Πλατφόρμα Ένταξης &
Υποστήριξης Σήματος
«Ελληνικό Πρωινό»

Εγχειρίδιο Ξενοδόχων

Εισαγωγή
Το «Ελληνικό Πρωινό» αποτελεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα ιδιαίτερης
σημασίας τόσο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών
ξενοδοχείων και ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων μονάδων, όσο και για την
προαγωγή της ελληνικής γαστρονομίας ως εργαλείου διαφοροποίησης και
ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού. Αντικειμενικός στόχος του Ξενοδοχειακού
Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ) είναι να καταστεί το «Ελληνικό Πρωινό» ένα
ολοκληρωμένο διακριτό τουριστικό προϊόν με έντονα ανταγωνιστικά
χαρακτηριστικά και άμεσα οφέλη για την Ελληνική ξενοδοχία, όπως:
▪ ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών κάθε επιχείρησης με ένα
διαφοροποιημένο και αναγνωρισμένο brand που υποστηρίζεται διαρκώς,
▪ η αύξηση της ενεργούς ζήτησης δεδομένου ότι ο γαστρονομικός τουρισμός
αποτελεί μια από τις κυρίαρχες τάσεις διεθνώς,
▪ η θεμελίωση ευκαιριών δημιουργίας επαναλαμβανόμενης πελατείας αφού
το πρωινό αποτελεί βασικό σημείο σχολιασμού και κριτήριο επιλογής
καταλύματος στις περισσότερες σχετικές εφαρμογές,
▪ η αποκόμιση ωφελειών από ένα διαρκώς διερευνώμενο δίκτυο συνεργατών
▪ η δημιουργία στενών σχέσεων με τις τοπικές κοινωνίες και επιχειρήσεις.
Μελετώντας και αναλύοντας τις τρέχουσες καταναλωτικές τάσεις του
γαστρονομικού τουρισμού διεθνώς, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει
πλέον υιοθετήσει μια άκρως πελατοκεντρική προσέγγιση, στο επίκεντρο της
οποίας βρίσκεται η επίτευξη άμεσης και συστηματικής επαφής του τουριστικού
προϊόντος «Ελληνικό Πρωινό» με τους διεθνείς και εγχώριους
τουρίστες/καταναλωτές στο σύνολο του ταξιδιωτικού κύκλου (πριν το ταξίδι –
κατά τη διάρκεια – μετά το ταξίδι).
Ο νέος σχεδιασμός για την περαιτέρω ανάπτυξη του «Ελληνικού Πρωινού»
στηρίζεται σε δύο ευρύτερους στρατηγικούς άξονες:
▪ την ποιοτική θωράκιση των παρεχόμενων προϊόντων/εδεσμάτων του
«Ελληνικού Πρωινού» στο σύνολο των ενταγμένων μονάδων, και
▪ την επικοινωνιακή ανάδειξη του «Ελληνικού Πρωινού» ως διακριτού
τουριστικού προϊόντος σε επιλεγμένες αγορές στόχους του εσωτερικού
αλλά και διεθνώς.
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Νέα αξιόπιστη διαδικασία ένταξης με 5+1 βήματα
για την ποιοτική θωράκιση του «Ελληνικού Πρωινού
Με στόχο την ποιοτική Θωράκιση του «Ελληνικού Πρωινού» στο σύνολο
των ενταγμένων μονάδων, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
προχώρησε στη δημιουργία μια νέας αξιόπιστης διαδικασίας ένταξης με 5+1
απλά βήματα. Η νέα διαδικασία υποστηρίζεται πλήρως από την Ηλεκτρονική
Πλατφόρμα Ένταξης & Υποστήριξης Σήματος «Ελληνικό Πρωινό»
[cert.greekbreakfast.gr].
Ο διαδικτυακός τόπος cert.greekbreakfast.gr
ενσωματώνει σειρά προβλέψεων και λειτουργιών, παρέχοντας ένα εξαιρετικά
φιλικό περιβάλλον χρήσης, κατά τη διαδικασία αρχικής ένταξης στο «Ελληνικό
Πρωινό» αλλά κυρίως κατά την καθημερινή εφαρμογή του «Ελληνικού
Πρωινού» εντός του καταλύματος την περίοδο μετά την ένταξη.

