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Εγχειρίδιο για χορήγηση Σήματος του Διασυνοριακού 

Παραδοσιακού Πρωινού CBTB 

 

Όροι, Προϋποθέσεις και Διαδικασία χορήγησης Σήματος  
«Διασυνοριακό Παραδοσιακό Πρωινό CBTB» 

 

 

 

1. Εισαγωγή 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας στο πλαίσιο του «Διασυνοριακού Παραδοσιακού Πρωινού CBTB», έχει 

ως αντικείμενο τον εμπλουτισμό του πρωινού που προσφέρεται στα Κερκυραϊκά ξενοδοχεία, 

καταλύματα και άλλους χώρους εστίασης με χαρακτηριστικά τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και 

συνταγές από την Κέρκυρα και τη διασυνοριακή περιοχή που αναδεικνύουν τη γαστρονομική 

παράδοση και ταυτότητα κάθε μίας από τις περιοχές συνεργασίας του έργου. 

Το σήμα «Διασυνοριακό Παραδοσιακό Πρωινό CBTB» στην Κέρκυρα, αποτελεί μια πολύ μεγάλη 

ευκαιρία για:  

 την προώθηση και προβολή των παραδοσιακών προϊόντων, συνταγών και πρωινού της 

Κέρκυρας σε τοπικό, εθνικό, διασυνοριακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 

 την δικτύωση, την ανταλλαγή ιδεών και ανάπτυξη νέων ευκαιριών συνεργασίας των 

παραγωγών και των τουριστικών επιχειρήσεων σε τοπικό, εθνικό, διασυνοριακό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο με αντίστοιχους παραγωγούς και τουριστικές επιχειρήσεις τόσο από 

Ελλάδα όσο και από Αλβανία, 

 την ενημέρωση των τουριστικών επιχειρήσεων και παραγωγών για τα παραδοσιακά 

προϊόντα, συνταγές και πρωινό άλλων περιοχών της Ελλάδας και της Αλβανίας (Γρεβενά, 

Κέρκυρα, Αυλώνας και Αργυρόκαστρο) και για νέες τεχνικές μάρκετινγκ και προώθησης, 

 την αύξηση των δυνητικών τουριστών στη διασυνοριακή περιοχή και ειδικότερα στην 

Κέρκυρα, 

 την πιστοποίηση, προώθηση και προβολή των τουριστικών επιχειρήσεων και παραγωγών 

που θα εφαρμόσουν το σήμα «Διασυνοριακό Παραδοσιακό Πρωινό CBTB» όσο και του 

πρωινού και παραδοσιακών τοπικών προϊόντων που παράγουν,  

 την αύξηση του ενδιαφέροντος των τουριστών για τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και την 

αύξηση της πελατείας των παραγωγών, αξιοποιώντας τα στοιχεία του τοπικού πολιτισμού 

της κάθε περιοχής, 

 την διεύρυνση των δυνητικών αγορών των τουριστικών επιχειρήσεων και παραγωγών σε 

Αλβανία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας της διασυνοριακής περιοχής, 
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 την ανάδειξη της ταυτότητας της κάθε περιοχής συνεργασίας μέσα από τα κοινά 

παραδοσιακά προϊόντα, συνταγές και πρωινά της διασυνοριακής περιοχής του έργου από 

Ελλάδα και Αλβανία (Γρεβενά, Κέρκυρα, Αυλώνας και Αργυρόκαστρο), 

 την προώθηση του έργου CBTB, την προβολή των δράσεων και των αποτελεσμάτων του 

στην τοπική κοινωνία και τουρισμό. 

Η πρωτοβουλία «Διασυνοριακό Παραδοσιακό Πρωινό CBTB», υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου 

CBTB το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA – CBC «Ελλάδα- 

Αλβανία 2014-2020».  

Κατόπιν αυτών, το Επιμελητήριο Κέρκυρας εκπόνησε το παρόν εγχειρίδιο, η εφαρμογή του οποίου 

είναι υποχρεωτική για όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις και παραγωγούς που εφαρμόζουν το σήμα 

«Διασυνοριακό Παραδοσιακό Πρωινό CBTB».   

