
Προδιαγραφές Πιστοποίησης 

Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μία επιχείρηση μαζικής εστίασης ώστε να 
πιστοποιηθεί ως ‘’Επιλεγμένη Επιχείρηση Εστίασης’’ ή ‘’Επιλεγμένη επιχείρηση 
Διασκέδασης’’ ορίζονται από τις παρακάτω βασικές αρχές:  

Ειδικές προδιαγραφές για Εστίαση 

Προσφέρεται κέρασμα υποδοχής.  

Αποκλειστική χρήση Εξαιρετικά Παρθένου ή/και Παρθένου ελαιολάδου στο σύνολό της κουζίνας της 

επιχείρησης. 

 

Αποκλειστική χρήση γαλακτοκομικών προϊόντων και κρεατοσκευασμάτων (π.χ. λουκάνικα, γύρος, 

κοτόπουλα κλπ), Ελληνικής προέλευσης (πλην των εξαιρέσεων). 

 

Αποκλειστική χρήση χύμα οίνου ή μπύρας Ελληνικής προέλευσης (εάν προσφέρεται).  

Ο οινολογικός κατάλογος της επιχείρησης περιέχει τον προβλεπόμενο από τις Προδιαγραφές 

Πιστοποίησης αριθμό Ελληνικών εμφιαλωμένων οίνων ήτοι 65% Ελληνικά κρασιά και 35% Διεθνή 

 

Αποκλειστική χρήση νωπού Ελληνικού κρέατος, κιμάδων ή ψαριών και εάν υπάρχει κατεψυγμένο 

αναφέρεται στον Τιμοκατάλογο. 

 

Αποκλειστική χρήση οσπρίων Ελληνικής προέλευσης.  

Αποκλειστική χρήση αρτοσκευασμάτων αρίστης ποιότητας και Ελληνικής προέλευσης.   

Αποκλειστική χρήση φρούτων, γλυκών και κηπευτικών προϊόντων Ελληνικής παραγωγής.  

Η προσφερόμενη τηγανητή πατάτα είναι φρέσκια.  

Σε περίπτωση χρήσης κατεψυγμένων προϊόντων αυτά αναγράφονται στον Τιμοκατάλογο.  

Δεν γίνεται χρήση κονσερβοποιημένων εδεσμάτων (όπως ντολμαδάκια, γίγαντες, σαλάτες κλπ).  

Μη χρησιμοποίηση χάρτινων τραπεζομάντιλων, πλαστικών πιάτων, ποτηριών ή ευτελών πλαστικών 

καθισμάτων. 

 

Συνθήκες άψογης καθαριότητας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού στους χώρους παρασκευής, 

αποθήκευσης και διάθεσης τροφίμων και στους χώρους υγιεινής. Σεβασμός στον πελάτη-καταναλωτή. 

 

Καταρτίσθηκε η επιχείρηση και το προσωπικό με τα Σεμινάρια Επιπέδου 1 του ΕΦΕΤ, ή υπέβαλλε 

Αίτηση στον φορέα της και έχει την σχετική ΒΕΒΑΙΩΣΗ. 

 

Δεν κατηγορήθηκε, ούτε τιμωρήθηκε η επιχείρηση για αλλοιωμένα τρόφιμα ή νοθευμένα ποτά, από 

οποιαδήποτε υγειονομική υπηρεσία, κατά την τελευταία τριετία και κατέχει νόμιμη άδεια. 

 

Διαθέτει ιστοσελίδα της μορφής http://www.όνομα.gr και e-mail ή υπέβαλλε αίτημα κατασκευής  

Σύντομη περιγραφή προέλευσης, βασικών υλικών και παρασκευής φαγητών, μεζέδων, χωριάτικης 

σαλάτας και κρασιών στους Τιμοκαταλόγους, μεταφρασμένα και σε μία ξένη γλώσσα τουλάχιστον. Ο 

κατάλογος των κρασιών να είναι ξεχωριστός. 