Ο παρών οδηγός αποτελεί το εγχειρίδιο χρήσης της
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Ένταξης & Υποστήριξης Σήματος
«Ελληνικό Πρωινό» [cert.greekbreakfast.gr].
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Η εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ένταξης & Υποστήριξης Σήματος
«Ελληνικό Πρωινό» γίνεται στη διεύθυνση cert.greekbreakfast.gr

Για την εισαγωγή σας στην πλατφόρμα
καταχωρείτε τα ίδια στοιχεία που
χρησιμοποιείτε και στις υπόλοιπες
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΞΕΕ

Μέσω της εφαρμογής ακλουθώντας 5 απλά βήματα, μπορείτε να ολοκληρώσετε τη
διαδικασία Ένταξης του καταλύματός σας στο πρόγραμμα «Ελληνικό Πρωινό».
Κατά τη διάρκεια ισχύος του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό», μπορείτε να
ανανεώνετε/διαμορφώνετε το προσφερόμενο «Ελληνικό Πρωινό» όσο συχνά
επιθυμείτε, σύμφωνα με τους κανόνες του «Ελληνικού Πρωινού» και τις ανάγκες της
επιχείρησης σας. Η διαρκής ενημέρωση της εφαρμογής σας επιτρέπει να παράγετε,
ακόμα και σε καθημερινή βάση, το σύνολο του επικοινωνιακού υλικού (ημερήσιο
Εδεσματολόγιο-Menu, καρτελάκια σήμανσης/παρουσίασης εδεσμάτων κ.α.) που είναι
απαραίτητο για την αποτελεσματική παρουσίαση του «Ελληνικού Πρωινού» στο
κατάλυμά σας.
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Η εφαρμογή αναγνωρίζοντας το κατάλυμα και
τον τόπο εγκατάστασης του, προσαρμόζει
ανάλογα τις διαθέσιμες επιλογές σύνθεσης
του «Ελληνικού Πρωινού»

Για την ένταξη του καταλύματος στο «Ελληνικό
Πρωινό» ακολουθήστε τη διαδικασία βήμα –
βήμα από το βασικό μενού της πλατφόρμας

Καλώς ήρθατε στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα
Ένταξης & Υποστήριξης Σήματος «Ελληνικό Πρωινό»

Ενημερωθείτε άμεσα για τη διαδικασία
ένταξης βήμα-βήμα.

Στην αρχική σελίδα της εφαρμογής θα βρείτε το Βασικό Μενού της διαδικασίας
ένταξης του καταλύματός σας, το οποίο σας καθοδηγεί να ολοκληρώσετε τη διαδικασία
με απλά βήματα.
Ξεκινήστε τη διαδικασία ένταξης, επιλέγοντας από το Βασικό Μενού το πρώτο
βήμα «1. Υποχρεώσεις Ένταξης»
Στο πλαίσιο που βρίσκεται στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας «Βήματα
Διαδικασίας Ένταξης (συνοπτική παρουσίαση)» μπορείτε να ενημερωθείτε για τη
διαδικασία βήμα-βήμα καθώς και για τις δυνατότητες που σας παρέχει η εφαρμογή
τόσο κατά την αρχική ένταξη όσο και κατά τη διάρκεια χρήσης του.
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Ξεκινήστε τη διαδικασία ένταξης
επιλέγοντας «1. Υποχρεώσεις Ένταξης»

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το σύνολο
των Προϋποθέσεων & Υποχρεώσεων
του «Ελληνικού Πρωινού» που πρέπει
να τηρούνται μετά την ένταξή σας

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις Προϋποθέσεις &
Υποχρεώσεις του «Ελληνικού Πρωινού»

Επιλέγοντας τα αντίστοιχα Check Boxes δηλώνετε ότι
«Ενημερώθηκα & Συμφωνώ» με τις υφσταμένες
Προϋποθέσεις & Υποχρεώσεις. Η επιλογή όλων είναι
απαραίτητη για να προχωρήσετε στο επόμενο Βήμα
2.Μενού «Ελληνικού Πρωινού»