 

2. Αντικείμενο 

Το παρόν εγχειρίδιο καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης του 

Σήματος «Διασυνοριακό Παραδοσιακό Πρωινό CBTB» σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις και 

παραγωγούς που έχουν υποβάλλει στο Επιμελητήριο Κέρκυρας την «Αίτηση για χορήγηση του 

σήματος ‘Διασυνοριακό Παραδοσιακό Πρωινό CBTB’» και έχουν πιστοποιηθεί να εφαρμόσουν το 

σήμα αυτό. 

3. Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης του Σήματος «Διασυνοριακό Παραδοσιακό Πρωινό 

CBTB»: 

Το Σήμα «Διασυνοριακό Παραδοσιακό Πρωινό CBTB» χορηγείται από το Επιμελητήριο Κέρκυρας σε 

όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις και παραγωγούς κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους, εφόσον πληρούν 

τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 

1. Διαθέτουν Άδεια Λειτουργίας ή  Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τουριστικού καταλύματος εν ισχύι και 

άδεια Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) για την παροχή πρωινού.  

2. Ακολουθούν εδεσματολόγιο (μενού) για πρωινό με τουλάχιστον πέντε (5) από τα 

προϊόντα/συνταγές (για τουριστικές επιχειρήσεις)/ Παράγουν/Καλλιεργούν τουλάχιστον ένα (1) από 

τα προϊόντα (για παραγωγούς), που περιλαμβάνονται στη λίστα των κοινών παραδοσιακών 

προϊόντων και συνταγών του «Διασυνοριακού Παραδοσιακού Πρωινού CBTB» , που ορίζεται για την 

περιοχή της Κέρκυρας και της διασυνοριακής περιοχής του έργου, σύμφωνα με το παράρτημα που 

ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος εγχειριδίου. Η εν λόγω λίστα μπορεί να 

μεταβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και οι 

συμμετέχουσες επιχειρήσεις υποχρεούνται να συμμορφώνονται αναλόγως. 

3. Αναρτούν το Σήμα «Διασυνοριακό Παραδοσιακό Πρωινό CBTB» σε εμφανές σημείο του χώρου της 

επιχείρησης όπου προσφέρεται το πρωινό/όπου προσφέρεται το προϊόν, στην ιστοσελίδα της 
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επιχείρησης με ενεργή σύνδεση στην ιστοσελίδα του έργου CBTB cbtb.eu καθώς και στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης που έχει παρουσία η επιχείρηση. 

4. Ακολουθούν το σύνολο των υποχρεώσεων σχετικά με τη σήμανση και παρουσίαση του 

«Διασυνοριακού Παραδοσιακού Πρωινού CBTB» στο χώρο παροχής του πρωινού χρησιμοποιώντας 

τα σχετικά πρότυπα σήμανσης που θα δοθούν από το Επιμελητήριο Κέρκυρας με τη χορήγηση του 

σήματος.  

5. Συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και παρατηρήσεις τόσο του προσωπικού του Επιμελητηρίου 

Κέρκυρας όσο και της ομάδας εμπειρογνωμόνων και πιστοποίησης εξουσιοδοτημένης από το 

Επιμελητήριο Κέρκυρας.  

6. Δέχονται τους (πιθανούς) αρχικούς και επιβεβαιωτικούς ελέγχους, που θα πραγματοποιούνται 

από την ομάδα εμπειρογνωμόνων και πιστοποίησης που είναι εξουσιοδοτημένη γι’ αυτό το σκοπό 

από το Επιμελητηρίου Κέρκυρας. 

7. Φέρουν ευθύνη για όλα τα θέματα ασφαλείας τροφίμων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

8. Το σήμα χορηγείται για μια τριετία.  

4. Διαδικασία χορήγησης και εφαρμογής του Σήματος «Διασυνοριακό Παραδοσιακό 

Πρωινό CBTB» 

Η διαδικασία χορήγησης και χρήσης του σήματος «Διασυνοριακό Παραδοσιακό Πρωινό CBTB» 

περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:  

1. Συμπλήρωση της σχετικής «Αίτηση για χορήγηση του σήματος ‘Διασυνοριακό Παραδοσιακό 

Πρωινό CBTB’» από τον υπεύθυνο εκπρόσωπο της επιχείρησης, στην οποία καταγράφονται τα 

στοιχεία της επιχείρησης καθώς και τα προϊόντα και οι συνταγές που (θα) προσφέρονται στους 

