SMOTEL
της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος

Όροι και Προϋποθέσεις Χορήγησης
Σήματος «SMOTEL» σε επιχειρήσεις Μη
Κύριων Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με δεδομένο τις διαρκώς εξελισσόμενες τάσεις του τουρισμού και τις
μεταβαλλόμενες ανάγκες των τουριστών και ιδιαίτερα τις προσδοκίες τους για «νέες»
εμπειρίες που απαιτούν την «απομαζικοποίηση» του τουριστικού προϊόντος, τα μη
κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, έρχονται αντιμέτωπα με συνεχείς προκλήσεις, οι
οποίες καθιστούν επιτακτική την ανάγκη εκσυγχρονισμού και αναβάθμισής τους. Η
Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (ΣΕΤΚΕ),
αφουγκραζόμενη τις ανάγκες αυτές, επιδιώκει να δώσει τη δυνατότητα στα μέλη της,
ακολουθώντας τις διεθνείς προδιαγραφές, να αναγνωρισθούν και να αναβαθμιστούν
ως “SMOTEL”. Ο παρών Κανονισμός είναι το αποτέλεσμα μίας πρωτοβουλίας της
Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος, με στόχο την
ανάπτυξη ενός αξιόπιστου συστήματος χορήγησης του σήματος “SMOTEL” για τα
μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας. Σκοπός
της ΣΕΤΚΕ ήταν η δημιουργία ενός φιλικού προς τα μέλη της, συστήματος ένταξης
στο σήμα “SMOTEL” υπό την αιγίδα του οποίου, θα μπορούν να παρέχουν ένα
αναβαθμισμένο και
διαφοροποιημένο σύνολο τουριστικών υπηρεσιών.
Η ΣΕΤΚΕ έχει διασφαλίσει για λογαριασμό των μελών της το αποκλειστικό δικαίωμα
χρήσης του κατοχυρωμένου συλλογικού σήματος “SMOTEL”- τόσο σε εθνικό όσο
και σε κοινοτικό επίπεδο-, με αποτέλεσμα η χρήση του σήματος να επιτρέπεται και
να πραγματοποιείται μόνο κατόπιν αδείας του και υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος
Κανονισμού, η εφαρμογή του οποίου είναι υποχρεωτική για όλα τα μη κύρια
ξενοδοχειακά καταλύματα που θα ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα.
Το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης (T-CERT) διατηρεί για λογαριασμό των
μελών της ΣΕΤΚΕ το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του κατοχυρωμένου εμπορικού
σήματος “SMOTEL” .

1. Στόχευση
Η ανάπτυξη ενός αξιόπιστου συστήματος χορήγησης του σήματος “SMOTEL” στα
μη κύρια τουριστικά καταλύματα δύναται να λειτουργήσει ως ένα μέσο προώθησης
και διάκρισής τους.
Κύρια στόχευση είναι:




Να αναγνωριστούν και να αναδειχθούν καταλύματα μικρού μεγέθους, τα
οποία έχουν επενδύσει σε μία διαφοροποιημένη εμπειρία διαμονής
Να αναβαθμιστούν παροχές και υπηρεσίες
Να προβληθούν τα τουριστικά καταλύματα που κατέχουν το σήμα
“SMOTEL” στην εσωτερική, καθώς και τις διεθνείς τουριστικές αγορές.

2. Δράσεις
Βασιζόμενη στα ανωτέρω, η ΣΕΤΚΕ μέσω του Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης
(T-CERT):


Δημιούργησε ειδικό διαδικτυακό ιστότοπο για το σήμα “SMOTEL” στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.t-cert.gr, ο οποίος ενημερώνεται
συνεχώς.



Διοργανώνει προωθητικές ενέργειες με σκοπό τη διάδοση του σήματος
στο ευρύ κοινό, καθώς και την ανάδειξη των πιστοποιημένων
επιχειρήσεων.