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις Προϋποθέσεις και Υποχρεώσεις του προγράμματος.
Για κάθε Προϋπόθεση και Υποχρέωση θα βρείτε πρόσθετες διευκρινίσεις στη στήλη
«Παρατηρήσεις».
Αφού μελετήσετε τις αναλυτικές παρατηρήσεις των Προϋποθέσεων και
Υποχρεώσεων που εμφανίζονται για κάθε κριτήριο, επιλέξτε το «Ενημερώθηκα &
Συμφωνώ» στη δεξιά στήλη του πίνακα.
Πλέον μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα «2.Μενού «Ελληνικού
Πρωινού»
Τα δικαιολογητικά που αναφέρεται ότι απαιτούνται για την τεκμηρίωση των
κριτηρίων θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα στον Φορέα Διενέργειας Ελέγχων &
Επιθεωρήσεων (ΦΔΕΕ) κατά τον έλεγχο.
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Βρείτε το σύνολο των εδεσμάτων σε
κατηγορίες που απαιτούνται για την
σύνθεση του Μενού «Ελληνικό Πρωινό».

Διαμορφώστε το «Ελληνικό Πρωινό» του καταλύματός
σας σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις προτεραιότητες σας.

Στη δεύτερη στήλη θα βρείτε χρήσιμες
πληροφορίες και οδηγίες για κάθε κατηγορία
εδέσματος του «Ελληνικού Πρωινού»

Το μενού του «Ελληνικού Πρωινού» έχει σχεδιασθεί ,εκτός των άλλων, ώστε να:
▪ ακολουθεί τις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις διατροφής (Μεσογειακή Διατροφή, Διατροφή 100
μιλίων, ΠΟΠ/ΠΓΕ, Βιολογικά Προϊόντα κ.α.),
▪ αναδεικνύει την τοπική ταυτότητα κάθε προορισμού μέσα από τα τοπικά υλικά και συνταγές,
▪ αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά στοιχεία του τοπικού πολιτισμού της εκάστοτε περιοχής για την
διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών, κ.α.
Αντίστοιχα, οι λειτουργικοί/επιχειρηματικοί παράγοντες που ελήφθησαν υπόψη σχετίζονται με:
▪ το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο «Ελάχιστης Υποχρεωτικής Σύνθεση Πρωινού στα Ξενοδοχεία/κύρια
καταλύματα (ΥΑ 216/2015) καθώς και τον «Κώδικα Τροφίμων & Ποτών»
▪ το άμεσο κόστος (αγορά προϊόντων & Α’ υλών) και έμμεσο κόστος (διαχείριση αποθεμάτων /
ευπάθεια/διάρκεια λήξης κλπ)
▪ την προώθηση μέσω του «Ελληνικού Πρωινού» των «παραγωγικών δυνατοτήτων» (cross shelling)
των επισιτιστικών τμημάτων του καταλύματος (π.χ. εστιατόριο για γεύμα ή δείπνο)
▪ την παροχή ενισχυμένης βιωματικής εμπειρίας για τη δημιουργία επαναλαμβανόμενης πελατείας
▪ τις μειωμένες απαιτήσεις για την παρασκευή του «Ελληνικού Πρωινού» (π.χ. κρύα κουζίνα) κ.α.
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Για κάθε κατηγορία επιλέξτε υποχρεωτικά ένα
έδεσμα/προϊόν από τις λίστες που είναι διαμορφωμένες
ανάλογα με την περιοχή λειτουργίας του καταλύματος σας.

Από τις αναπτυσσόμενες λίστες μπορείτε να
επιλέξετε τα εδέσματα που θα περιλαμβάνει το
«Ελληνικό Πρωινό» του καταλύματος σας.

Για κάθε κατηγορία εδέσματος/προϊόντος επιλέξτε υποχρεωτικά
έδεσμα/προϊόν από τις λίστες που εμφανίζονται από τα αναπτυσσόμενα μενού.

