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1. Εισαγωγή
Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.) ανέπτυξε αρχικά για τα μέλη του το
πρόγραμμα «Ελληνικό Πρωινό», το οποίο έχει ως αντικείμενο τον εμπλουτισμό του
πρωινού που προσφέρεται στα Ελληνικά ξενοδοχεία με χαρακτηριστικά ελληνικά
αγροδιατροφικά προϊόντα, καθώς και παραδοσιακά τοπικά εδέσματα που αναδεικνύουν
τη γαστρονομική παράδοση και ταυτότητα κάθε ελληνικού τουριστικού προορισμού.
Το Πρόγραμμα ξεκίνησε να υλοποιείται από το 2010 με πολλαπλή στόχευση:


Να αναδείξει τον πλούτο και την ιδιαιτερότητα των τοπικών προϊόντων και
της τοπικής κουζίνας, φέρνοντας κοντά ξενοδόχους και τοπικούς
παραγωγούς.



Να αποτελέσει το «Ελληνικό Πρωινό» κύριο στοιχείο της ταυτότητας του
ελληνικού

ξενοδοχειακού

προϊόντος

και

κατ’

επέκταση

εργαλείο

προώθησης συνολικά του ελληνικού τουρισμού.


Να προβάλλει με προωθητικές ενέργειες το «Ελληνικό Πρωινό» στην
εσωτερική και στις διεθνείς τουριστικές αγορές.



Να παραχωρεί προς χρήση διακριτό Σήμα «Ελληνικό Πρωινό» στα
συμμετέχοντα στο πρόγραμμα ξενοδοχεία.

Υπηρετώντας τους παραπάνω στόχους το Ξ.Ε.Ε.:


Δημιούργησε ειδικό διαδικτυακό ιστότοπο για το Πρόγραμμα «Ελληνικό
Πρωινό» στη διεύθυνση www.greekbreakfast.gr σε δύο γλώσσες, ο οποίος
υποστηρίζεται

σε

καθημερινή

βάση,

περιλαμβάνοντας

πλούσιο

γαστρονομικό υλικό ανά περιοχή και προβάλλοντας τα καταλύματα που
εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Ελληνικό Πρωινό».


Διαμόρφωσε χαρτοφυλάκια τοπικών πρωινών σε περιφερειακό επίπεδο,
συγκεντρώνοντας υλικά και άυλα αγαθά που χαρακτηρίζουν την εκάστοτε
τοπική γαστρονομία.



Συνάπτει Τοπικά Σύμφωνα Ελληνικού Πρωινού (ΤΣΕΠ) με τη συνεργασία
των τοπικών φορέων και την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων
επιχειρήσεων.



Πραγματοποιεί δράσεις διάχυσης του «Ελληνικό Πρωινό» σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο, διοργανώνοντας ημερίδες, συμμετέχοντας σε εκθέσεις,
συνέδρια και fora γαστρονομίας.
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Το Πρόγραμμα «Ελληνικό Πρωινό» έχει ενταχθεί στο Σύστημα Κατάταξης των
Ξενοδοχείων σε κατηγορίες Αστέρων και των Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Δωματίων /
Διαμερισμάτων σε κατηγορίες Κλειδιών ως βαθμολογούμενο κριτήριο δυνάμει των
Υπουργικών Αποφάσεων 216/2015 ΦΕΚ Β’10 και 21185/2014 ΦΕΚ Β’2840, όπως ισχύουν.
Το Ξ.Ε.Ε. έχει για λογαριασμό των μελών του το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του
κατοχυρωμένου συλλογικού εμπορικού Σήματος «Ελληνικό Πρωινό – Greek Breakfast» και
επομένως η χρήση του σήματος επιτρέπεται να γίνεται μόνο κατόπιν αδείας του και υπό τις
προϋποθέσεις του παρόντος.
Κατόπιν αυτών, το Ξ.Ε.Ε. δημοσιεύει τον παρόντα κανονισμό, η εφαρμογή του
οποίου είναι υποχρεωτική για όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί ή θα
ενταχθούν στο πρόγραμμα «Ελληνικό Πρωινό» ανεξάρτητα από το εάν έχουν την ιδιότητα
μέλους του Ξ.Ε.Ε.

2. Αντικείμενο
Ο παρών Κανονισμός1 καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία
χορήγησης του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» σε όλα τα αδειοδοτημένα τουριστικά
καταλύματα.

3. Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης Σήματος
«Ελληνικό Πρωινό»
Το Σήμα «Ελληνικό Πρωινό» χορηγείται από το Ξ.Ε.Ε. σε όλα τα τουριστικά
καταλύματα κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους, εφόσον πληρούν τους παρακάτω όρους και
προϋποθέσεις:
1. Διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τουριστικού καταλύματος εν ισχύι και
άδεια Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) για την παροχή
πρωινού ή αντίστοιχες γνωστοποιήσεις του Ν. 4442/2016(ΦΕΚ Α230).
2. Ακολουθούν το εδεσματολόγιο, που ορίζεται για την περιοχή που είναι
εγκατεστημένο το κατάλυμα, σύμφωνα με το παράρτημα που ακολουθεί
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος κανονισμού. Το εν λόγω
1

η
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εδεσματολόγιο μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου
οργάνου του Ξ.Ε.Ε. και τα συμμετέχοντα καταλύματα υποχρεούνται να
συμμορφώνονται αναλόγως.
3. Αναρτούν το Σήμα «Ελληνικό Πρωινό» σε εμφανές σημείο του χώρου, όπου
προσφέρεται το πρωινό, στις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες του καταλύματος με
ενεργή

