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Προς: Επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων 
Θέμα: Πιστοποίηση τουριστικών καταλυμάτων για την υπηρεσία «Καλάθι Πρωινού» 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος δημιούργησε 
την υπηρεσία «Καλάθι Πρωινού» με στόχο αφενός τη διασύνδεση του πολιτισμικού, 
γαστρονομικού πλούτου της χώρας μας με τη διαμονή και αφετέρου την αναβάθμιση 
των προσφερόμενων υπηρεσιών των τουριστικών καταλυμάτων του κλάδου. 
 
Η νέα πρωτοποριακή υπηρεσία της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε., αναμένεται να προσδώσει προστιθέμενη 
αξία στο ελληνικό τουριστικό προϊόν και οι επιχειρηματίες που επιθυμούν να 
πιστοποιηθούν για τη δράση αυτή, θα αποκομίσουν πολλά οφέλη. 
 
Είναι βέβαιο ότι θα αποδεικνύουν πολύ ευκολότερα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
χαρακτηρίζουν τα καταλύματά τους, ενώ παράλληλα θα προσφέρουν ξεχωριστές 
εμπειρίες στους πελάτες-φιλοξενούμενους τους μέσα από την γνωριμία τους με τα 
τοπικά προϊόντα κάθε προορισμού. 
  
Η υπηρεσία αυτή θα δώσει την δυνατότητα στα μικρά τουριστικά καταλύματα να 
ξεχωρίσουν από τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που προσφέρουν ένα 
συνηθισμένο κοινό πρωινό, δίνοντας στον επισκέπτη τους την ευκαιρία να γευτεί στο 
πρωινό του τοπικά προϊόντα αλλά και τοπικές συνταγές γνωρίζοντας την ελληνική 
κουλτούρα. 
 
Κύριο πλεονέκτημα του «Καλάθι Πρωινού» είναι ότι τα τουριστικά καταλύματα του 
κλάδου που δεν διαθέτουν χώρο εστίασης θα μπορούν πλέον να παρέχουν πρωινό 
στους επισκέπτες τους μιας και η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει προταθεί στο 
Υπουργείο Τουρισμού να συμπεριληφθεί σαν μοριοδοτούμενο κριτήριο στον πίνακα 
κριτηρίων μοριοδότησης για την κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων – 
διαμερισμάτων. 
 
Σας ενημερώνουμε ότι το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης, το οποίο έχει αναλάβει 
την υλοποίηση του «Καλάθι Πρωινού» σε συνεργασία με την εταιρεία πιστοποιήσεων 
Eurocert και το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας έχει 
ξεκινήσει τη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης οργανώνοντας πανελλαδικά 
εκπαιδευτικά σεμινάρια σε ομάδες των 15-25 ατόμων. 
 
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να πιστοποιηθούν για να παρέχουν 
την υπηρεσία «Καλάθι Πρωινού» μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.t-
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cert.gr, προκειμένου να ενημερωθούν για τους Όρους και τις Προϋποθέσεις 
Χορήγησης Σήματος «Καλάθι Πρωινού» και να υποβάλλουν την αίτηση τους είτε 
ηλεκτρονικά είτε στον τοπικό τους Σύλλογο - Ομοσπονδία . 
 
 

Συναδελφικά, 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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