ένα

Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες στις αναπτυσσόμενες λίστες κάθε εδέσματος είναι
προσαρμοσμένες στο κατάλυμά σας, αφού η εφαρμογή αναγνωρίζει αυτόματα τον τόπο
εγκατάστασής του.
Σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας, οι επιλογές αυτές μπορούν να
αλλάζουν όσο συχνά θέλετε (π.χ. εναλλαγή προσφερόμενου πρωινού, αδυναμία
προμήθειας κάποιου εδέσματος και αντικατάστασή του με άλλο κλπ), αρκεί να υπάρχει
πάντα ενημερωμένη η σχετική σήμανση (Σήμανση Εδέσματος (καρτελάκι) για κάθε
έδεσμα/προϊόν, καθώς και το Εδεσματολόγιο/Μενού).
Η εκτύπωση της σήμανσης (Σήμανση Εδέσματος (καρτελάκι) για κάθε έδεσμα/προϊόν
και Εδεσματολόγιο/Μενού) σας παρέχετε από την εφαρμογή αυτόματα σε Ελληνικά και
Αγγλικά μετά την «Οριστική Υποβολή» (μετά από κάθε αλλαγή στα εδέσματα/προϊόντα
επιλέγουμε «Ενημέρωση» για την καταχώρηση των αλλαγών και την δυνατότητα
εκτύπωσης των νέων / επικαιροποιημένων επιλογών σας.)
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Για τις κατηγορίες (Μέλι, Φέτα, Γιαούρτι, Τυρί (τοπικό) και Αλλαντικό), δηλώστε τους
Παραγωγούς των εδεσμάτων/προϊόντων από τη λίστα εγκεκριμένων παραγωγών* που
εμφανίζεται, επιλέγοντας «Επιλογή Παραγωγών»

Δηλώστε του Παραγωγούς των εδεσμάτων/προϊόντων για τις
κατηγορίες Μέλι, Φέτα, Γιαούρτι, Τυρί (τοπικό) και Αλλαντικό

Μπορείτε να επιλέξετε παραγωγούς από όλη την επικράτεια, αλλά προτείνεται,
χωρίς να είναι υποχρεωτικό, η επιλογή των παραγωγών να ακολουθεί την
προτεραιότητα: Νομός > Γεωγραφικό Διαμέρισμα > Επικράτεια.
Η προμήθεια/αγορά των δηλωμένων προϊόντων γίνεται είτε από τα υφιστάμενα
δίκτυα εμπορικών επιχειρήσεων (Super Market, Cash & Carry, διακινητές τροφίμων
κλπ) της περιοχής σας, είτε απευθείας από τους παραγωγούς των προϊόντων αυτών.
Η υποχρέωση αυτή υπαγορεύεται από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, ενώ
παράλληλα διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εδεσμάτων /
προϊόντων που παρέχονται στο «Ελληνικό Πρωινό» με στόχο την προστασία του.

* το περιεχόμενο των καταλόγων αντλείται από τα στοιχεία που τηρεί ο

Ενιαίος
Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (ΕΛΓΟ), και περιλαμβάνει το σύνολο των εγκεκριμένων επιχειρήσεων ανά
τομέα (Μέλι, Γαλακτοκομικά, Αλλαντικά) πανελλαδικά.
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Χρησιμοποιήστε το σχετικό φίλτρο ώστε να
δείτε τους Παραγωγούς ανά Νομό,
Γεωγραφικό Διαμέρισμα, Σύνολο χώρας

Αναζητήσετε ονομαστικά τους Παραγωγούς
που επιθυμείτε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Στο «παράθυρο» που εμφανίζεται μπορείτε να
αναζητήσετε & να ενημερωθείτε για τους εγκεκριμένους
Παραγωγούς για κάθε έδεσμα / προϊόν.

