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Θέμα : Πιστοποίηση επιχειρήσεων ελληνικής διατροφής στο εξωτερικό 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

 

Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας ,σας αποστέλλω αναλυτική πρόταση σχετικά με την  

πιστοποίηση της ελληνικής κουζίνας επιχειρήσεων διατροφής & εστίασης (Catering) στο 

εξωτερικό. 

Στόχος της πιστοποίησης της ελληνικής κουζίνας είναι η προώθηση και η καθιέρωση της 

ελληνικής κουζίνας και των προϊόντων διατροφής στη διεθνή αγορά. Η Διεθνής Πιστοποίηση των 

Ελληνικών Επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης σε χώρες του 

εξωτερικού, αποσκοπεί στην εξακρίβωση της ελληνικής ταυτότητάς τους, αναφορικά τόσο στα 

πιάτα που σερβίρονται , ότι δηλαδή  πρόκειται για ελληνικές συνταγές, όσο και στα προϊόντα που 

συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία, ότι δηλαδή προέρχονται από Έλληνες παραγωγούς 

και διακινητές. Ο απώτερος στόχος είναι να παρέχεται η δυνατότητα  στους επισκέπτες  της χώρα 

μας να βρίσκουν τις ελληνικές συνταγές και τα ελληνικά προϊόντα στη χώρα τους με τελικό σκοπό 

την ανάπτυξη γαστρονομικού τουρισμού και την ανάπτυξη ελληνικών εξαγωγικών τροφίμων. 

Συγκεκριμένα, θα καθοριστεί  μία σειρά κριτηρίων που θα πρέπει να πληρούνται από τις 

ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Πρωταρχικό βήμα είναι  ο σχεδιασμός ενός πλάνου πάνω στο 

οποίο θα στηρίζονται και θα προγραμματίζονται οι έλεγχοι,  από ένα Διεθνές Δίκτυο Ελεγκτών και 

αξιολογητές-συμβούλους σε κάθε χώρα. Η ενημέρωση για την πορεία της όλης διαδικασίας θα 

πραγματοποιείται τόσο με την επικοινωνία του Δικτύου με τις επιχειρήσεις όσο και μέσω μιας 

διαδικτυακής σελίδας, (SITE). Η δημιουργία του SITE συντελεί στην αποτελεσματικότερη 

λειτουργία, την ευκολότερη διαχείριση και διακίνηση των προϊόντων σε όλο τον κόσμο. Όλοι οι 

χώροι εστίασης που προβάλουν την ελληνική κουζίνα σε χώρες του εξωτερικού καθώς και τα 

προϊόντα που προμηθεύονται από τους Έλληνες παραγωγούς ή διακινητές θα περιλαμβάνονται 
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σε αυτήν την σελίδα, ενώ με την έγκριση και την έκδοση κάθε πιστοποίησης θα προστίθεται και η 

εκάστοτε  επιχείρηση.  

Ένδειξη ενδιαφέροντος για συνεργασία στο  εγχείρημα έχουν εκδηλώσει  μετά από επαφές, ο 

Σύνδεσμός Επιχειρήσεων Εξαγωγέων Β. Ελλάδος (ΣΕΒΕ),  Επιμελητήρια (ΒΕΘ, Επαγγελματικό 

Θεσσαλονίκης, Επιμελητήριο Σερρών, κ.λ.π.) , η ΣΕΛΕΠΡΟΤΕ, και άλλοι φορείς.   

Στις επαφές μας με το Υπουργείο Τουρισμού διαπιστώθηκε η δυνατότητα ένταξης του έργου υπό 

την αιγίδα του Υπουργείου.  Εκτιμούμε ότι αν το έργο τεθεί υπό την καθοδήγηση κα υποστήριξη 

της ΓΣΕΒΕΕ θα τύχει ικανοποιητικής αποδοχής, αφ’ ενός από Δημόσιους φορείς & οργανισμούς 

αλλά και από επιχειρήσεις και Οργανισμούς του εξωτερικού.  

Ο Σύνδεσμός μας προτίθεται να αναλάβει, την υλοποίηση όλων των αναγκαίων μελετών και 

ενεργειών προς υλοποίηση του έργου,  με παρεχόμενες υπηρεσίες από τα μέλη μας. 

Σε περίπτωση αποδοχής της πρότασής μας,  θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση του 

προτεινόμενου έργου,  σε χρόνο και τόπο που θα μας υποδείξετε.  Στην συνέχεια θα αποσταλεί 

σχετική επιστολή στο Υπουργείο Τουρισμού, που θα ζητείται η Αιγίδα και υποστήριξη του  έργου. 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την θετική σας ανταπόκριση, αναμένοντας σε απάντησή σας. 

 

                                                                  Για το Σύνδεσμο Συμβούλων Επιχειρήσεων  

                                     

                                                                                              Ο Πρόεδρος  

 

 

                               Αλεξιάδης Κλεόβουλος 

   


