανονισμού. Τα προϊόντα του
καλαθιού δύνανται να μεταβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ινστιτούτου Τουριστικής
Ανάπτυξης και τα συμμετέχοντα καταλύματα υποχρεούνται να συμμορφώνονται αναλόγως κατόπιν
σχετικής ενημέρωσης από το Ινστιτούτο.
 Τα τουριστικά καταλύματα που δεν διαθέτουν άδεια Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ),
θα προσφέρουν αποκλειστικά συσκευασμένα προϊόντα. Τα προϊόντα θα προσφέρονται στα δωμάτια, δεν θα
αποθηκεύονται ούτε θα μεταποιούνται.
 Να αναρτούν το διακριτικό Σήμα «Καλάθι Πρωινού» σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταλύματος και
να διατηρούν το λογότυπο του σήματος στην ιστοσελίδα του καταλύματος (εφόσον υπάρχει) καθ’ όλη τη
διάρκεια ισχύος του σήματος.
 Να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και παρατηρήσεις τόσο του αρμόδιου προσωπικού του Ινστιτούτου
Τουριστικής Ανάπτυξης και της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε., όσο και του εξουσιοδοτημένου από το Ινστιτούτο Τουριστικής
Ανάπτυξης, για τους ελέγχους, φορέα πιστοποίησης.
 Να δέχονται τους αρχικούς και επιβεβαιωτικούς ελέγχους, που πραγματοποιούνται από τον προς τούτο
εξουσιοδοτημένο από το Ινστιτούτο φορέα.
 Φέρουν ευθύνη για όλα τα θέματα ασφαλείας τροφίμων και γενικότερης νομιμότητας σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
 Καταβάλλουν στο Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης το κόστος απόκτησης και χρήσης του Σήματος
«Καλάθι Πρωινού» για την αρχική χορήγηση και την ετήσια ανανέωσή του, το οποίο καθορίζεται με
απόφαση του Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης. Στο παράρτημα του κανονισμού αναφέρονται τα κόστη
αρχικού ελέγχου και ετήσιας ανανέωσης.
 Το σήμα έχει ισχύ 3 έτη. Μετά το πέρας της διάρκειας ισχύος του ανανεώνεται, ακολουθώντας εκ νέου την
διαδικασία αρχικής πιστοποίησης.
4. Μητρώο Παραγωγών / Προμηθευτών
Το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης έχει δημιουργήσει το Μητρώο Παραγωγών/Προμηθευτών, το οποίο
προβάλλεται στην ιστοσελίδα του www.t-cert.gr και στο οποίο εντάσσονται Παραγωγοί και Προμηθευτές που
παράγουν ή εμπορεύονται αντιστοίχως 100% ελληνικά προϊόντα. Οι επιχειρηματίες μη κύριων ξενοδοχειακών
καταλυμάτων οι οποίοι θα λάβουν τη Βεβαίωση Συνδρομής Προϋποθέσεων Χορήγησης Σήματος «Καλάθι
Πρωινού» θα είναι υποχρεωμένοι να προμηθεύονται τα προϊόντα του «Καλάθι Πρωινού» τους αποκλειστικά
και μόνο από παραγωγούς/προμηθευτές που έχουν ενταχθεί στο εν λόγω Μητρώο.
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5. Διαδικασία λήψης σήματος «Καλάθι Πρωινού» και διατήρηση του σήματος
1. Είσοδος στην πλατφόρμα www.t-cert.gr
2. Συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης ένταξης στην υπηρεσία «Καλάθι Πρωινού», ηλεκτρονικά μέσω
της παραπάνω ιστοσελίδας.
3. Επισύναψη Ειδικού Σήματος Λειτουργίας – Γνωστοποίησης Λειτουργίας μη κύριων ξενοδοχειακών
καταλυμάτων.
4. Επισύναψη Άδειας Λειτουργίας – Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) εντός του καταλύματος, σε ισχύ, εφόσον το κατάλυμα διαθέτει χώρο εστίασης.
5. Έλεγχος και αρχική έγκριση της αίτησης από το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης.
6. Ενημέρωση από το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης, εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός
συμμετεχόντων για την πραγματοποίηση σεμιναρίου σε μια περιοχή.
7. Κατάθεση στο Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης του συνολικού κόστους πιστοποίησης για ένταξη
στο «Καλάθι Πρωινού» και αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης στο info@t-cert.gr. Σε περίπτωση
εκ των υστέρων ακύρωσης της συμμετοχής του επιχειρηματία, το ποσό που έχει καταβληθεί δε μπορεί
να επιστραφεί. Σε περίπτωση όμως απόρριψης της αίτησης συμμετοχής του επιχειρηματία εκ μέρους
του Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης, το ποσό θα επιστρέφεται.
8. Παρακολούθηση σεμιναρίου για την Υγιεινή και την Ασφάλεια Τροφίμων από τον εκπρόσωπο /
υπεύθυνο του καταλύματος.
9. Εξέταση για την Υγιεινή και την Ασφάλεια Τροφίμων του εκπρόσωπου / υπευθύνου του καταλύματος.
10. Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης της παρακάτω
απαιτούμενης τεκμηρίωσης για την χορήγηση του σήματος:
α) για τα καταλύματα που διαθέτουν Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ):
 3 Γενικές φωτογραφίες από τον χώρο στον οποίο σερβίρεται το πρωινό στις οποίες να
απεικονίζονται τα προϊόντα του «Καλάθι Πρωινού».
 Φωτογραφίες των 14 υποχρεωτικών προϊόντων για το «Καλάθι Πρωινού» των καταλυμάτων που
διαθέτουν χώρο εστίασης, (βλ. Παράρτημα Προϊόντα σήματος «Καλάθι Πρωινού» με χώρο
εστίασης). Από τις φωτογραφίες (ετικέτες των προϊόντων) θα πρέπει να τεκμηριώνεται πως το