Η δήλωση των Παραγωγών της επιλογής σας γίνεται
με μονό κλικ πάνω στην εκάστοτε εγγραφή [μπορείτε
να δηλώσετε περισσότερους από έναν Παραγωγούς]

Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού εγγραφών, έχετε τη δυνατότητα να δείτε τους
παραγωγούς σε επίπεδο Νομού, Γεωγραφικού Διαμερίσματος και Σύνολο χώρας
(κάνοντας χρήση του αντίστοιχου φίλτρου), είτε να τους αναζητήσετε ονομαστικά στο
σχετικό πεδίο με ΚΕΦΑΛΑΙΑ.
Μπορείτε να επιλέξετε παραγωγούς από όλη την επικράτεια, αλλά προτείνεται,
χωρίς να είναι υποχρεωτικό, η επιλογή των παραγωγών να ακολουθεί την
προτεραιότητα: Νομός > Γεωγραφικό Διαμέρισμα > Επικράτεια.
Η δήλωση των παραγωγών της επιλογής σας γίνεται με μονό κλικ πάνω στον
εκάστοτε παραγωγό (μπορείτε να δηλώσετε περισσότερους από έναν)
Η προμήθεια/αγορά των δηλωμένων προϊόντων γίνεται είτε από τα υφιστάμενα
δίκτυα εμπορικών επιχειρήσεων (Super Market, Cash & Carry, διακινητές τροφίμων
κλπ) της περιοχής σας, είτε απευθείας από τους παραγωγούς των προϊόντων αυτών.
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Ρυθμίστε τις παραμέτρους εκτύπωσης
για τη Σήμανση Εδεσμάτων (καρτελάκια)
από το σχετικό μενού

Ολοκληρώνοντας τη σύνθεση του «Ελληνικού Πρωινού»
επιλέγουμε «Οριστική Υποβολή» [κάτω δεξιά της σελίδας]
και μπορούμε να εκτυπώσουμε τη σχετική σήμανση

Τυπώστε τα καρτελάκια κάθε Εδέσματος τα οποία πρέπει να αναρτώνται
καθημερινά στο μπουφέ του πρωινού (Υποχρεώσεις & Προϋποθέσεις 1.1)

Η εκτύπωση της σήμανσης «Σήμανση Εδέσματος (καρτελάκι)» για κάθε
έδεσμα/προϊόν καθώς και το «Ενημερωτικό Πάγκου» του «Ελληνικού Πρωινού» σας
παρέχετε αυτόματα από την εφαρμογή, αφού επιλέξετε τις επιθυμητές μεταφράσεις
που θέλετε να χρησιμοποιήσετε καθώς και το μέγεθος της αντίστοιχης σήμανσης.
Σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας, οι επιλογές αυτές μπορούν να
αλλάζουν όσο συχνά θέλετε (π.χ. εναλλαγή προσφερόμενου πρωινού, αδυναμία
προμήθειας κάποιου εδέσματος και αντικατάστασή του με άλλο κλπ), αρκεί να υπάρχει
πάντα ενημερωμένη η σχετική σήμανση (Σήμανση Εδέσματος (καρτελάκι).
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Επιλέξτε τρεις μεταφράσεις που θα
εμφανίζονται με όποια σειρά θέλετε καθώς
και το μέγεθος της Σήμανσης Εδεσμάτων
(καρτελάκια)

Στο «παράθυρο» που εμφανίζεται μπορείτε να βρείτε τις
διαθέσιμες μεταφράσεις καθώς και τις επιλογές σχετικά με
το μέγεθος της σήμανσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφοροποιημένες ανάγκες των καταλυμάτων, η εφαρμογή
επιτρέπει την εξατομίκευση του επικοινωνιακού υλικού (σήμανση εντός καταλύματος)
διασφαλίζοντας παράλληλα την ομοιομορφία της επικοινωνιακής ταυτότητας του
«Ελληνικού Πρωινού». Έτσι κάθε επιχείρηση μπορεί να επιλέξει τις επιθυμητές
μεταφράσεις σύμφωνα με το πελατολόγιο της καθώς και το μέγεθος της σήμανσης
(καρτελάκια και Ενημερωτικό Πάγκου), που είναι συμβατό με τους χώρους παροχής του
πρωινού.
Κατά το σχεδιασμό της σχετικής σήμανσης δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε το
παραγόμενο υλικό να ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες συνθήκες των περισσότερων
καταλυμάτων (αποστάσεις, αριθμός εδεσμάτων, περιορισμένος χώρος κ.α.), ώστε να
παραμένει ευανάγνωστη και λειτουργική.
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Τυπώστε το Ενημερωτικό Πάγκου, το οποίο πρέπει να
αναρτάται καθημερινά στο μπουφέ του πρωινού
(Υποχρεώσεις & Προϋποθέσεις 1.2)