πελάτες για πρωινό κατά την εφαρμογή του σήματος. Η τουριστική επιχείρηση είναι υποχρεωμένη 

να προσφέρει τουλάχιστον πέντε από τα κοινά παραδοσιακά προϊόντα/συνταγές που βρίσκονται στη 

λίστα των κοινών παραδοσιακών προϊόντων και συνταγών του «Διασυνοριακού Παραδοσιακού 

Πρωινού CBTB» ,όπως καταγράφονται ανά κατηγορία. Αντίστοιχα, ο παραγωγός είναι 

υποχρεωμένος να προσφέρει τουλάχιστον ένα από τα κοινά παραδοσιακά προϊόντα που βρίσκονται 

στη λίστα των κοινών παραδοσιακών προϊόντων και συνταγών του «Διασυνοριακού Παραδοσιακού 

Πρωινού CBTB». Εφόσον το επιθυμεί, η επιχείρηση μπορεί να προσθέσει και άλλα 

προϊόντα/συνταγές στο πρωινό της πέραν των υποχρεωτικών, αρκεί να φέρουν και αυτά την 

αντίστοιχη ειδική σήμανση, σύμφωνα με τα πρότυπα σήμανσης. Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση 

που η επιχείρηση επιθυμεί να προσφέρει κάποιο παραδοσιακό προϊόν/συνταγή που δεν 

περιλαμβάνεται στη λίστα του «Διασυνοριακού Παραδοσιακού Πρωινού CBTB», ο εκπρόσωπος της 

επιχείρησης με επαρκή τεκμηρίωση μπορεί να ενημερώσει το Επιμελητήριο Κέρκυρας, ώστε να 

προστεθεί και αυτό το προϊόν/συνταγή στην σχετική λίστα του «Διασυνοριακού Παραδοσιακού 

Πρωινού CBTB» και να το προσφέρει ως προϊόν/συνταγή με την ειδική, πάντα, σήμανση. Η αίτηση 
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θα πρέπει να αποστέλλεται πλήρως συμπληρωμένη στο Επιμελητήριο Κέρκυρας 

cbtb.corfu@gmail.com. 

2. Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων του παρόντος εγχειριδίου και των παραρτημάτων του από τον 

υπεύθυνο εκπρόσωπο της επιχείρησης, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της αίτησης (βήμα 1), 

και αποστολή της αίτησης πλήρως συμπληρωμένης στο Επιμελητήριο Κέρκυρας 

cbtb.corfu@gmail.com . Με την αποστολή της αίτησης, η επιχείρηση αποδέχεται όλους τους όρους 

του παρόντος εγχειριδίου και των παραρτημάτων του. 

3. Το σήμα χορηγείται από το Επιμελητήριο Κέρκυρας μετά από έλεγχο, ο οποίος διενεργείται από 

το Επιμελητήριο Κέρκυρας και εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο, μέλος της ομάδας εμπειρογνώμων και 

πιστοποίησης που θα έχει οριστεί από το Επιμελητήριο Κέρκυρας, είτε ως επιτόπιος έλεγχος στον 

χώρο της επιχείρησης είτε ως ηλεκτρονικός έλεγχος με σκοπό την εξέταση της αίτησης χορήγησης 

σήματος CBTB και τη διαπίστωση της συνδρομής των όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη 

χορήγηση του σήματος CBTB. Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, ο εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος 

αποστέλλει ηλεκτρονικά την Έκθεση Ελέγχου στο Επιμελητήριο, βεβαιώνοντας πως η επιχείρηση 

πληροί ή όχι τις  προϋποθέσεις χορήγησης του Σήματος «CBTB». Σε περίπτωση απόρριψης της 

αίτησης χορήγησης του σήματος, η επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση για έλεγχο όταν 

εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις χορήγησης του σήματος. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της ομάδας 

παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη στην αιτούσα για την τήρηση των όρων, προϋποθέσεων και 

διαδικασιών, για την πιστοποίηση και επομένως τη χορήγηση του σήματος. Τα μέλη της ομάδας 

εμπειρογνωμόνων διενεργούν ελέγχους και στις επιχειρήσεις που ήδη χορηγήθηκε το σήμα CBTB 

προκειμένου να πιστοποιούν τη διαρκή τήρηση των όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας κατά τη 

διάρκεια ισχύος του σήματος. 