σύνδεση

στον

ειδικό

διαδικτυακό

τόπο

του

Ξ.Ε.Ε.

www.greekbreakfast.gr, καθώς και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που
έχει παρουσία το κατάλυμα.
4. Ακολουθούν το σύνολο των υποχρεώσεων σχετικά με τη σήμανση και
παρουσίαση του «Ελληνικού Πρωινού» στο χώρο παροχής του, όπως αυτές
αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα.
5. Συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και παρατηρήσεις τόσο του αρμόδιου
προσωπικού του Ξ.Ε.Ε., όσο και των εξουσιοδοτημένων από το Ξ.Ε.Ε. προς
έλεγχο φορέων.
6. Δέχονται

τους

αρχικούς

και

επιβεβαιωτικούς

ελέγχους,

που

πραγματοποιούνται από φορείς που είναι εξουσιοδοτημένοι γι’ αυτό το
σκοπό από το Ξ.Ε.Ε.
7. Φέρουν ευθύνη για όλα τα θέματα ασφαλείας τροφίμων σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
8. Καταβάλλουν στο Ξ.Ε.Ε. το κόστος χρήσης του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό»
κατά την αρχική χορήγηση και την ανανέωσή του ανά διετία, το οποίο
καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του, λαμβάνοντας υπόψη
την ιδιότητα του μέλους ή μη μέλους του Ξ.Ε.Ε. Στο παράρτημα του
κανονισμού περιλαμβάνονται οι χρεώσεις για τη διετία 2017-2018.
9. Καταβάλλουν το αναλογούν κόστος ελέγχου στους εξουσιοδοτημένους από
το Ξ.Ε.Ε. φορείς, λαμβάνοντας υπόψη την προτεινόμενη τιμολόγηση από το
Ξ.Ε.Ε., όπως περιγράφεται στο παράρτημα.
10. Το σήμα χορηγείται για μια διετία. Μετά το πέρας της διάρκειας ισχύος του
ανανεώνεται κατόπιν αιτήσεως της επιχείρησης ανά διετία. Σε περίπτωση
που το χορηγηθέν σήμα έχει βαθμολογηθεί ως κριτήριο κατάταξης
καταλύματος σε κατηγορία αστέρων ή κλειδιών, ανανεώνεται υποχρεωτικά
πριν τη λήξη του, άλλως ανακαλείται από το Ξ.Ε.Ε. το πιστοποιητικό
κατάταξης του καταλύματος εφόσον με την απώλεια του εν λόγω
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βαθμολογούμενου κριτηρίου μεταπίπτει το κατάλυμα σε χαμηλότερη
κατηγορία αστέρων ή κλειδιών.

4. Διαδικασία χορήγησης Σήματος «Ελληνικό Πρωινό»
Η διαδικασία χορήγησης του σήματος «Ελληνικό Πρωινό» περιλαμβάνει τα
παρακάτω βήματα:
1. Εγγραφή στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Ξ.Ε.Ε. cert.greekbreakfast.gr
από όλα τα αδειοδοτημένα τουριστικά καταλύματα.
2. Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης από τον υπεύθυνο εκπρόσωπο του
καταλύματος, στην οποία καταγράφονται τα προϊόντα και τα εδέσματα που
θα προσφέρονται στους πελάτες. Το κατάλυμα είναι υποχρεωμένο να
προσφέρει τα ελάχιστα υποχρεωτικά εθνικά και τοπικά προϊόντα, όπως
καταγράφονται ανά κατηγορία. Εφόσον το επιθυμεί, το κατάλυμα μπορεί
να προσθέσει και άλλα εδέσματα στο «Ελληνικό Πρωινό» πέραν των
υποχρεωτικών, αρκεί να περιλαμβάνονται στους σχετικούς καταλόγους
εδεσμάτων που έχει καταρτίσει το ΞΕΕ και να φέρουν την αντίστοιχη ειδική
σήμανση. Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που κάποιο έδεσμα δεν
περιλαμβάνεται στους καταλόγους του ΞΕΕ, ο υπεύθυνος του καταλύματος
με επαρκή τεκμηρίωση μπορεί να ενημερώσει το ΞΕΕ, ώστε να προστεθεί το
έδεσμα αυτό στους σχετικούς καταλόγους.
3. Επιλογή από τον υπεύθυνο του καταλύματος του Φορέα Ελέγχου από τον
κατάλογο των εξουσιοδοτημένων από το Ξ.Ε.Ε. φορέων και σύναψη
σύμβασης για την επιθεώρηση του «Ελληνικού Πρωινού» που παρέχει το
κατάλυμα.
4. Υποβολή της αίτησης χορήγησης Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» με ανάρτηση
της σχετικής Άδειας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος για την
παροχή πρωινού. Με την υποβολή της αίτησης, το κατάλυμα αποδέχεται
όλους τους όρους του παρόντος κανονισμού και των παραρτημάτων του.
5. Το Ξ.Ε.Ε. ελέγχει την αίτηση και ενημερώνει μέσα από το σύστημα τον
εξουσιοδοτημένο φορέα ελέγχου, ο οποίος ορίζει την ημερομηνία
πραγματοποίησης του ελέγχου και τον υπεύθυνο επιθεωρητή για τη
διενέργειά του.
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6. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, ο Εξουσιοδοτημένος Φορέας συγκεντρώνει όλο
το απαραίτητο υλικό τεκμηρίωσης του «Ελληνικού Πρωινού», το οποίο
οφείλει να διατηρεί ηλεκτρονικά, και συμπληρώνει τη φόρμα των
κριτηρίων για τη χορήγηση του Σήματος «Ελληνικού Πρωινού».