Στο Ενημερωτικό Πάγκου μπορείτε
να επιλέξετε το επιθυμητό μέγεθος,
σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Τυπώστε εύκολα και άμεσα την αντίστοιχη Σήμανση Εδεσμάτων
(καρτελάκια) για τα πρόσθετα εδέσματα που σερβίρετε στο πρωινό σας και
περιλαμβάνονται στο «Ελληνικό Πρωινό» της περιοχής σας

Υπενθυμίζουμε ότι η πλήρη κάλυψη των παραπάνω κατηγοριών αποτελεί την
ελάχιστη υποχρέωση των ξενοδοχείων για ένταξη στο «Ελληνικό Πρωινό».
Πλέον οι επιχειρήσεις που προσφέρουν περισσότερα εδέσματα από τις λίστες του
«Ελληνικού Πρωινού» μπορούν να εκτυπώνουν άμεσα και να τοποθετούν την
αντίστοιχη σήμανση στα πρόσθετα εδέσματα μέσω του νέας δυνατότητας που παρέχετε
από την ηλεκτρονική εφαρμογή.
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Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε τις επιθυμητές
μεταφράσεις καθώς και το μέγεθος της σχετικής σήμανσης τόσο για τα
Εδέσματα (καρτελάκια) όσο και για το «Ενημερωτικό Πάγκου».

Φέτα
Feta Cheese
Feta Käse
www.greekbreakfast.gr

Για την Ανάδειξη του «Ελληνικού Πρωινού», εφαρμόζεται μια ολοκληρωμένη επικοινωνιακή
στρατηγική διασυνδεδεμένων δράσεων τόσο εκτός όσο και εντός καταλυμάτων, που πρέπει να τηρείται
απαρέγκλιτα από το σύνολο των ενταγμένων καταλυμάτων.
Ο επικοινωνιακός σχεδιασμός στοχεύει στην:
▪ ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του «Ελληνικού Πρωινού» σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
▪ συγκρότηση ενιαίας επικοινωνιακής ταυτότητας του «Ελληνικού Πρωινού» εντός καταλύματος μέσω
εξατομικευμένης παραγωγής του σχετικού έντυπου υλικού παρουσίασης του «Ελληνικού Πρωινού»
εντός καταλύματος [ενιαία μορφή, κοινές περιγραφές εδεσμάτων / προϊόντων κ.α.]
▪ προβολή-προώθηση σε επιλεγμένες ομάδες-στόχους (εγχώριοι & διεθνείς τουρίστες, ΤΟs, Food
bloggers κ.α.) με εκτεταμένη χρήση δράσεων digital marketing (website, social media marketing κ.α.)
Επισημαίνεται ότι βάση του επικοινωνιακού σχεδιασμού θα πρέπει να γίνεται:
▪ ανάρτηση κοντά σε κάθε έδεσμα της σχετικής σήμανσης (καρτελάκι) του «Ελληνικού Πρωινού»
▪ ανάρτηση στο μπουφέ του σχετικού Ενημερωτικού Πάγκου για το «Ελληνικό Πρωινό».
Επισημαίνεται ότι βάση του επικοινωνιακού σχεδιασμού ΔΕΝ πρέπει:
▪ να υπάρχει οπουδήποτε αλλοίωση/μεταβολή των σχετικών σημάνσεων (π.χ. προσθήκη
λογότυπου καταλύματος στα έντυπα του «Ελληνικού Πρωινού»)
▪ να χρησιμοποιείται η σήμανση του «Ελληνικού Πρωινού» για εδέσματα εκτός λίστας
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Ενημερωθείτε για τους Φορείς Διενέργειας Ελέγχων και Επιθεωρήσεων (ΦΔΕΕ) του
Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» με τους οποίους μπορείτε να συνεργαστείτε.

