
  

Νομοθετικό 
πλαίσιο 

Άρθρο 21 Ν.2741/1999 

Υ.Α. 7827/19-4-2019 (ΦΕΚ 

1463 Β’) «Προϋποθέσεις και 

διαδικασία χορήγησης του 

Ειδικού Σήματος Ποιότητας, 

για την Ελληνική Κουζίνα», 

όπως ισχύει 

 

Συλλογικά 

Όργανα Ελέγχου 

Οι επιχειρήσεις που 

υποβάλλουν αίτηση 

ελέγχονται από τριμελή 

ειδικά συλλογικά όργανα 

ελέγχου, που αποτελούνται 

από δύο υπαλλήλους του 

Υπουργείου Τουρισμού και 

έναν εκπρόσωπο της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Εστιατόρων Ελλάδος 

(Π.Ο.Ε.Σ.Ε.) 

 Πληροφορίες: 

Υπουργείο Τουρισμού 

Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων 

Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου & 

Διαμόρφωσης Προτύπων Ποιότητας 

Λ. Βασ. Αμαλίας 12, 105 57 Αθήνα 

Τηλ. 210-3736094, 3736169, 3736184 

Email: m_kiamou@mintour.gr 

papadopoulou_c@mintour.gr 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Ειδικό Σήμα 
Ποιότητας 

για την 
Ελληνική 
Κουζίνα 

(Ε.Σ.Π.Ε.Κ.) 
 

Οδηγός Αξιολόγησης 

Επιχειρήσεων Εστίασης 
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Τι πιστοποιεί το Ειδικό 

Σήμα Ποιότητας για την 
Ελληνική Κουζίνα για μια 

επιχείρηση εστίασης 

Τα προσφερόμενα εδέσματα  

βασίζονται στην ελληνική 

γαστρονομική παράδοση. 

Η επιχείρηση χρησιμοποιεί ελληνικά 

προϊόντα, τοπικά προϊόντα και 

προϊόντα Π.Ο.Π. 

Η επιχείρηση προωθεί συνολικά την 

ελληνική γαστρονομική και 

οινική παράδοση και παραγωγή.  

Η επιχείρηση προσφέρει ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο συνολικής 

παροχής υπηρεσιών. 

Τα τέσσερα μυστικά της 

Ελληνικής Κουζίνας:  

Τα φρέσκα συστατικά 

Τα μυρωδικά και τα μπαχαρικά 

Το διάσημο ελληνικό ελαιόλαδο 

Η απλότητά της 

 

Ποια δικαιολογητικά 

χρειάζονται για τη χορήγηση 

του Ειδικού Σήματος 

Ποιότητας για την Ελληνική 

Κουζίνα 

 

Αντίγραφο ενδεικτικού καταλόγου 

εδεσμάτων και εμφιαλωμένων 

ελληνικών κρασιών και 

αποσταγμάτων 

Φωτοαντίγραφο της άδειας 

λειτουργίας της επιχειχείρησης 

εστίασης ή του Αριθμού ΜΗ.Τ.Ε./ 

γνωστοποίησης 

Παράβολο ύψους €293,00 υπέρ του 

Ελληνικού Δημοσίου 

 

Ποια είναι τα κριτήρια για 

τη χορήγηση του Ειδικού 

Σήματος Ποιότητας για την 

Ελληνική Κουζίνα 

Υποχρεωτικά κριτήρια: 

Προσφορά εδεσμάτων Ελληνικής 

Κουζίνας και ελληνικών προϊόντων 

Παρουσίαση, προβολή, προώθηση 

της ελληνικής γαστρονομικής και 

οινικής παράδοσης 

Συνολικό επίπεδο και εικόνα 

παρουσίασης  

Βαθμολογούμενα κριτήρια: 

 Ποικιλία εδεσμάτων Ελληνικής 

Κουζίνας 

 Ποικιλία οίνου και αποσταγμάτων 

 Προσφορά τοπικών προϊόντων  

 Προσφορά καλού ψωμιού 

 Συντήρηση κρασιού 

 Ποιότητα και παρουσίαση 

εδεσμάτων 

 Ποιότητα δομικών υλικών, υλικών 

διακόσμησης και επίπλωσης  

 Ποιότητα χώρου εστίασης 

 Συνολική ποιότητα 

 