Όταν

ολοκληρωθεί ο έλεγχος, ο Φορέας αποστέλλει ηλεκτρονικά την Έκθεση
Ελέγχου στο Ξ.Ε.Ε., βεβαιώνοντας τη συνδρομή των προϋποθέσεων
χορήγησης του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό».

Σε περίπτωση μη

συμμόρφωσης, ο φορέας ενημερώνει το κατάλυμα και παρέχει εύλογη
προθεσμία για αποκατάσταση των μη συμμορφώσεων.

Αν παρέλθει

άπρακτη η προθεσμία, ο φορέας ενημερώνει σχετικά το Ξ.Ε.Ε. και το
κατάλυμα, αποστέλλοντας βεβαίωση μη συμμόρφωσης του καταλύματος.
7. Με την αποστολή της βεβαίωσης συνδρομής από τον φορέα, το Ξ.Ε.Ε
χορηγεί το Σήμα «Ελληνικό Πρωινό» στο κατάλυμα, εφόσον το κατάλυμα
καταβάλλει στο Ξ.Ε.Ε. ηλεκτρονικά το αναλογούν παράβολο, όπως ορίζεται
κάθε φορά από τα αρμόδια όργανα του Ξ.Ε.Ε.
8. Το Ξ.Ε.Ε αποστέλλει ταχυδρομικά την πινακίδα του Σήματος «Ελληνικό
Πρωινό», η οποία αναρτάται άμεσα σε εμφανές σημείο στο χώρο παροχής
πρωινού του καταλύματος.
9. Με στόχο τη θωράκιση της ομοιόμορφης παρουσίασης του «Ελληνικού
Πρωινού» από το σύνολο των συμμετεχόντων, το κατάλυμα χρησιμοποιεί
αποκλειστικά τα πρότυπα σήμανσης των προϊόντων και εδεσμάτων που
προσφέρει στα πλαίσια του «Ελληνικού Πρωινού» (Καρτέλες Εδεσμάτων,
Μενού κλπ), τα οποία παρέχονται μέσω της σχετικής εφαρμογής. Δεν
επιτρέπεται κανενός είδους μεταβολή/αλλοίωση των σχετικών σημάνσεων
που παράγονται από τη ηλεκτρονική πλατφόρμα (π.χ. προσθήκη λογότυπου
καταλύματος στα έντυπα του «Ελληνικού Πρωινού», μεταβολή των
αναλογιών και του μεγέθους κλπ), αν δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη του ΞΕΕ.
10. Για την αποτελεσματική προβολή του ενταγμένου καταλύματος, αυτό
οφείλει να επικαιροποιεί τακτικά τη σύνθεση του εδεσματολογίου και να
παρέχει όλο το απαραίτητο ψηφιακό υλικό (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο,
συνταγές κλπ) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ξ.Ε.Ε. στον ιστότοπο
www.greekbreakfast.gr, αποδεχόμενο τη χρήση του από το Ξ.Ε.Ε. για τους
σκοπούς προβολής και προώθησης του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό».
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5. Ανάκληση Σήματος «Ελληνικό Πρωινό»
Το Σήμα «Ελληνικό Πρωινό» ανακαλείται από το Ξ.Ε.Ε. στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Μη ανανέωσή του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» από το κατάλυμα μετά το
πέρας της διετούς ισχύος του.
2. Μη αποδοχή από το κατάλυμα των επιβεβαιωτικών ελέγχων από το Ξ.Ε.Ε.
3. Μη πλήρωση των Όρων και Προϋποθέσεων διατήρησης του Σήματος
«Ελληνικό Πρωινό», όπως διαπιστώνεται από σχετική έκθεση του
εξουσιοδοτημένου φορέα που διενήργησε επιβεβαιωτικό έλεγχο στο
κατάλυμα.
4. Αφαίρεση της σχετικής Αδείας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
του καταλύματος.
5. Ανάκληση ή αφαίρεση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας του καταλύματος ή
της γνωστοποίησης του Ν.4442/2016.
6. Μεταβολή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το
τουριστικό κατάλυμα, η οποία συνεπάγεται έκδοση νέου Ειδικού Σήματος
Λειτουργίας.
Κατά της Απόφασης Ανάκλησης του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό», ο υπεύθυνος του
καταλύματος δικαιούται να ασκήσει ένσταση εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής απόφασης ενώπιον της Διοικούσας Επιτροπής του Ξ.Ε.Ε., η οποία αποφαίνεται
οριστικά επί της ενστάσεως. Η πράξη ανάκλησης της χρήσης του Σήματος «Ελληνικό
Πρωινό» ανακοινώνεται στον ιστότοπο του Προγράμματος «Ελληνικό Πρωινό» του Ξ.Ε.Ε.
www.greekbreakfast.gr.