4. Με τη βεβαίωση πως η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης του Σήματος 

«Διασυνοριακό Παραδοσιακό Πρωινό CBTB» πλέον πιστοποιείται και βεβαιώνεται να εφαρμόσει το 

σήμα «Διασυνοριακό Παραδοσιακό Πρωινό CBTB». Η επιχείρηση καλείται να είναι σε συνεννόηση 

και επικοινωνία με το Επιμελητήριο και τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο της ομάδας 

εμπειρογνωμόνων και πιστοποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του σήματος. Με την 

πιστοποίηση χορήγησης του σήματος CBTB η συγκεκριμένη επιχείρηση (τουριστική 

επιχείρηση/παραγωγός) πιστοποιείται πως:  

α) προσφέρει ένα ικανοποιητικό επίπεδο εδεσμάτων για πρωινό (προϊόντων και συνταγών) 

(τουλάχιστον πέντε)/προσφέρει ένα ικανοποιητικό επίπεδο προϊόντων για πρωινό (τουλάχιστον 

ένα), του «Διασυνοριακού Παραδοσιακού Πρωινού» με έμφαση κατά περίπτωση στο τοπικό 

παραδοσιακό πρωινό της Κέρκυρας, 

β) χρησιμοποιεί/παράγει σε σημαντικό βαθμό τα κοινά προϊόντα της διασυνοριακής περιοχής του 

«Διασυνοριακού Παραδοσιακού Πρωινού», με έμφαση τα τοπικά κερκυραϊκά προϊόντα, 

γ) προωθεί συνολικά το διασυνοριακό παραδοσιακό πρωινό και παραγωγή, με έμφαση το τοπικό 

παραδοσιακό πρωινό της Κέρκυρας, 

δ) προσφέρει ένα ικανοποιητικό επίπεδο συνολικής παροχής υπηρεσιών πρωινού στους πελάτες 

του. 
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5. Με την πιστοποίηση της επιχείρησης, το Επιμελητήριο ενημερώνει την επιχείρηση και της χορηγεί 

το Σήμα «Διασυνοριακό Παραδοσιακό Πρωινό CBTB», δωρεάν. Μαζί με το σήμα, με στόχο την 

ομοιόμορφη παρουσίαση του «Διασυνοριακού Παραδοσιακού Πρωινού CBTB» από το σύνολο των 

συμμετεχόντων, το Επιμελητήριο Κέρκυρας θα  αποστείλει στην επιχείρηση μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου αποκλειστικά πρότυπα σήμανσης: το λογότυπο του «Διασυνοριακού Παραδοσιακού 

Πρωινού CBTB» το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί σε όλο το υλικό επικοινωνίας της η επιχείρηση και 

στα ηλεκτρονικά μέσα που διαθέτει, το αυτοκόλλητο του «Διασυνοριακού Παραδοσιακού Πρωινού 

CBTB» το οποίο θα κολλήσει άμεσα σε εμφανές σημείο στο χώρο παροχής πρωινού, το ενημερωτικό 

πάγκου το οποίο θα τοποθετήσει πάνω στον πάγκο παροχής πρωινού,  το καρτελάκι των 

προϊόντων/συνταγών που θα τοποθετήσει μπροστά από κάθε ένα προϊόν/συνταγή της λίστας του 

«Διασυνοριακού Παραδοσιακού Πρωινού CBTB». 

6. Με τη χορήγηση του σήματος του «Διασυνοριακού Παραδοσιακού Πρωινού CBTB» , η επιχείρηση 

καλείται να χρησιμοποιήσει τα αποκλειστικά πρότυπα σήμανσης ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες 

χρήσης τους που αναγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Δεν επιτρέπεται κανενός είδους 

μεταβολή/αλλοίωση των σχετικών σημάνσεων που (π.χ. προσθήκη λογότυπου επιχείρησης στα 

έντυπα του «Διασυνοριακού Παραδοσιακού Πρωινού CBTB», μεταβολή των αναλογιών και του 

μεγέθους κλπ.) ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση της σήμανσης για προϊόντα/συνταγές που είναι εκτός 

λίστας «Διασυνοριακού Παραδοσιακού Πρωινού CBTB». 