 

Λειτουργώ σύμφωνα με την άδειά μου, σεβόμενος τους συναδέλφους μου και τους νόμους του 

Κράτους. 

 

http://www.όνομα.gr/


Ειδικές προδιαγραφές για Διασκέδαση 

Προσφέρεται κέρασμα υποδοχής.  

Αποκλειστική χρήση Εξαιρετικά Παρθένου ελαιολάδου στο σύνολό της κουζίνας της επιχείρησης, για 

την παρασκευή οποιουδήποτε πρόχειρου μεζέ. 

 

Αποκλειστική χρήση γαλακτοκομικών προϊόντων Ελληνικής προέλευσης (πλην των εξαιρέσεων) και 

ειδικά της Ελληνικής φέτας. 

 

Αποκλειστική χρήση αλκοολούχων ποτών ‘’soft’’ από πιστοποιημένες κατά ISO εταιρίες (κάβες), με 

την απαραίτητη ύπαρξη φιαλών Ούζου και Τσίπουρου 

 

Ο οινολογικός κατάλογος της επιχείρησης περιέχει τον προβλεπόμενο από τις Προδιαγραφές 

Πιστοποίησης αριθμό Ελληνικών εμφιαλωμένων οίνων ήτοι 65% Ελληνικοί και 35% Διεθνείς. 

 

Ο κατάλογος με τις μπύρες, εμφιαλωμένες ή χύμα, περιέχει 50% τουλάχιστον Ελληνικής παραγωγής 

και 50% διεθνούς. 

 

Αποκλειστική χρήση Αλλαντικών ή κρεατοσκευασμάτων Ελληνικής παραγωγής.  

Αποκλειστική χρήση αρτοσκευασμάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής Ελληνικής προέλευσης.  

Αποκλειστική χρήση κονσερβοποιημένων εδεσμάτων (όπως ντολμαδάκια, γίγαντες, σαλάτες κλπ) 

Ελληνικής παραγωγής. 

 

Αποκλειστική χρήση κηπευτικών προϊόντων Ελληνικής παραγωγής (π.χ. καρότο, αγγούρι, ντομάτα).  

Αποκλειστική χρήση φρούτων, γλυκισμάτων και ξηρών καρπών Ελληνικής παραγωγής.  

Οι προμήθειές μας, ειδικά στον καφέ γίνονται με βάση την ποιότητα και μετά την τιμή, από 

πιστοποιημένες κατά ISO εταιρίες 

 

Η παρασκευή του ελληνικού καφέ γίνεται σε μπρίκι ή σε άμμο και όχι με μηχανή που παράγει ατμό και 

προσφέρεται με γλυκό του κουταλιού, λουκουμάκι ή κουλουράκια Ελληνικής προέλευσης. 

 

Καφές σερβίρεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και αλκοόλ μόνο σε ενήλικους.  

Χρήση και Ελληνικής μουσικής πλην του Διεθνούς ρεπερτορίου  

Καταρτίσθηκε η επιχείρηση και το προσωπικό με τα Σεμινάρια Επιπέδου 1 του ΕΦΕΤ ή υπέβαλλε ΑΙΤΣΗ 

στον φορέα της και κατέχει την σχετική ΒΕΒΑΙΩΣΗ. 

 

Δεν κατηγορήθηκε, ούτε τιμωρήθηκε η επιχείρηση για αλλοιωμένα τρόφιμα ή νοθευμένα ποτά, από 

οποιαδήποτε υγειονομική υπηρεσία, κατά την τελευταία τριετία. 

 

Διαθέτει ιστοσελίδα της μορφής http://www.όνομα.gr και e-mail ή υπέβαλλε αίτημα κατασκευής  

Λειτουργώ σύμφωνα με την άδειά μου, σεβόμενος τους συναδέλφους μου και τους νόμους του 

Κράτους. 

 

 

http://www.όνομα.gr/