6. Αρχικοί και Επιβεβαιωτικοί Έλεγχοι από
εξουσιοδοτημένους προς τούτο φορείς από το Ξ.Ε.Ε.
Οι αρχικοί έλεγχοι για τη χορήγηση του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» από το Ξ.Ε.Ε.
και οι επιβεβαιωτικοί έλεγχοι για τη διατήρησή του Σήματος διενεργούνται από τους
παρακάτω φορείς, τους οποίους εξουσιοδοτεί το Ξ.Ε.Ε. γι’ αυτό το σκοπό:


Διαπιστευμένοι από το ΕΣΥΔ φορείς για τη Διενέργεια Ελέγχων και
Επιθεωρήσεων για την κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων.
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Νομικά ή φυσικά πρόσωπα που κατά την απόλυτο κρίση των οργάνων του
Ξ.Ε.Ε. διαθέτουν τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα για την
πραγματοποίηση έκτακτων ελέγχων ή κατεπείγοντος χαρακτήρα.

7. Υποχρεώσεις των εξουσιοδοτημένων προς έλεγχο
φορέων
Οι εν λόγω φορείς, προκειμένου να λάβουν τη σχετική εξουσιοδότηση από το Ξ.Ε.Ε.
για την εγγραφή τους στο Ειδικό Μητρώο του «Ελληνικού Πρωινού» για αρχικούς και
επιβεβαιωτικούς ελέγχους οφείλουν να:


Εγγραφούν στον Ειδικό Ηλεκτρονικό Κατάλογο Εξουσιοδοτημένων Φορέων
για τη Διενέργεια Ελέγχων Χορήγησης και Διατήρησης του Σήματος
«Ελληνικό

Πρωινό»

στα

ενδιαφερόμενα

τουριστικά

καταλύματα,

αποδεχόμενοι με γραπτή δήλωση τον παρόντα κανονισμό, καθώς και τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο Ξ.Ε.Ε.


Εντάξουν τους επιθεωρητές τους στο Ειδικό Μητρώο Επιθεωρητών
«Ελληνικού Πρωινού».



Παρακολουθούν οι επιθεωρητές τους τα ειδικά ενημερωτικά σεμινάρια
που διοργανώνονται από το Ξ.Ε.Ε.



Ακολουθούν τιμολογιακή πολιτική προσιτή και αντίστοιχη με τη
δυναμικότητα του καταλύματος, λαμβάνοντας υπόψη την προτεινόμενη
τιμολόγηση από το Ξ.Ε.Ε.



Καταθέτουν έκθεση ελέγχου για τη χορήγηση του Σήματος «Ελληνικό
Πρωινό» σύμφωνα με το πρότυπο του παραρτήματος.



Εκδίδουν τη Βεβαίωση Συνδρομής Προϋποθέσεων για τη χορήγηση του
Σήματος του «Ελληνικού Πρωινού».

Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως των εν λόγω φορέων στις διατάξεις του παρόντος
κανονισμού ή πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους, το Ξ.Ε.Ε. ανάλογα με την
βαρύτητα της πράξης προβαίνει σε προειδοποιήσεις, σε παροχή εξηγήσεων και τέλος
ανακαλεί την εξουσιοδότηση και διαγράφει τον φορέα από τον ειδικό ηλεκτρονικό
κατάλογο με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του.
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Παράρτημα
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1.Υπόδειγμα Έκθεσης Ελέγχου
Επωνυμία & Στοιχεία Φορέα για τη
Διενέργεια Ελέγχων και Επιθεωρήσεων

Logo Φορέα

Έκθεση Ελέγχου «Ελληνικού Πρωινού»
Επωνυμία Επιχείρησης

Κωδικός ΞΕΕ

Διεύθυνση Μονάδας

Κωδικός στον Φορέα

Επιθεωρητής

Ημ/νία Επιθεώρησης

15/15/2016

Επιθεωρητής
Αρχική ☐

Είδος Επιθεώρησης:

Έκτακτη ☐

Ανανέωση ☐

Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκε πλήρης συμμόρφωση με τις προδιαγραφές:

Ναι

☐

Όχι

☐

Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες μη συμμορφώσεις:
Α/Α

ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
στο ερωτηματολόγιο

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ &
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.
2.
Συμπέρασμα Επιθεώρησης
Αριθμός προδιαγραφών που δεν τηρούνται:
Απαιτείται επιπλέον τεχνικός έλεγχος:
Ναι ☐
Εισήγηση Επιθεωρητή για έκδοση Βεβαίωσης:
Προτείνεται ☐

Υπογραφή:
Ονοματεπώνυμο:
Ημερομηνία:

Όχι ☐
Δεν Προτείνεται ☐

15/15/2016

Φορέας Διενέργειας Ελέγχου
Ημερομηνία Ελέγχου ……/……/20……
Απαιτείται επιπλέον τεχνικός έλεγχος:

Έλεγχος Πληρότητας
Πλήρης ☐
Ναι ☐

Μη Πλήρης ☐
Όχι ☐

Υπογραφή:
Ονοματεπώνυμο:
Ημερομηνία:
Απόφαση Πιστοποίησης / Έκδοσης Βεβαίωσης Συνδρομής
Εγκρίνεται ☐
Δεν Εγκρίνεται ☐
Απαιτείται επιπλέον τεχνικός έλεγχος:
Ναι ☐
Όχι ☐
Υπογραφή:
Ονοματεπώνυμο:
Ημερομηνία:
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2.Υπόδειγμα Βεβαίωσης Συνδρομής Προϋποθέσεων Χορήγησης
Σήματος «Ελληνικό Πρωινό»