προϊόν είναι 100% ελληνικής προέλευσης και ο παραγωγός/προμηθευτής είναι ενταγμένος στο
σχετικό Μητρώο Παραγωγών/Προμηθευτών που διατηρεί το Ινστιτούτο Τουριστικής
Ανάπτυξης.
 Τιμολόγια αγοράς των 14 υποχρεωτικών προϊόντων.
Τα καταλύματα που διαθέτουν Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με παρασκευαστήριο
τροφίμων σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις, δύναται να παρασκευάσουν εντός του καταλύματος
τα προϊόντα (άρτο – αρτοσκευάσματα – παξιμάδια, μαρμελάδες φρούτων, βουτήματα – κουλουράκια).
Σε αυτή την περίπτωση δεν οφείλουν να τα προμηθευτούν από το Μητρώο Παραγωγών/Προμηθευτών
που διατηρεί το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης ούτε να προσκομίσουν τα αντίστοιχα τιμολόγια
αγοράς αλλά να προσκομίζουν συμπληρωμένη την Υπεύθυνη Δήλωση του παραρτήματος.
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β) για τα καταλύματα που δεν διαθέτουν Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ):
 3 Γενικές φωτογραφίες που θα απεικονίζουν το «Καλάθι Πρωινού» στα δωμάτια του
καταλύματος.
 Φωτογραφίες των 6 υποχρεωτικών προϊόντων στο «Καλάθι Πρωινού» (βλ. Παράρτημα
Προϊόντα σήματος «Καλάθι Πρωινού»). Από τις φωτογραφίες (ετικέτες των προϊόντων) θα
πρέπει να τεκμηριώνεται πως το προϊόν είναι 100% ελληνικής προέλευσης και ο
παραγωγός/προμηθευτής είναι ενταγμένος στο σχετικό Μητρώο Παραγωγών/Προμηθευτών που
διατηρεί το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης.
 Τιμολόγια αγοράς των 6 υποχρεωτικών προϊόντων στα οποία οι αναγραφόμενες ποσότητες θα
είναι αντίστοιχες της δυναμικότητας του καταλύματος.
 Υπεύθυνη Δήλωση του (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986) εκπροσώπου / υπευθύνου του
καταλύματος στην οποία θα δεσμεύεται για την τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας
Τροφίμων.
11. Το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης συγκεντρώνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα
αποστέλλει στο φορέα πιστοποίησης, ο οποίος ελέγχει την πληρότητα και την συμμόρφωση με τον
παρόντα κανονισμό και τελικά εισηγείται στο Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης την έκδοση της
Βεβαίωσης Συνδρομής Προϋποθέσεων Χορήγησης Σήματος «Καλάθι Πρωινού». Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης με τον παρόντα Κανονισμό, ο φορέας ενημερώνει το Ινστιτούτο για τα ευρήματα και
αυτό με τη σειρά του ενημερώνει τον υπεύθυνο του καταλύματος για τις απαιτούμενες διορθωτικές
ενέργειες.
12. Τα καταλύματα που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης θα προβάλλονται μέσα από την
ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης με δικό τους προφίλ. Στη συνέχεια, οι ιδιοκτήτες
των καταλυμάτων θα έχουν τη δυνατότητα εισόδου στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τουριστικής
Ανάπτυξης μέσω κωδικών που θα λαμβάνουν από το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης και θα
υποχρεούνται να αναρτούν αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση με τα προϊόντα που θα συμπεριλαμβάνει
το «Καλάθι Πρωινού» τους καθώς και τους παραγωγούς/προμηθευτές οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο
Μητρώο Παραγωγών/Προμηθευτών και με τους οποίους συνεργάζονται. Για οποιαδήποτε μεταβολή
στη Σύνθεση του «Καλάθι Πρωινού» του, ο ιδιοκτήτης του καταλύματος υποχρεούται να ενημερώνει το
προφίλ του.
13. Το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης αποστέλλει ηλεκτρονικά στο κάθε κατάλυμα τη Βεβαίωση
Συνδρομής Προϋποθέσεων Χορήγησης Σήματος «Καλάθι Πρωινού». Το κατάλυμα έχει τη δυνατότητα,
σε περίπτωση που το επιθυμεί, να προμηθευτεί τη Βεβαίωση και σε μορφή plexiglass με επιπλέον
κόστος.
Για την ετήσια ανανέωση του σήματος, η οποία θα λαμβάνει χώρα κατά την αντίστοιχη ημερομηνία με αυτή
της αρχικής Βεβαίωσης που χορηγήθηκε, απαιτείται η αποστολή των παρακάτω δικαιολογητικών στο
Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης:
 Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας σε ισχύ του εν λόγω καταλύματος.
 Άδεια ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (*εφόσον
υπάρχει εντός του καταλύματος).
 Καρτέλα Ενημέρωσης Πελάτη του τρέχοντος έτους, βάσει του Ν. 4403/2016 (άρθρο 50,παρ.4).
 Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία θα δηλώνει ότι συνεχίζει να τηρεί τους
όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού.
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6. Αρχικοί Έλεγχοι και Διατήρηση Σήματος
Ανάκληση Βεβαίωσης Συνδρομής Προϋποθέσεων Χορήγησης Σήματος «Καλάθι Πρωινού» – Ποινές
Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες πραγματοποιείται ανάκληση της εν ισχύ Βεβαίωσης Συνδρομής Προϋποθέσεων
Χορήγησης Σήματος «Καλάθι Πρωινού» είναι οι εξής:









Παύση λειτουργίας τουριστικού καταλύματος – ανάκληση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας /
Γνωστοποίησης Λειτουργίας.
Μη προσκόμιση απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ετήσια ανανέωση.
Λήξη ισχύουσας Βεβαίωσης χωρίς να έχει κατατεθεί αίτηση επαναπιστοποίησης εμπρόθεσμα.
Μη αποδοχή από τους εκπροσώπους των καταλυμάτων έκτακτων επιβεβαιωτικών ελέγχων από το
Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης ή το φορέα πιστοποίησης.
Διαπίστωση μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος κανονισμού κατόπιν έκτακτου
επιβεβαιωτικού ελέγχου από το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης ή το φορέα πιστοποίησης.
Διαπίστωση μη ενημέρωσης από τον ιδιοκτήτη καταλύματος των πληροφοριών σχετικά με τα
προαιρετικά προϊόντα και τους συνεργαζόμενους παραγωγούς και των ενδεχόμενων αλλαγών τους.
Αίτηση διακοπής της ισχύος της Βεβαίωσης από τον εκπρόσωπο του καταλύματος.
Παύση λειτουργίας – ανάκληση άδειας λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
(ΚΥΕ). (Αφορά περιπτώσεις πιστοποιημένων καταλυμάτων με «Καλάθι Πρωινού» που προσφέρεται
στα καταλύματα με Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)).

Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο εκπρόσωπος του καταλύματος οφείλει να επιστρέψει την πρωτότυπη Βεβαίωση
Συνδρομής Προϋποθέσεων Χορήγησης Σήματος «Καλάθι Πρωινού», την έκδοσή της σε plexiglass -εφόσον
υπάρχει- και να παύσει τη χρήση του λογοτύπου του Σήματος (πχ. από το site, τα διαφημιστικά έντυπα του
καταλύματος κλπ). Άλλως το Ινστιτούτο δύναται να δρομολογήσει νομικές διαδικασίες που προβλέπονται.
Υποχρεώσεις του Εξουσιοδοτημένου Φορέα Πιστοποίησης
Το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης με απόφαση του Δ.Σ. του, επιλέγει και εξουσιοδοτεί έναν αποκλειστικό
Φορέα Πιστοποίησης στον οποίο αναθέτει την διεκπεραίωση των αρχικών και επιβεβαιωτικών ελέγχων για την
έκδοση της Βεβαίωσης Συνδρομής Προϋποθέσεων Χορήγησης του Σήματος «Καλάθι Πρωινού». Ο
εξουσιοδοτημένος Φορέας Πιστοποίησης οφείλει να συμμορφώνεται με τις παρακάτω απαιτήσεις:







Να είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC
17065:2012 και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την διενέργεια επιθεωρήσεων για την κατάταξη
κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.
Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε ελέγχους πιστοποίησης κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων.
Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε επιθεωρήσεις συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων
(π.χ. ISO 22000, IFS, BRC, κλπ) κατ’ ελάχιστον 10 ετών.
Να έχει δεχτεί με γραπτή δήλωση τον παρόντα κανονισμό.
Οι επιθεωρητές του και το εμπλεκόμενο προσωπικό δεν πρέπει να έχουν συμμετάσχει ή/και εμπλακεί
με οποιονδήποτε τρόπο στις διαδικασίες αδειοδότησης του επιθεωρούμενου μη κύριου ξενοδοχειακού
καταλύματος.
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Διατηρεί ηλεκτρονικό αρχείο με τους φακέλους δικαιολογητικών των καταλυμάτων για τουλάχιστον 3
έτη.

Ο εξουσιοδοτημένος Φορέας Πιστοποίησης είναι αρμόδιος για τις εξής ενέργειες:








Έχει την ευθύνη διεξαγωγής εξετάσεων επί των θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων. Η
εξέταση θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Σε περιπτώσεις που δεν είναι εφικτό η εξέταση θα γίνεται
μέσω έντυπων ερωτηματολογίων. Ο φορέας συγκεντρώνει τις απαντήσεις, ελέγχει την ορθότητά τους
και ενημερώνει το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης για τα αποτελέσματα της εξέτασης.
Ανασκοπεί την πληρότητα και επάρκεια του φακέλου δικαιολογητικών που του αποστέλλονται από το
Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης για κάθε προς πιστοποίηση κατάλυμα. Σε περίπτωση που εντοπίσει
ελλείψεις στα δικαιολογητικά του φάκελου ενημερώνει το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης για τις
μη συμμορφώσεις.
Εισηγείται στο Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης την έκδοση Βεβαίωσης Συνδρομής Προϋποθέσεων
Χορήγησης Σήματος «Καλάθι Πρωινού» για τα καταλύματα που καλύπτουν τις απαιτήσεις του
κανονισμού και διατηρούν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών.
Διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα για την παρακολούθηση της
συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό, όποτε και αν κριθεί αναγκαίο.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια
Το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης συγκεντρώνει τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων και διοργανώνει
εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα την Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων. Η διάρκεια του σεμιναρίου ορίζεται
στις 4 ώρες και θα πραγματοποιείται σε ομάδες 15-25 συμμετεχόντων. Την εκπαίδευση θα πραγματοποιεί
εισηγητής από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).