7. Για την αποτελεσματική προβολή της επιχείρησης που εφαρμόζει το σήμα, το Επιμελητήριο 

Κέρκυρας προβλέπει την προβολή της μέσα από την ιστοσελίδα του έργου CBTB, μέσα από την  

εφαρμογή για κινητά (mobile app) του έργου CBTB καθώς και μέσα από την ιστοσελίδα και social 

media του έργου (όπου διατίθενται) και του Επιμελητηρίου Κέρκυρας. Επίσης, η επιχείρηση οφείλει 

να επικαιροποιεί τακτικά τη σύνθεση του εδεσματολογίου του πρωινού της/προϊόντων της και να 

παρέχει όλο το απαραίτητο ψηφιακό υλικό (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, συνταγές κλπ.) σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στο cbtb.corfu@gmail.com, αποδεχόμενη τη 

χρήση του από το Επιμελητήριο Κέρκυρας για τους σκοπούς προβολής και προώθησης του Σήματος 

«Διασυνοριακού Παραδοσιακού Πρωινού CBTB».  

5. Ανανέωση Σήματος «Διασυνοριακό Παραδοσιακό Πρωινό CBTB» 

Το σήμα χορηγείται για μία τριετία στο όνομα της επιχείρησης/παραγωγού και αφορά τη 

συγκεκριμένη επιχείρηση για την οποία υποβλήθηκε η σχετική αίτηση. 

Η επιχείρηση, εφόσον επιθυμεί την ανανέωση του σήματος CBTB, πρέπει τουλάχιστον δύο μήνες 

πριν από τη λήξη της τριετίας να υποβάλλει αίτηση στο Επιμελητήριο Κέρκυρας. Όλες οι 

επιχειρήσεις/παραγωγοί που υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση του σήματος CBTB, εφόσον 

συνεχίζουν να πληρούν τις προϋποθέσεις και τηρούνται οι αντίστοιχες διαδικασίες ελέγχονται από 

την ειδική ομάδα εμπειρογνώμων για τη διαπίστωση της τήρησής τους για τη χορήγησή του. Η 

ανανέωση του σήματος θα ισχύει για ένα έτος. 

6. Ανάκληση Σήματος «Διασυνοριακό Παραδοσιακό Πρωινό CBTB»  
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Το Σήμα «Διασυνοριακό Παραδοσιακό Πρωινό CBTB» ανακαλείται από το Επιμελητήριο Κέρκυρας 

στις παρακάτω περιπτώσεις:  

1. Το πέρας της τριετούς ισχύος του.  

2. Μη αποδοχή από την επιχείρηση των ελέγχων από το Επιμελητήριο Κέρκυρας, την ομάδα 

εμπειρογνωμόνων και πιστοποίησης ή τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο.  

3. Μη πλήρωση των Όρων, Προϋποθέσεων και διαδικασίας χορήγησης του Σήματος «Διασυνοριακό 

Παραδοσιακό Πρωινό CBTB», όπως διαπιστώνεται από τη σχετική Έκθεση Ελέγχου του 

εξουσιοδοτημένου υπευθύνου που διενήργησε τον έλεγχο στην επιχείρηση. 

4. Αφαίρεση της σχετικής Αδείας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της επιχείρησης.  

5. Ανάκληση ή αφαίρεση του Ειδικού Σήματος/Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης. 

6. Μεταβολή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται την επιχείρηση, η οποία 

συνεπάγεται έκδοση νέου Ειδικού Σήματος «Διασυνοριακό Παραδοσιακό Πρωινό CBTB».  

7. Επιθυμία του νόμιμου εκπροσώπου να πάψει να εφαρμόζει το σήμα. 

8. Αλλαγή του συνόλου του καταλόγου εδεσμάτων πρωινού χωρίς την ενημέρωση του 

Επιμελητηρίου Κέρκυρας. 

Κατά της Απόφασης Ανάκλησης του Σήματος «Διασυνοριακό Παραδοσιακό Πρωινό CBTB», ο 

υπεύθυνος της επιχείρησης δικαιούται να ασκήσει ένσταση εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής απόφασης ενώπιον της Διοικούσας Επιτροπής του Επιμελητηρίου Κέρκυρας., η οποία 

αποφαίνεται οριστικά επί της ενστάσεως. 