Επωνυμία & Στοιχεία Φορέα για τη
Διενέργεια Ελέγχων και Επιθεωρήσεων

Logo Φορέα
Αριθμός Επιθεώρησης:………………

Βεβαίωση Συνδρομής Προϋποθέσεων Χορήγησης
Σήματος «Ελληνικό Πρωινό»
Εισηγητικό Έγγραφο προς το Ξ.Ε.Ε.
Ο Φορέας Ελέγχου και Επιθεώρησης με την επωνυμία «…………………...»,
διαπιστευμένος Φορέας Ελέγχου & Επιθεώρησης από το ΕΣΥΔ με αριθ. εν ισχύι
Πιστοποιητικού ………………. μετά από ελέγχους που διενήργησε στις εγκαταστάσεις
της κάτωθι επιχείρησης:
Κωδικός Ξ.Ε.Ε.
Διεύθυνση
Δραστηριότητα

…………………………………
…………………………………
…………………………………

Διαπίστωσε τη συμμόρφωση της με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις
χορήγησης του σήματος «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ» και εισηγείται προς το Ξ.Ε.Ε. τη
χορήγηση του σχετικού σήματος.

Αθήνα ……/……/………
Για τον Φορέα
Ονοματεπώνυμο – Σφραγίδα
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3. Υποχρεωτική Σύνθεση Εδεσματολογίου «Ελληνικού Πρωινού»

Στην κατηγορία Εθνικά συγκαταλέγονται εδέσματα που είναι κοινά για όλη την ελληνική
επικράτεια, ενώ στην κατηγορία Τοπικά συγκαταλέγονται εδέσματα που διαφοροποιούνται
κατά περίπτωση ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης της επιχείρησης. Η παραπάνω
διαφοροποίηση προσδιορίζεται αυτόματα από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ένταξης &
Υποστήριξης Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» του ΞΕΕ.
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4. Κριτήρια Ελέγχου «Ελληνικού Πρωινού»
Παρουσίαση «Ελληνικού Πρωινού»
Μέθοδος Πιστοποίησης – Κριτήριο
Παρατήρηση/Οπτικός έλεγχος –
Φωτογραφικό Υλικό

1.1

Σήμανση σε κάθε έδεσμα του
«Ελληνικού Πρωινού»

1.2

Τοποθέτηση Ενημερωτικής
Σήμανσης «Ελληνικού Πρωινού»
στον μπουφέ
Διακριτή παρουσίαση
εδεσμάτων «Ελληνικού
Πρωινού»

Παρατήρηση/Οπτικός έλεγχος –
Φωτογραφικό Υλικό

Διασφάλιση αισθητικών
προδιαγραφών «Ελληνικού
Πρωινού»
Τήρηση κανόνων ασφαλούς
σερβιρίσματος «Ελληνικού
Πρωινού»
Ο χώρος παροχής του
«Ελληνικού Πρωινού» είναι
επαρκώς φροντισμένος και
καθαρός
Προσωπικό - Τήρηση ορθών
πρακτικών χειρισμού τροφίμων.

Παρατήρηση/Οπτικός έλεγχος –
Φωτογραφικό Υλικό

1.8

Προσωπικό - Ικανότητα
υποστήριξης της φιλοσοφίας του
«Ελληνικού Πρωινού»

Παρατήρηση / Συνέντευξη

1.9

Φύλλο «Μέτρησης Ικανοποίησης
Πελατών»

Παρατήρηση/Οπτικός έλεγχος –
Φωτογραφικό Υλικό

1.10

Έλεγχος αρχείου των κατά νόμο
φορολογικών παραστατικών για
επιλεγμένα εδέσματα
«Ελληνικού Πρωινού»

Παρατήρηση/Οπτικός έλεγχος
Παραστατικών – Φωτογραφικό Υλικό

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Παρατήρηση/Οπτικός έλεγχος –
Φωτογραφικό Υλικό

Παρατήρηση/Οπτικός έλεγχος –
Φωτογραφικό Υλικό

Παρατηρήσεις
Ανάρτηση κοντά σε κάθε έδεσμα της ειδικής σήμανσης
(καρτελάκι) περιγραφής του εδέσματος που παρέχεται
στο «Ελληνικό Πρωινό»
Ανάρτηση στο μπουφέ του πρωινού της γενικής
ενημερωτικής σήμανσης σχετικά με το «Ελληνικό
Πρωινό».
Προτείνεται, χωρίς να είναι υποχρεωτικό, όπου είναι
δυνατόν να γίνεται προσπάθεια διακριτής
παρουσίασης των εδεσμάτων του «Ελληνικού
Πρωινού» (π.χ. σε διαφορετικό μπουφέ κλπ).
Δεν χρησιμοποιούνται σκεύη σερβιρίσματος μιας
χρήσης. Δεν χρησιμοποιούνται πλαστικά/χάρτινα
τραπεζομάντιλα
Επαρκής εξοπλισμός σε λαβίδες και εργαλεία
σερβιρίσματος του «Ελληνικού Πρωινού»

Παρατήρηση/Οπτικός έλεγχος –
Φωτογραφικό Υλικό

Η επιχείρηση διαθέτει υπεύθυνο επιμέλειας του χώρου
παροχής του «Ελληνικού Πρωινού» καθ’ όλη τη
διάρκεια του πρωινού