Το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης διατηρεί για λογαριασμό των μελών της
ΣΕΤΚΕ το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του κατοχυρωμένου εμπορικού σήματος
“SMOTEL” και επομένως η χρήση του σήματος επιτρέπεται να γίνεται μόνο κατόπιν
άδειας του και υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος.
3. Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής
Ο παρών Κανονισμός δημοσιεύεται από το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης και
καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ένταξης στο σήμα
“SMOTEL” στα κατά νόμο λειτουργούντα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα. Η
αποδοχή και εφαρμογή του Κανονισμού είναι υποχρεωτική για όλους τους
επιχειρηματίες μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων που επιθυμούν να ενταχθούν
στο σήμα «SMOTEL».
4. Εννοιολογικά χαρακτηριστικά
α. “SMOTEL”
Μη κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα το οποίο:
1. Προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους επισκέπτες του &
2. Είναι διαφοροποιημένο και μοναδικό σε σχέση με τα υπόλοιπα καταλύματα.

β. Τουρισμός Εμπειρίας
Ο τουρισμός εμπειρίας στοχεύει στην εξειδίκευση των μη κύριων τουριστικών
καταλυμάτων και στη διαφοροποίηση του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος,
στηριζόμενος στα συγκριτικά πλεονεκτήματα επιλογών που προσφέρει στους
επισκέπτες η κάθε περιοχή, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο στους επισκέπτες –
τουρίστες μια ξεχωριστή μοναδική τουριστική εμπειρία με συγκεκριμένη ταυτότητα.
Με αυτόν τον τρόπο καθιερώνονται «σύνθετα» τουριστικά πακέτα, εμπλουτισμένα με
διάφορες τουριστικές εμπειρίες και δραστηριότητες, οι οποίες αυξάνουν τις
πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις του τουρισμού και υποστηρίζουν την περιφερειακή
οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και επιχειρηματικότητα.
γ. Καλάθι Πρωινού
Το καλάθι πρωινού έχει σκοπό να συνδέσει τον κλάδο των μη κύριων ξενοδοχειακών
καταλυμάτων με τις τοπικές κοινωνίες και να προωθήσει τον πρωτογενή τομέα της
κάθε περιοχής, ωθώντας παράλληλα την εξωστρέφεια των ελληνικών προϊόντων. Ο
επισκέπτης έχει την ευκαιρία να γευτεί στο πρωινό του τοπικά προϊόντα από
μικρούς, τοπικούς παραγωγούς.
5. Προϋποθέσεις χορήγησης σήματος «SMOTEL»
Οι όροι και προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν τα μη κύρια ξενοδοχειακά
καταλύματα, προκειμένου να τους χορηγηθεί από το Ινστιτούτο Τουριστικής
Ανάπτυξης Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Χορήγησης σήματος
“SMOTEL” είναι οι κάτωθι:







Nα διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας μη
κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε ισχύ.
Να είναι μέλη της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών
Καταλυμάτων Ελλάδος (ΣΕΤΚΕ).
Να πληρούν τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις και να συμμορφώνονται με
τις υποδείξεις, πρότυπα και διαδικασίες που τίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
του παρόντος Κανονισμού. Οι εν λόγω προϋποθέσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3)
δύνανται να τροποποιούνται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. του Ινστιτούτου
Τουριστικής Ανάπτυξης βάσει των ισχυόντων κάθε φορά κριτηρίων
κατάταξης. Οι παροχές που συνθέτουν το σήμα “SMOTEL” παρέχονται από
τα μη κύρια τουριστικά καταλύματα στους επισκέπτες – τουρίστες δωρεάν.
Τα καταλύματα υποχρεούνται να αναρτούν τις εν λόγω παροχές στην
ιστοσελίδα τους.
Να αποδέχονται τις διαδικασίες ελέγχου της ΣΕΤΚΕ όπως αυτές ορίζονται
στον παρόντα Κανονισμό.
Να καταβάλλουν στο Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης το κόστος
απόκτησης και χρήσης του σήματος “SMOTEL” για την αρχική χορήγηση και





την ανανέωσή του, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Ινστιτούτου
Τουριστικής Ανάπτυξης. Στο Παράρτημα 2 αναφέρονται τα κόστη αρχικού
ελέγχου και ετήσιας ανανέωσης
Να υποβάλουν προς το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης σχετική αίτηση
για τη χορήγηση Βεβαίωσης Συνδρομής Προϋποθέσεων Σήματος “SMOTEL”
μέσω της σχετικής ιστοσελίδας http://www.t-cert.gr .
Να αναρτούν το διακριτικό σήμα “SMOTEL” , καθώς και το διακριτικό τίτλο
της επιχείρησης σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταλύματος σε μορφή
plexiglass και να διατηρούν το λογότυπο του σήματος στην ιστοσελίδα του
καταλύματος (εφόσον υπάρχει) καθ’ όλη τη διάρκεια του σήματος. Τα κύρια
τουριστικά καταλύματα δεν δύνανται να ενσωματώνουν το λήμμα SMOTEL
στον διακριτικό τίτλο που θα κατοχυρώνουν στον αρμόδιο δημόσιο φορέα.
6. Διαδικασία λήψης σήματος“SMOTEL” και διατήρηση του σήματος

