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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΩΙΝΟΥ»
Αγαπητά Μέλη,
Όπως γνωρίζετε, η ΣΕΤΚΕ από το 2016 έχει ξεκινήσει την υλοποίηση της δράσης «Καλάθι
Πρωινού», η οποία με το ΦΕΚ Β’ 3119 / 31.07.2018 έχει ενταχθεί στον πίνακα κριτηρίων
μοριοδότησης για την κατάταξη των Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Δωματίων Διαμερισμάτων σε κατηγορίες «κλειδιών», ως μοριοδοτούμενο κριτήριο με 200 μόρια.
Την υπηρεσία «Καλάθι Πρωινού» μπορούν να προσφέρουν καταλύματα που δεν
διαθέτουν χώρο εστίασης, προσφέροντας στους επισκέπτες τους ένα πραγματικό καλάθι
με συσκευασμένα παραδοσιακά προϊόντα Ελληνικής παραγωγής, όπως και καταλύματα
που διαθέτουν χώρο εστίασης, έχοντας ειδική σήμανση στον μπουφέ τους για τα Ελληνικά
παραδοσιακά προϊόντα που προσφέρουν και την προέλευση τους.
Στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη διάδοσης της νόσου COVID-19 (κορωνοϊου)
καθώς και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών τουριστικών καταλυμάτων
που επιθυμούν να λάβουν την πιστοποίηση για αυτή την υπηρεσία, σας ενημερώνουμε ότι
το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με την εταιρεία πιστοποιήσεων
Eurocert και το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, θα
διοργανώνουν πλέον τα εκπαιδευτικά σεμινάρια όπως και την εξέταση διαδικτυακά.
Επίσης, με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται συντομότερη δημιουργία ομάδων 15-25 ατόμων
από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού σεμιναρίου.
Το κόστος πιστοποίησης ανέρχεται στα 170,00 € συν 24% ΦΠΑ και για τους κατόχους της
«Κάρτας Μέλους» ανέρχεται στα 130,00 € συν 24% ΦΠΑ. Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι
τριετής με την υποχρέωση ετήσιας ανανέωσης καταβάλλοντας το ποσό 20,00 € συν 24%
ΦΠΑ ανά έτος μαζί με τα προβλεπόμενο εκ του κανονισμού δικαιολογητικά.
Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία «Καλάθι Πρωινού» όπως και την ηλεκτρονική
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://bit.do/eR3jq
Τέλος, σύντομη ενημέρωση για τις κατηγορίες προϊόντων του πρότυπου πρωινού για
καταλύματα χωρίς χώρο εστίασης αλλά και για καταλύματα που διαθέτουν χώρο εστίασης,
μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://bit.do/eR3kB