Παρατήρηση / Συνέντευξη

Το προσωπικό τηρεί τους κανόνες ορθού χειρισμού
τροφίμων, όπως Κατάλληλος και καθαρός ιματισμός,
Τακτικό πλύσιμο χεριών, Δεν φορά κοσμήματα, Δεν
καπνίζει, Δεν τρώει, Δεν φυλάσσει προσωπικά
αντικείμενα στο χώρο εργασίας κ.λ.π.)
Η επιχείρηση, ακολουθώντας το σχετικό Πρότυπο του
ΞΕΕ, οφείλει με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
εδεσμάτων που παρέχει, να συντάξει το Εγχειρίδιο
Υποστήριξης & Προώθησης του Ελληνικού Πρωινού της
επιχείρησης (Ελληνικά ή/και Αγγλικά), με στόχο τη
διαρκή ενημέρωση του προσωπικού που έρχεται σε
επαφή με τους πελάτες σχετικά με το Ελληνικό Πρωινό.
Το Φύλλο «Μέτρησης Ικανοποίησης Πελατών» σε
έντυπη μορφή πρέπει να βρίσκεται σε εμφανές και
προσβάσιμο σημείο, άμεσα διαθέσιμο στους
καταναλωτές του «Ελληνικού Πρωινού» (παρέχεται
σχετικό υπόδειγμα).
Θα πρέπει να είναι διαθέσιμα, τα πιο πρόσφατα προς
τον έλεγχο του ΔΦΕΕ, αντίγραφα παραστατικών &
βεβαιώσεων για: Μέλι, Γιαούρτι, Φέτα, Τυρί τοπικό,
Αλλαντικά. Σε περίπτωση επιβεβαιωτικού ελέγχου τα
παραπάνω παραστατικά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα
αναδρομικά για διάστημα 12 μηνών.

Επισήμανση:
Τα καταλύματα που παρέχουν πρωινό a la carte και έχουν δυναμικότητα έως 15 δωμάτια,
ακολουθούν πλήρως τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για την απόδοση του Σήματος
«Ελληνικό Πρωινό» με τις ακόλουθες ειδικές ρυθμίσεις:
 Δεν ελέγχονται για τα κριτήρια 1.1, 1.2 και 1.3
 Στους σχετικούς έντυπους καταλόγους του καταλύματος γίνεται επισήμανση των
εδεσμάτων του «Ελληνικού Πρωινού» (π.χ. με την προσθήκη του Λογοτύπου
«Ελληνικούς Πρωινού» σε κάθε έδεσμα) που παρέχονται a la carte, και αναφέρεται
το κείμενο της Ενημερωτικής Σήμανσης (Κριτήριο 1.2) σε τουλάχιστον 2 γλώσσες.
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Σύνθεση Εδεσματολογίου «Ελληνικού Πρωινού»
Μέθοδος Πιστοποίησης – Κριτήριο
Παρατήρηση/Οπτικός έλεγχος –
Φωτογραφικό Υλικό

2.1

Ελληνικός Καφές

2.2

Αφέψημα Ζεστό/Κρύο

Παρατήρηση/Οπτικός έλεγχος –
Φωτογραφικό Υλικό

2.3

Φρέσκο ψωμί

Παρατήρηση/Οπτικός έλεγχος –
Φωτογραφικό Υλικό

2.4

Παραδοσιακό αρτοσκεύασμα ή
κουλουράκια ή τσουρέκι

Παρατήρηση/Οπτικός έλεγχος –
Φωτογραφικό Υλικό

2.5

Παξιμάδια

Παρατήρηση/Οπτικός έλεγχος –
Φωτογραφικό Υλικό

2.6

Μέλι

Τεκμήρια/παραστατικά (Τιμολόγιο,
Υπεύθυνη Δήλωση) – Φωτογραφικό
Υλικό

2.7

Μαρμελάδα Έξτρα

2.8

Φρέσκο φρούτο εποχής

2.9

Ελιές / Ελαιόλαδο

Παρατήρηση/Οπτικός έλεγχος –
Φωτογραφικό Υλικό Φωτογραφία
συσκευασίας στην οποία
αναγράφονται τα συστατικά της
μαρμελάδας ή σε περίπτωση
ιδιοπαρασκευής της μαρμελάδας
υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση από
την επιχείρηση σχετικά με την
περιεκτικότητα της μαρμελάδας σε
φρούτο.
Παρατήρηση/Οπτικός έλεγχος –
Φωτογραφικό Υλικό
Παρατήρηση/Οπτικός έλεγχος –
Φωτογραφικό Υλικό