Εξετάσεις Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων
Οι ενδιαφερόμενοι, μετά την παρακολούθηση σχετικού σεμιναρίου θα πρέπει να λάβουν μέρος σε εξετάσεις
που πραγματοποιεί ο εξουσιοδοτημένος φορέας πιστοποίησης. Για να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση, θα πρέπει
να απαντήσουν επιτυχώς κατ’ ελάχιστον στο 80% των ερωτήσεων. Αν αποτύχουν είναι υποχρεωμένοι να
επαναλάβουν την εκπαίδευση και την εξέταση. Τα θέματα της εξέτασης, προκύπτουν από δεξαμενή θεμάτων
που έχουν διαμορφωθεί από την ύλη των σεμιναρίων του ΕΦΕΤ για την υγιεινή και την ασφάλεια τροφίμων.
Κατά την διάρκεια της εξέτασης θα υπάρχει επιτηρητής που θα διασφαλίζει την ορθή εκτέλεσής της.

7. Παραρτήματα
Υποχρεωτικά προϊόντα «Καλάθι Πρωινού» σε καταλύματα χωρίς χώρο εστίασης
Υποχρεωτικά προϊόντα «Καλάθι Πρωινού» σε καταλύματα με χώρο εστίασης
Συνολικό Κόστος αρχικής ένταξης / ετήσιας ανανέωσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Α) Υποχρεωτικά προϊόντα «Καλάθι Πρωινού» χωρίς χώρο εστίασης
Αρτοσκευάσματα – Άρτος - Παξιμάδια
Μέλι
Μαρμελάδες Φρούτων
Ελληνικοί Χυμοί Φρούτων
Βουτήματα – Κουλουράκια
Αφεψήματα

Β) Υποχρεωτικά προϊόντα «Καλάθι Πρωινού» με χώρο εστίασης
Άρτος- Αρτοσκευάσματα– Παξιμάδια
Μέλι
Μαρμελάδες Φρούτων
Αυγά
Φρέσκα Φρούτα εποχής
Βουτήματα – Κουλουράκια
Ελιές
Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο
Γιαούρτι
Τυριά
Αλλαντικά
Αφεψήματα
Ελληνικός Καφές
Ελληνικοί Χυμοί Φρούτων
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.
1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :

Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης - ΣΕΤΚΕ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(Εmail):

(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι στο κατάλυμα «……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..……………………», για το οποίο είμαι υγειονομικά
υπεύθυνος, στα πλαίσια του προγράμματος «Καλάθι Πρωινού» της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματικών Τουριστικών
Καταλυμάτων Ελλάδος (ΣΕΤΚΕ), τα προϊόντα …………………………………………………………………………………
…………………………………..…………………….. που σερβίρονται στο πρωινό είναι ιδιοπαρασκευαζόμενα και καλύπτουν
πλήρως τις σχετικές προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και ποτών καθώς και τους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις.

Ημερομηνία:

……….20……
Ο / Η Δηλ…...

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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Γ) Συνολικό Κόστος αρχικής ένταξης / ετήσιας ανανέωσης
Κόστος συμμετοχής για την
αρχική ένταξη στην
υπηρεσία «Καλάθι
Πρωινού»

Κόστος ετήσιας
ανανέωσης σήματος

Ιδιοκτήτες καταλυμάτων
με «Κάρτα Μέλους»
Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.

130 ευρώ *

20 ευρώ *

Ιδιοκτήτες καταλυμάτων
χωρίς «Κάρτα Μέλους»
Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.

170 ευρώ *

20 ευρώ *

«Καλάθι Πρωινού»

* Στα ποσά του ανωτέρω πίνακα (Γ) δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.
Τα παραπάνω ποσά, κατατίθενται στην Τράπεζα EUROBANK στον κάτωθι λογαριασμό:
0026.0052.24.0200935105
ή IBAN : GR5702600520000240200935105
Δικαιούχος : Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης
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