1. Είσοδος στην πλατφόρμα www.t-cert.gr
2. Συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης ένταξης στην υπηρεσία “SMOTEL”,
ηλεκτρονικά μέσω της παραπάνω ιστοσελίδας.
3. Επισύναψη Ειδικού Σήματος Λειτουργίας – Γνωστοποίησης Λειτουργίας μη
κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.
4. Έλεγχος και έγκριση της αίτησης από το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης.
5. Κατάθεση στο Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης του συνολικού κόστους
πιστοποίησης για ένταξη στο “SMOTEL” και αποστολή του αποδεικτικού
κατάθεσης στο info@t-cert.gr. Σε περίπτωση εκ των υστέρων ακύρωσης της
συμμετοχής του επιχειρηματία, το ποσό που έχει καταβληθεί δε μπορεί να
επιστραφεί. Σε περίπτωση όμως απόρριψης της αίτησης συμμετοχής του
επιχειρηματία εκ μέρους του Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης, το ποσό θα
επιστρέφεται.
6. Το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης συγκεντρώνει όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, τα οποία αποδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 8 του παρόντος. Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει την
πληρότητα και την συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό και τελικά
εισηγείται στο Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης την έκδοση της Βεβαίωσης
Συνδρομής Προϋποθέσεων Χορήγησης Σήματος “SMOTEL”. Σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης με τον παρόντα Κανονισμό, η Επιτροπή ενημερώνει το
Ινστιτούτο για τα ευρήματα και αυτό με τη σειρά του ενημερώνει τον
υπεύθυνο του καταλύματος για τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες.
7. Το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης αποστέλλει ηλεκτρονικά στο κάθε
κατάλυμα τη Βεβαίωση Συνδρομής Προϋποθέσεων
- Πιστοποιητικό
Χορήγησης Σήματος “SMOTEL”. Το κατάλυμα έχει τη δυνατότητα, σε
περίπτωση που το επιθυμεί, να προμηθευτεί τη Βεβαίωση και σε μορφή
plexiglass με επιπλέον κόστος.

7. Διάρκεια σήματος “SMOTEL” – Ανανέωση
Το σήμα έχει ισχύ 5 έτη και ανανεώνεται κατόπιν αιτήματος του καταλύματος για
διάστημα ενός έτους κάθε φορά. Μετά το πέρας της διάρκειας ισχύος του
ανανεώνεται ακολουθώντας εκ νέου τη διαδικασία αρχικής πιστοποίησης.
Για την ετήσια ανανέωση του σήματος, η οποία θα λαμβάνει χώρα κατά την
αντίστοιχη ημερομηνία με αυτή της αρχικής Βεβαίωσης που χορηγήθηκε, απαιτείται
η αποστολή των παρακάτω δικαιολογητικών στο Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης:
 Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας σε ισχύ του εν λόγω
καταλύματος.
 Καρτέλα Ενημέρωσης Πελάτη του τρέχοντος έτους βάσει του Ν. 4403/2016
(άρθρο 50 παρ.4).

8. Έλεγχος - Επιθεώρηση
Το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης με απόφαση του Δ.Σ. επιλέγει και
εξουσιοδοτεί τα μέλη του Δ.Σ., που θα απαρτίζουν την αρμόδια Επιτροπή, στην οποία
θα αναθέτει τη διεκπεραίωση του ελέγχου για την έκδοση της Βεβαίωσης Συνδρομής
Νομίμων Προϋποθέσεων Χορήγησης του Σήματος “SMOTEL”. Η αρμόδια
Επιτροπή, μετά από την εξέταση της ηλεκτρονικής αίτησης του καταλύματος και του
επισυναπτόμενου υλικού τεκμηρίωσης, αποφασίζει εάν το κατάλυμα πληροί τις
προδιαγραφές για τη λήψη του σήματος «SMOTEL». H Επιτροπή δύναται να
προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώνει και να παρακολουθεί
τη συμμόρφωση των μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων στον παρόντα Κανονισμό.
Τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, υποχρεούνται να συνεργάζονται πλήρως στα
πλαίσια οποιασδήποτε επιθεώρησης.
9. Ανάκληση Βεβαίωσης Συνδρομής Προϋποθέσεων Χορήγησης Σήματος
“SMOTEL” - Ποινές
Η εν ισχύ Βεβαίωση Συνδρομής Προϋποθέσεων Χορήγησης του σήματος
“SMOTEL” ανακαλείται στις κάτωθι περιπτώσεις:






Παύση λειτουργίας του μη κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος –Ανάκληση
Ειδικού Σήματος Λειτουργίας/ Γνωστοποίησης Λειτουργίας
Μη προσκόμιση απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ετήσια ανανέωση
χορήγησης του σήματος.
Μη αποδοχή από το κατάλυμα του ελέγχου – επιθεώρησης από την αρμόδια
επιτροπή του Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης κατά τη διάρκεια ισχύος
του σήματος.
Διαπίστωση μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων του παρόντος
Κανονισμού




Μη ανανέωση του σήματος “SMOTEL” από το μη κύριο ξενοδοχειακό
κατάλυμα κάθε έτος, καθώς και μετά το πέρας της ενδεδειγμένης ισχύος του.
Αίτηση διακοπής της ισχύος της Βεβαίωσης από το κατάλυμα.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο εκπρόσωπος του καταλύματος οφείλει να επιστρέψει
την πρωτότυπη Βεβαίωση Συνδρομής Προϋποθέσεων Χορήγησης Σήματος
“SMOTEL”, την έκδοσή της σε plexiglass -εφόσον υπάρχει- και να παύσει τη χρήση
του λογοτύπου του Σήματος (πχ. από το site, τα διαφημιστικά έντυπα του
καταλύματος κλπ). Άλλως το Ινστιτούτο δύναται να δρομολογήσει νομικές
διαδικασίες που προβλέπονται.
Κατά της απόφασης ανάκλησης του σήματος, ο υπεύθυνος του μη κύριου
ξενοδοχειακού καταλύματος δικαιούται να ασκήσει ένσταση εντός 15 ημερών από
την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ενώπιoν του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης, το οποίο αποφαίνεται οριστικά επί της
ενστάσεως.
10. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
Το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης δύναται σε συνεργασία με τη ΣΕΤΚΕ και τα
μέλη της να διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για το προϊόν “SMOTEL” ανά
περιοχή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ “SMOTEL”
2.

-

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ “SMOTEL”

- Αρχικό κόστος πιστοποίησης
- Ετήσιο κόστος διατήρησης πιστοποίησης
3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΣΗΜΑΤΟΣ “SMOTEL”

Αριθμός Σήματος:………...

Αθήνα…./…./…...

Χορήγηση Σήματος “SMOTEL”
Η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος βεβαιώνει
ότι το μη κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα με διακριτικό τίτλο
«……………………………………………………………..»
συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση του
συλλογικού σήματος ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ “SMOTEL”
από «……» έως «…….»
Επωνυμία Επιχείρησης:
Διεύθυνση:

Ο Πρόεδρος

Συνολικό Κόστος αρχικής ένταξης / ετήσιας ανανέωσης
Κόστος συμμετοχής για
την αρχική ένταξη στην
υπηρεσία “SMOTEL”

Κόστος ετήσιας
ανανέωσης σήματος
“SMOTEL”

Ιδιοκτήτες μη κύριων
τουριστικών
καταλυμάτων μέλη της
ΣΕΤΚΕ

100 ευρώ*

20 ευρώ*

Ιδιοκτήτες μη κύριων
τουριστικών
καταλυμάτων μη μέλη
της ΣΕΤΚΕ

200 ευρώ*

50 ευρώ*

* Στα ποσά του ανωτέρω πίνακα (Γ) δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.
Τα παραπάνω ποσά, κατατίθενται στην Τράπεζα EUROBANK στον κάτωθι
λογαριασμό:
0026.0052.24.0200935105
ή IBAN : GR5702600520000240200935105
Δικαιούχος : Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης

Με γαλάζιο χρώμα, οι υποχρεωτικές προδιαγραφές SMOTEL, ανά κατηγορία κλειδιών.
Με άσπρο χρώμα, οι υποχρεωτικές προδιαγραφές ανά κατηγορία κλειδιών σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 3119/2018.
Α/Α