Παρατηρήσεις
Η παρασκευή του καφέ γίνεται μόνο σε μπρίκι
(προτείνεται χάλκινο) στη χόβολη ή σε φωτιά (όχι με
μηχανή ατμού).
Συνιστάται το παραδοσιακό σερβίρισμα με το μπρίκι
στο τραπέζι.
Προτείνεται η παροχή Αφεψήματος (Ζεστό ή Κρύο) με
έντονα τοπικά χαρακτηριστικά, ώστε να αναδεικνύεται
η ιδιαίτερη τοπική γαστρονομική ταυτότητα του
προορισμού.
Το ψωμί πρέπει να είναι ημέρας και προτείνεται όπου
είναι δυνατόν να αναδεικνύει την ιδιαίτερη τοπική
γαστρονομική ταυτότητα του προορισμού (όχι
τυποποιημένο π.χ. φέτες τοστ)
Προτείνεται η παροχή Παραδοσιακού
αρτοσκευάσματος ή κουλουράκια ή τσουρέκι με έντονα
τοπικά χαρακτηριστικά ώστε να αναδεικνύεται η
ιδιαίτερη τοπική γαστρονομική ταυτότητα του
προορισμού.
Προτείνεται η παροχή Παξιμαδιών με τοπικά
χαρακτηριστικά ώστε να αναδεικνύεται η ιδιαίτερη
τοπική γαστρονομική ταυτότητα του προορισμού.
Το μέλι είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ
και προέρχεται:
1. από τους εγγεγραμμένους στον Κατάλογο
«Εγκαταστάσεων Συσκευασίας & Τυποποίησης
Μελιού» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων,
2. από τις εμπορικές/παραγωγικές επιχειρήσεις που
διαθέτουν προϊόντα που έχουν παραχθεί/τυπωποιηθεί
από τις επιχειρήσεις του παραπάνω καταλόγου,
3. απευθείας από παραγωγούς μελιού σύμφωνα με την
ΥΑ 91354/2017 ΦΕΚ Β 2983-30/08/2017 (Κανόνες
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) που διαθέτουν έγκυρο Μελισσοκομικό
Βιβλιάριο.
Όπου είναι εφικτό, χωρίς να είναι υποχρεωτικό,
προτείνεται το προσφερόμενο μέλι να ακολουθεί την
προτεραιότητα: Τόπος > Περιοχή > Περιφέρεια >
Επικράτεια.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής/παραγωγός σας δεν
περιλαμβάνεται στον κατάλογου του «Ελληνικού
Πρωινού» ενημερώστε μας άμεσα ώστε να προβούμε
στην αντίστοιχη καταχώρηση των στοιχείων στην
εφαρμογή (greekbreakfast2@grhotels.gr).
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μαρμελάδας
ακολουθούν όσα ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων & Ποτών
για την Μαρμελάδα Έξτρα.

Τα προσφερόμενα φρούτα πρέπει να είναι εποχής και
όπου είναι δυνατόν και περιοχής.
Οι ελιές / το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι Ελληνικής
προέλευσης, τυποποιημένα σύμφωνα με τις σχετικές
αγορανομικές διατάξεις. Το ελαιόλαδο προέρχεται
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Φωτογραφία συσκευασίας στην
οποία αναγράφονται τα στοιχεία της
«Εγκατάστασης Συσκευασίας και
Τυποποίησης Ελαιολάδου»
2.10

Φέτα

Τεκμήρια/παραστατικά (Τιμολόγιο) –
Φωτογραφικό Υλικό

2.11

Γιαούρτι

Τεκμήρια/παραστατικά (Τιμολόγιο) –
Φωτογραφικό Υλικό

2.12

Τυρί (Τοπικό)

Τεκμήρια/παραστατικά (Τιμολόγιο) –
Φωτογραφικό Υλικό

2.13

Αλλαντικό

Τεκμήρια/παραστατικά (Τιμολόγιο) –
Φωτογραφικό Υλικό

2.14

Παραδοσιακή Πίτα

Παρατήρηση/Οπτικός έλεγχος –
Φωτογραφικό Υλικό

2.15

Παραδοσιακό γλυκό / Γλυκό
κουταλιού

Παρατήρηση/Οπτικός έλεγχος –
Φωτογραφικό Υλικό

2.16

Χαρακτηριστικό Τοπικό Έδεσμα /
Προϊόν

Παρατήρηση/Οπτικός έλεγχος –
Φωτογραφικό Υλικό

αποκλειστικά από εγγεγραμμένους στον Πίνακα
«Εγκαταστάσεων Συσκευασίας και Τυποποίησης
Ελαιολάδου» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων, ή εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν τα
προϊόντα των επιχειρήσεων του παραπάνω καταλόγου.
Η φέτα πρέπει να είναι μόνο Ελληνική ΠΟΠ Φέτα και
απαγορεύεται η χρήση κάθε υποκατάστατου αυτής.
Η Φέτα ΠΟΠ προέρχεται αποκλειστικά από τους
εγγεγραμμένους στο «Μητρώο Εγκεκριμένων
Επιχειρήσεων και Δικαιούχων χρήσης των ενδείξεων
Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. για ζωικά προϊόντα» του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ή εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα
των επιχειρήσεων του παραπάνω καταλόγου.
Απαγορεύεται ρητά η χρήση αναπληρωμάτων
γιαουρτιού (π.χ. επιδόρπιο γιαουρτιού). Το γιαούρτι
προέρχεται αποκλειστικά από τους εγγεγραμμένους
παραγωγούς στον «Κατάλογο Εγκεκριμένων
Εγκαταστάσεων Παραγωγής Γάλακτος &
Γαλακτοκομικών Προϊόντων» σύμφωνα με τον
κανονισμό 853/2004 ή εμπορικές επιχειρήσεις που
διαθέτουν τα προϊόντα των επιχειρήσεων του
παραπάνω καταλόγου.
Προτείνεται η παροχή τυριού (ΠΟΠ ή μη) με έντονα
τοπικά χαρακτηριστικά. Τα τυριά της συγκεκριμένης
κατηγορίας:

αν είναι ΠΟΠ πρέπει να προέρχονται
αποκλειστικά από τους εγγεγραμμένους στο
«Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων &
Δικαιούχων χρήσης των ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ για
ζωικά προϊόντα» του ΕΛΓΟ ή εμπορικές
επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα των
επιχειρήσεων του παραπάνω καταλόγου.