Παρουσιάζονται τα πλήρη στοιχεία των Φορέων
Διενέργειας Ελέγχων & Επιθεωρήσεων (ΦΔΕΕ),
διευκολύνοντας την μεταξύ σας επικοινωνία

Ενημερωθείτε για τους Φορείς Διενέργειας Ελέγχων και Επιθεωρήσεων (ΦΔΕΕ) του
Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» που έχουν ενταχθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του
Ξενοδοχειακού Επιμελητήριου Ελλάδας για το «Ελληνικό Πρωινό». Η εφαρμογή
παρουσιάζει τα πλήρη στοιχεία των Φορέων Διενέργειας Ελέγχων και Επιθεωρήσεων
(ΦΔΕΕ) με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε και να συνεργαστείτε.
Η συμβασιοποίηση με τον Φορέα της επιλογής σας είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για να προχωρήσετε στο βήμα 4. Αίτηση Ένταξης.
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Υποβάλετε την Αίτηση, ώστε να
ξεκινήσει η διαδικασία του επιτόπιου
ελέγχου από τον ΔΦΕΕ στο κατάλυμά σας.

Δηλώστε τα στοιχεία του
Υπεύθυνου για το «Ελληνικό
Πρωινό»

Υποβάλετε ηλεκτρονικά τα απαραίτητα έγγραφα
[1. Άδεια Λειτουργίας ή Γνωστοποίησης
Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
(ΚΥΕ), 2. Σύμβαση Φορέα Πιστοποίησης (ΦΔΕΕ)]

Η δήλωση του Διαπιστευμένου Φορέα
Ελέγχων & Επιθεωρήσεων γίνεται με μονό
κλικ πάνω στη σχετική εγγραφή

Για την υποβολή της Αίτησης Ένταξης στο «Ελληνικό Πρωινό» θα πρέπει να
υποβάλετε ηλεκτρονικά την Άδεια Λειτουργίας ή τη Βεβαίωση Υποβολής
Γνωστοποίησης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), καθώς και τη
Σύμβαση με τον Φορέα Πιστοποίησης (ΦΔΕΕ).
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Αναζητήστε χρήσιμες πληροφορίες και υλικό για την
παρουσίαση & υποστήριξη του «Ελληνικού Πρωινού»

Πληροφορηθείτε & βρείτε υποστηρικτικό υλικά για σειρά ζητημάτων που
άπτονται άμεσα ή έμμεσα του «Ελληνικού Πρωινού» (π.χ. κατάλογοι
παραγωγών, υλικό εκτύπωσης, πρότυπα αρχεία, Κώδικας Τροφίμων &
Ποτών) [το υλικό εμπλουτίζεται διαρκώς]

Στη σελίδα «Υποστηρικτικό Υλικό» θα βρείτε αρχεία, πρότυπα ή ενημερωτικό υλικό
για σειρά κρίσιμων ζητημάτων που άπτονται άμεσα ή έμμεσα του «Ελληνικού
Πρωινού».
Το υλικό της σελίδας αυτής εμπλουτίζεται διαρκώς σύμφωνα με τις ανάγκες και τα
ερωτήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της νέας διαδικασίας ένταξης στο
«Ελληνικό Πρωινό»
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Για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση
σχετικά με το «Ελληνικό Πρωινό» μπορείτε
να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος
Σταδίου 24
105 64 ΑΘΗΝΑ
Dr. Κόντης Αλέξιος-Πατάπιος
t. 213 2169939 / kontis@grhotels.gr
Αγγελοπούλου Σίσσυ
t. 213 2169967 / greekbreakfast2@grhotels.gr
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Ηλεκτρονική Πλατφόρμα
Ένταξης & Υποστήριξης
Σήματος «Ελληνικό Πρωινό»

