
Τι είναι η πιστοποίηση ‘’Επιλεγμένης Τουριστικής Επιχείρησης Εστίασης’’ 

 
Η πιστοποίηση ‘’Επιλεγμένης Τουριστικής Επιχείρησης Εστίασης’’ απονέμεται 

σε χώρους εστίασης που προσφέρουν ποιοτική Ελληνική Κουζίνα και χρησιμοποιούν 
αποκλειστικά παρθένο ελαιόλαδο και τοπικά προϊόντα. Αποτελεί αναγνωριστικό της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εστίασης, αποδίδεται από τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. 
(φορέας πιστοποίησης), σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ και τον ΕΟΤ και αποτελεί 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ένα ισχυρό εργαλείο προβολής για όλες τις επιχειρήσεις 
μαζικής εστίασης που θα το αποκτήσουν. Απονέμεται στις επιχειρήσεις εκείνες που έχουν 
ολοκληρώσει επιτυχώς τη σχετική διαδικασία πιστοποίησης. 
 

Τι είναι η πιστοποίηση ‘’Επιλεγμένης Τουριστικής Επιχείρησης 
Διασκέδασης’’ 

 
Η πιστοποίηση ‘’Επιλεγμένης Τουριστικής Επιχείρησης Διασκέδασης’’ 
απονέμεται σε Καφετέριες, Καφέ μπαρ, bar κλπ,  που προσφέρουν ποιοτική Ελληνική 
Διασκέδαση και χρησιμοποιούν αποκλειστικά σχεδόν κατά 50% Ελληνικά προϊόντα και 
Ελληνική μουσική. Αποτελεί αναγνωριστικό της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
Διασκέδασης, αποδίδεται από τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. (φορέας πιστοποίησης) σε συνεργασία με 
τον ΕΦΕΤ και τον ΕΟΤ και αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ένα ισχυρό εργαλείο 

προβολής για όλες τις επιχειρήσεις Διασκέδασης που θα το αποκτήσουν. Απονέμεται στις 
επιχειρήσεις εκείνες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη σχετική διαδικασία 
πιστοποίησης. 

 

Πώς να αποκτήσετε την πιστοποίηση ‘’Επιλεγμένης Τουριστικής 
Επιχείρησης Εστίασης ή Διασκέδασης’’ 

 
1. Συμπληρώνετε την Αίτηση Πιστοποίησης και την παραδίδετε στον ΠΑΣΚΕΔΙ. Την Αίτηση 
μπορείτε να προμηθευτείτε: 

 Από τα γραφεία του «ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.» 

 Με φαξ ή ηλεκτρονικά κατόπιν σχετικού αιτήματος 

 Από το δικτυακό τόπο www.paskedi.gr 

Από το ‘’δίκτυο’’ συνεργατών ενημέρωσης μελών που επισκέπτονται τις 

επιχειρήσεις καθημερινά. 
 

2. Πραγματοποίηση επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, ώστε να 
διαπιστωθεί η ανταπόκριση της επιχείρησης στις Προδιαγραφές Πιστοποίησης. 

 

3. Έκδοση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης και απονομή της ‘’Επιλεγμένης Τουριστικής 
Επιχείρησης Εστίασης ή Διασκέδασης’’  
 

4. Η επιχείρηση πρέπει απαραιτήτως να είναι μέλος του «ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.» 

 

 
 
 

http://www.paskedi.gr/


Πόσο στοιχίζει η Πιστοποίηση; 

 
Η έκδοση πιστοποιητικού  ‘’Επιλεγμένης Τουριστικής Επιχείρησης Εστίασης ή 
Διασκέδασης’’ έχει διάρκεια ισχύος 1 έτος, με δυνατότητα ανανέωσης. Το ετήσιο κόστος 
της Πιστοποίησης ανέρχεται στα 50 ευρώ και συμπεριλαμβάνει πλαστική κατασκευή από 
plexiglass, διαστάσεων 21 cm πλάτος Χ 14,5 cm ύψος, με βίδες ή και αυτοκόλλητα, 
για να μπαίνει σε οποιαδήποτε προθήκη της επιχείρησής σας επιθυμείτε,  την 
προβολή της πιστοποιημένης επιχείρησης, καθώς και συμπληρωματικές δράσεις για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Δικτύου Πιστοποιημένων Εστιατορίων και 
επιχειρήσεων Διασκέδασης.. 