αν ΔΕΝ είναι ΠΟΠ προέρχονται αποκλειστικά
από τους εγγεγραμμένους παραγωγούς στον
«Κατάλογο Εγκεκριμένων Εγκαταστάσεων
Παραγωγής Γάλακτος & Γαλακτοκομικών
Προϊόντων» σύμφωνα με τον κανονισμό
853/2004 ή εμπορικές επιχειρήσεις που
διαθέτουν τα προϊόντα των επιχειρήσεων του
παραπάνω καταλόγου.
Τα προσφερόμενα αλλαντικά προέρχονται
αποκλειστικά από τους εγγεγραμμένους στον κατάλογο
«Εγκαταστάσεις Παραγωγής Προϊόντων με Βάση το
Κρέας» του ΕΦΕΤ (Κανονισμοί 852/2004, 853/2004,
854/2004) ή εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν τα
προϊόντα των επιχειρήσεων αυτών.
Προτείνεται η παροχή Παραδοσιακής Πίτας με έντονα
τοπικά χαρακτηριστικά ώστε να αναδεικνύεται η
ιδιαίτερη τοπική γαστρονομική ταυτότητα του
προορισμού και της εποχής.
Προτείνεται η παροχή Παραδοσιακού Γλυκού ή Γλυκού
κουταλιού με έντονα τοπικά χαρακτηριστικά ώστε να
αναδεικνύεται η ιδιαίτερη τοπική γαστρονομική
ταυτότητα του προορισμού και της εποχής.
Ανάλογα με το «Χαρακτηριστικό Τοπικό
Έδεσμα/Προϊόν» προτείνεται είτε η αυτούσια παροχή
του, είτε η χρήση του ως συστατικό σε «παρασκευή»,
με τρόπο που να αναδεικνύει τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του.
Γίνονται δεκτές δημιουργικές παρεμβάσεις εφόσον δεν
αλλοιώνουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα των
προσφερόμενων εδεσμάτων.
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5. Οικονομικές Υποχρεώσεις Χρηστών Σήματος «Ελληνικό Πρωινό»

Κόστος Ένταξης και Χρήσης Σήματος «Ελληνικό Πρωινό»
Σύμφωνα με Απόφαση του Δ.Σ. του Ξ.Ε.Ε., που ελήφθη κατά την 35η συνεδρίαση
στις 19/12/2016, το κόστος ένταξης στο πρόγραμμα και χρήσης του Σήματος «Ελληνικό
Πρωινό» για τα τουριστικά καταλύματα έχει ως ακολούθως

Πίνακας Κόστους Ένταξης και Χρήσης Σήματος «Ελληνικό Πρωινό»
για όλα τα καταλύματα τη διετία 2017-2018
Δυναμικότητα σε δωμάτια
Κόστος χρήσης τη διετία
1-10
120 €
11-20
150 €
21-50
170 €
51-100
200 €
101-200
240 €
201-300
300 €
Άνω των 301
360 €
Camping
Δυναμικότητα σε θέσεις
Μέχρι 45 θέσεις
110 €
46-70
130 €
Άνω των 71
160 €
Για όλα τα μέλη του Ξ.Ε.Ε. παρέχεται έκπτωση 20% επί των παραπάνω τιμών
Ενταγμένα ξενοδοχεία στο Πρόγραμμα «Ελληνικό Πρωινό» πριν τη δημοσίευση του
παρόντος κανονισμού

Τα ενταγμένα ξενοδοχεία στο Πρόγραμμα «Ελληνικό Πρωινό» από το 2012 μέχρι
και την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος κανονισμού απαλλάσσονται της υποχρέωσης
καταβολής στο Ξ.Ε.Ε. του κόστους χρήσης του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» για τη διετία
1/1/2017-31/12/2018 ως έμπρακτη αναγνώριση της συνεισφορά τους στην ανάπτυξη του
Προγράμματος. Υποχρεούνται όμως να ακολουθήσουν τη διαδικασία πιστοποίησης από
τους ειδικά εξουσιοδοτημένο από το Ξ.Ε.Ε. Φορείς Ελέγχου & Επιθεωρήσεων, προκειμένου
να δικαιούνται τη χρήση του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» τη διετία 2017-2018.
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Κόστος ελέγχου
Ο παρακάτω ενδεικτικός πίνακας χρεώσεων αποτελεί ένα βοήθημα για τους
υποψήφιους χρήστες του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό», προκειμένου να έχουν μια
εκτιμώμενη προσέγγιση του συνολικού κόστους χρήσης του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό».
Πίνακας προτεινόμενων χρεώσεων για τον έλεγχο του «Ελληνικού Πρωινού»
από τους εξουσιοδοτημένους από το Ξ.Ε.Ε. φορείς
Δυναμικότητα σε δωμάτια
Ενδεικτικές τιμές
1-10
100 €
11-20
110 €
21-50
120 €
51-100
130 €
101-200
140 €
201-300
160 €
Άνω των 301
240 €
Camping
Δυναμικότητα σε θέσεις
Μέχρι 45 θέσεις
100 €
46-70
120 €
Άνω των 71
140 €

Οι παραπάνω προτεινόμενες τιμές από το Ξ.Ε.Ε. δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, το
κόστος μετακίνησης ή διαμονής εφόσον απαιτούνται. Σε περίπτωση ταυτόχρονης
διενέργειας

του ελέγχου για την κατάταξη του καταλύματος σε αστέρια ή κλειδιά

προτείνεται στον φορέα πιστοποίησης να παρέχει έκπτωση 50% στις παραπάνω
προτεινόμενες τιμές.
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