7. Αρχικοί και Επιβεβαιωτικοί Έλεγχοι από εξουσιοδοτημένους υπεύθυνους από το 

Επιμελητήριο Κέρκυρας 

Οι αρχικοί έλεγχοι για τη χορήγηση του Σήματος «Διασυνοριακό Παραδοσιακό Πρωινό CBTB» και οι 

επιβεβαιωτικοί έλεγχοι για τη διατήρησή του Σήματος διενεργούνται από εξουσιοδοτημένο 

υπεύθυνο μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων και πιστοποίησης, που εξουσιοδοτεί το 

Επιμελητήριο Κέρκυρας γι’ αυτό το σκοπό. 

Αυτοί μπορεί να είναι Νομικά ή φυσικά πρόσωπα που κατά την απόλυτο κρίση των οργάνων του 

Επιμελητηρίου Κέρκυρας διαθέτουν τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα για την 

πραγματοποίηση των ελέγχων. 

8. Υποχρεώσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων και πιστοποίησης 

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων επωνυμίας και πιστοποίησης είναι υπεύθυνη: 

α) Να διενεργεί, σε συνεννόηση και σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κέρκυρας, έλεγχο  (είτε ως 

επιτόπιος έλεγχος στον χώρο της επιχείρησης είτε ως ηλεκτρονικός) με σκοπό την εξέταση της 
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αίτησης χορήγησης σήματος CBTB της επιχείρησης και τη διαπίστωση της συνδρομής της με τους 

όρους, προϋποθέσεις και διαδικασία για τη χορήγηση του σήματος CBTB.  

β) Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, να στέλνει ηλεκτρονικά συμπληρωμένη Έκθεση Ελέγχου στο 

Επιμελητήριο, βεβαιώνοντας πως η επιχείρηση πληροί ή όχι τις  προϋποθέσεις χορήγησης του 

Σήματος «Διασυνοριακό Παραδοσιακό Πρωινό CBTB».  

γ) Να παρέχει ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη στην αιτούσα επιχείρηση για την τήρηση 

των όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας, για την πιστοποίηση και επομένως τη χορήγηση του 

σήματος. 

δ) Να καθοδηγεί τις αιτούσες επιχειρήσεις στα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν για τη 

χορήγηση και εφαρμογή του σήματος «Διασυνοριακό Παραδοσιακό Πρωινό CBTB». 

ε) Να βρίσκεται σε επικοινωνία με τις επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί το σήμα καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εφαρμογής του σήματος. 

 

  



 

9 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΩΝ  

«ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΡΩΙΝΟ CBTB» 