5 ΚΛΕΙΔΙΑ

4 ΚΛΕΙΔΙΑ

3 ΚΛΕΙΔΙΑ

2 ΚΛΕΙΔΙΑ

1 ΚΛΕΙΔΙ

1

Πρόσβαση
στο Διαδίκτυο στο δωμάτιο /
διαμέρισμα

Πρόσβαση
στο Διαδίκτυα στο
δωμάτιο / διαμέρισμα

Πρόσβαση
στο Διαδίκτυο στο δωμάτιο /
διαμέρισμα

Παροχή WIFI

Παροχή WIFI

2

Επίπεδη τηλεόραση
τουλάχιστον 26"

Επίπεδη τηλεόραση
τουλάχιστον 26"

TΗΛΕΟΡΑΣΗ

TΗΛΕΟΡΑΣΗ

TΗΛΕΟΡΑΣΗ

3

Λειτουργία υποδοχής 12
ώρες

Λειτουργία υποδοχής 12
ώρες

Λειτουργία υποδοχής 12
ώρες

Παρουσία υπευθύνου
καταλύματος για 4 ώρες με
γνώση ξένης γλώσσας

Παρουσία υπευθύνου
καταλύματος για 4 ώρες με
γνώση ξένης γλώσσας

4

Website σε 2 γλώσσες:
ελληνικά συν μία ξένη
γλώσσα

Website σε 2 γλώσσες:
ελληνικά συν μία ξένη
γλώσσα

Website σε 2 γλώσσες:
ελληνικά συν μία ξένη
γλώσσα

Website σε 2 γλώσσες:
ελληνικά συν μία ξένη
γλώσσα

Website σε 2 γλώσσες:
ελληνικά συν μία ξένη γλώσσα

5

Λαβή ασφαλείας στη
ντουζιέρα ή στη μπανιέρα

Λαβή ασφαλείας στη
ντουζιέρα ή στη μπανιέρα

Λαβή ασφαλείας στη
ντουζιέρα ή στη μπανιέρα

Λαβή ασφαλείας στη
ντουζιέρα ή στη μπανιέρα

Λαβή ασφαλείας στη
ντουζιέρα ή στη μπανιέρα

6

Ηλεκτρικός στεγνωτήρας
μαλλιών

Πιστολάκι μαλλιών

Πιστολάκι μαλλιών

Πιστολάκι μαλλιών

Πιστολάκι μαλλιών

7

Βραστήρας νερού και υλικά
για καφέ, τσάι

Βραστήρας
νερού και υλικά για καφέ,
τσάι

Βραστήρας νερού

Βραστήρας νερού

Βραστήρας νερού

8

Καλάθι πρωινού όπως
ορίζεται από ΣΕΤΚΕ

Καλάθι πρωινού όπως
ορίζεται από ΣΕΤΚΕ

Καλάθι πρωινού όπως
ορίζεται από ΣΕΤΚΕ

Καλάθι πρωινού όπως
ορίζεται από ΣΕΤΚΕ

Καλάθι πρωινού όπως
ορίζεται από ΣΕΤΚΕ

Ένταξη σε τουλάχιστον ένα
πρόγραμμα τουρισμού
εμπειρίας της ΣΕΤΚΕ

Ένταξη σε τουλάχιστον ένα
πρόγραμμα τουρισμού
εμπειρίας της ΣΕΤΚΕ

9

10

Καλύμματα υγιεινής
προστασίας για στρώματα μαξιλάρια

Καλύμματα υγιεινής
προστασίας για
στρώματα - μαξιλάρια

Καλύμματα υγιεινής
προστασίας για στρώματα μαξιλάρια

Καλύμματα υγιεινής
προστασίας για στρώματα μαξιλάρια

Καλύμματα υγιεινής
προστασίας για στρώματα μαξιλάρια

11

Σίδερο και σανίδα
σιδερώματος, κατοπιν
αιτήματος

Σίδερο και σανίδα
σιδερώματος, κατοπιν
αιτήματος

Σίδερο και σανίδα
σιδερώματος, κατοπιν
αιτήματος

Σίδερο και σανίδα
σιδερώματος, κατοπιν
αιτήματος

Σίδερο και σανίδα
σιδερώματος, κατοπιν
αιτήματος