               Ονομασία (αγγλικά) Κατηγορία Είδος Προέλευση 

Olive oil Ελαιόλαδο Προϊόν Ελλάδα/Κέρκυρα 

Musai Olive oil Ελαιόλαδο Προϊόν Αλβανία/Αυλώνας 

Anevato PDO Τυρί Προϊόν Ελλάδα/Γρεβενά 

Corfu’ cheese Τυρί Προϊόν Ελλάδα/Κέρκυρα 

Corfu graviera Τυρί Προϊόν Ελλάδα/Κέρκυρα 

Cottage cheese from Tragjas Vlora Τυρί Προϊόν Αλβανία /Αυλώνας, 

Αργυρόκαστρο 

Fresh cheese of Llogora Τυρί Προϊόν Αλβανία /Αυλώνας 

Feta PDO Τυρί Προϊόν Ελλάδα/Γρεβενά 

Kefalograviera Τυρί Προϊόν Ελλάδα/Γρεβενά 

Kaseri Τυρί Προϊόν Ελλάδα/Γρεβενά 

Mpatzos Τυρί Προϊόν Ελλάδα/Γρεβενά 

Salado Αλλαντικό Προϊόν Ελλάδα/Κέρκυρα 

Noumboulo Αλλαντικό Προϊόν Ελλάδα/Κέρκυρα 

Sausage – Cold cuts Αλλαντικό Προϊόν Ελλάδα/Γρεβενά 

Honey Μέλι Προϊόν Ελλάδα/Κέρκυρα 

Mjalti shumelulesh Lunxheria/  

Lunxheria Honey 

Μέλι Προϊόν Αλβανία /Αργυρόκαστρο 

Honey Μέλι Προϊόν Ελλάδα/Γρεβενά 

Corfu butter Βούτυρο  Προϊόν Ελλάδα/Κέρκυρα 

Milk Γάλα/Γιαουρτοπ

οτό 

Προϊόν Ελλάδα/Κέρκυρα 

Dhalle / Buttermilk Γάλα/Γιαουρτοπ

οτό 

Προϊόν Αλβανία /Αυλώνας, 

Αργυρόκαστρο 

Yogurt Γιαούρτι  Προϊόν Ελλάδα/Γρεβενά 

Yogurt Γιαούρτι  Προϊόν Ελλάδα/Κέρκυρα 

Sheep yoghurt with honey and nuts 

Llogora 

Γιαούρτι  Συνταγή Αλβανία /Αυλώνας 

Koum kouat (marmlade)  Μαρμελάδα Συνταγή Ελλάδα/Κέρκυρα 

Marmalade (fig, cherries, quinces, 

oranges, strawberries) 

Μαρμελάδα Συνταγή Αλβανία/Αυλώνας 

Panada Ψωμί Συνταγή Ελλάδα/Κέρκυρα 

Poutinga (Apple pudding) Κεικ Συνταγή Ελλάδα/Κέρκυρα 

Laggites Γλυκό Συνταγή Ελλάδα/Γρεβενά 

Pantespani Γλυκό Συνταγή Ελλάδα/Κέρκυρα 
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Sikomaida  Γλυκό Συνταγή Ελλάδα/Κέρκυρα 

Pasta flora Γλυκό Συνταγή Ελλάδα/Κέρκυρα 

Fogatsa Γλυκό Συνταγή Ελλάδα/Κέρκυρα 

Koum kuat sweet spoon Γλυκό Συνταγή Ελλάδα/Κέρκυρα 

Oats carioca with Sikomaida Γλυκό Συνταγή Ελλάδα/Κέρκυρα 

Sikomaida cake Γλυκό Συνταγή Ελλάδα/Κέρκυρα 

Pancakes with kum kuat sweet spot, 

cinnamon and sugar 

Γλυκό Συνταγή Ελλάδα/Κέρκυρα 

Karkanaqe Γλυκό κέικ Συνταγή Αλβανία /Αργυρόκαστρο 

Fogatsa brioche Γλυκό κέικ Συνταγή Ελλάδα/Κέρκυρα 

Mushroom pie with leek Πίτα Συνταγή Ελλάδα/Γρεβενά 

Pie with Mushroom Πίτα Συνταγή Ελλάδα/Γρεβενά 

Tzaletia Πίτα Συνταγή Ελλάδα/Κέρκυρα 

Harapash/memelige Πίτα Συνταγή Αλβανία /Αυλώνας, 

Αργυρόκαστρο 

Byrek Πίτα Συνταγή Αλβανία /Αυλώνας, 

Αργυρόκαστρο 

Petulla, Kila, Kulece, Pite (donuts) Πίτα Συνταγή Αλβανία /Αυλώνας, 

Αργυρόκαστρο 

Pie with anevato cheese or feta PDO Πίτα Συνταγή Ελλάδα/Γρεβενά 

Batzina Πίτα Συνταγή Ελλάδα/Γρεβενά 

Pie with greens Πίτα Συνταγή Ελλάδα/Γρεβενά 

Yoghurt pie Πίτα Συνταγή Ελλάδα/Κέρκυρα 

Pie with noumboulo and meat Πίτα Συνταγή Ελλάδα/Κέρκυρα 

Orange pie Πίτα Συνταγή Ελλάδα/Κέρκυρα 

Naranza salad Φρουτοσαλάτα Συνταγή Ελλάδα/Κέρκυρα 

Koum kuat (fruit) Φρούτο Product Ελλάδα/Κέρκυρα 

Omelet with Bantzo PDO Ομελέτα Συνταγή Ελλάδα/Γρεβενά 

Manxurane Βότανο Προϊόν Αλβανία /Αργυρόκαστρο 

Mountain Tea Βότανο Προϊόν Αλβανία /Αυλώνας, 

Αργυρόκαστρο 

Herbs Βότανο Προϊόν Ελλάδα/Γρεβενά 

Trahanas with mushrooms Σούπα Συνταγή Ελλάδα/Γρεβενά 

Trahana Σούπα Συνταγή Αλβανία /Αυλώνας, 

Αργυρόκαστρο 

Paçe Σούπα Συνταγή Αλβανία/Αργυρόκαστρο  

Άλλο ……….. ……….. ……….. 

 


