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1. Εισαγωγή 
 

Τα Τουριστικά Καταλύματα σε συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις στο εξής προσφέρουν τη δυνατότητα στους 
επισκέπτες να κάνουν δραστηριότητες που θα τους φέρουν κοντά στον ίδιο τον τουριστικό προορισμό, 
συνδυάζοντας την άθληση ή την απόδραση σε ένα εκπληκτικό τοπίο, με τα τοπικά εδέσματα και τις 
ανεπτυγμένες παροχές διακοπών. Ο «Τουρισμός Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ», δε περιλαμβάνει συμμετοχή μόνο 
σε αθλητικές δραστηριότητες∙ στοχεύει στη γνωριμία και επαφή των επισκεπτών με τον ίδιο τον τόπο, τη φύση 
του, τα προϊόντα, τις γεύσεις, την καλή και γενναιόδωρη φιλοξενία. Όλες οι εμπειρίες, αποτυπώνονται στο 
μυαλό και στην καρδιά των επισκεπτών και τους οδηγούν να γίνουν και οι ίδιοι κομμάτι του τόπου, 
δημιουργώντας τους την ανάγκη να επισκέπτονται τον τόπο αυτό ξανά και ξανά! 

Οι επιχειρήσεις μας, λόγω του μεγέθους τους (μέσος όρος 10-15 δωμάτια), είναι εύκολο, να εξειδικευτούν είτε 
σε ένα συγκεκριμένο πελατολόγιο είτε στην παροχή εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων στους 
επισκέπτες τους και να προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες για αξέχαστες διακοπές. Απολαύστε το!  

Τι παρέχει; 

Το κάθε κατάλυμα, ανάλογα με τις υποδομές της περιοχής στην οποία βρίσκεται, μπορεί να επιλέξει να 
προσφέρει στους επισκέπτες του πολύ εξειδικευμένες παροχές που συγκαταλέγονται στις υπηρεσίες του 
''ALTERNATIVE HOLIDAY EXPERIENCES by SETKE.GR'' (Τουρισμός Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ). Με τον 
τρόπο αυτό, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δώσουν μία νέα ταυτότητα στις διακοπές τους, μέσα από 
βιωματικές εμπειρίες, στις οποίες η ενεργή συμμετοχή τους θα είναι το απαραίτητο συστατικό! Θα 
παρατηρήσουν, θα συμμετάσχουν, θα δοκιμάσουν, θα ενεργήσουν και θα έρθουν πιο κοντά στην ελληνική 
καθημερινότητα, παίρνοντας μαζί τους, κατά την αναχώρηση, ένα κομμάτι του πολιτισμού της περιοχής που 
επισκέφθηκαν, το οποίο θα ζει μέσα τους για πάντα! 

Ο «Τουρισμός Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ» σκοπεύει στην εξειδίκευση των επιχειρήσεών μας και στη 
διαφοροποίηση του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος, στηριζόμενος στα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
επιλογών που προσφέρει στους επισκέπτες η κάθε περιοχή, παρέχοντας έτσι στους φιλοξενούμενούς μας μια 
ξεχωριστή μοναδική τουριστική εμπειρία με συγκεκριμένη ταυτότητα. 

Με αυτό τον τρόπο ένα τουριστικό κατάλυμα θα μπορέσει να εδραιωθεί στην αντίληψη του επισκέπτη, με έναν 
συγκεκριμένο εξειδικευμένο τρόπο, διαφοροποιώντας το προϊόν του. 

Μορφές ''ALTERNATIVE HOLIDAY EXPERIENCES by SETKE.GR'' (Τουρισμός Εμπειρίας από τη 
ΣΕΤΚΕ):  

 GASTRONOMY by SETKE.GR (Γνωριμία με την Ελληνική Κουζίνα από τη ΣΕΤΚΕ) 
 NATURE by SETKE.GR (Περιπατητικός – Περιηγητικός Τουρισμός από τη ΣΕΤΚΕ) 
 CYCLING by SETKE.GR (Ποδηλατικός Τουρισμός από τη ΣΕΤΚΕ) 
 FAMILY by SETKE.GR (Οικογενειακός Τουρισμός από τη ΣΕΤΚΕ) 

 

Δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος 

Βασιζόμενη στους παραπάνω πυλώνες, η Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. μέσω του Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης: 

 Δημιούργησε ειδικό διαδικτυακό ιστότοπο για το Πρόγραμμα ''ALTERNATIVE HOLIDAY EXPERIENCES 
by SETKE.GR'' (Τουρισμός Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.t-cert.gr, ο 
οποίος ενημερώνεται συνεχώς. 
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 Κατόπιν συνεργασίας με τοπικούς θεσμικούς φορείς, το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης, δύναται να 
δημιουργεί «εμπειρίες» προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, αναδεικνύοντας μοναδικές 
δραστηριότητες που μπορούν να απολαύσουν οι επισκέπτες. 

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

 Προβάλλει μέσω του παραπάνω ιστότοπου τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις οι οποίες υποστηρίζουν το 
σήμα ''ALTERNATIVE HOLIDAY EXPERIENCES by SETKE.GR'' (Τουρισμός Εμπειρίας από τη 
ΣΕΤΚΕ). 

 Προβάλλει μέσω του παραπάνω ιστότοπου τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν το σήμα 
''ALTERNATIVE HOLIDAY EXPERIENCES by SETKE.GR'' (Τουρισμός Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ). 

 
Το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης διατηρεί για λογαριασμό των μελών της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. το αποκλειστικό 
δικαίωμα χρήσης του κατοχυρωμένου εμπορικού Σήματος ''ALTERNATIVE HOLIDAY EXPERIENCES by 
SETKE.GR'' (Τουρισμός Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ) και επομένως η χρήση του σήματος επιτρέπεται να γίνεται 
μόνο κατόπιν αδείας του και υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος. 
 

2. Αντικείμενο 

Ο παρών Κανονισμός δημοσιεύεται από το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης προκειμένου να περιγραφούν οι 
όροι και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση του σήματος ''ALTERNATIVE HOLIDAY EXPERIENCES by 
SETKE.GR'' (Τουρισμός Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ) ανεξαρτήτως της μορφής εμπειρίας που θα επιλέξουν. Η 
αποδοχή και εφαρμογή του Κανονισμού είναι υποχρεωτική για όλους τους επιχειρηματίες μη κύριων 
ξενοδοχειακών καταλυμάτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ''ALTERNATIVE HOLIDAY 
EXPERIENCES by SETKE.GR'' (Τουρισμός Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ). Το κάθε ενδιαφερόμενο κατάλυμα, 
δύναται να αιτηθεί και πιστοποιηθεί για παραπάνω της μιας μορφής ''ALTERNATIVE HOLIDAY 
EXPERIENCES by SETKE.GR'' (Τουρισμός Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ) ακολουθώντας ανεξάρτητα για το 
κάθε σήμα τη διαδικασία πιστοποίησης. 
 

3. Προϋποθέσεις καταλύματος ανεξαρτήτως μορφής εμπειρίας 

Οι όροι και προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα προκειμένου να 
τους χορηγηθεί από το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης η Βεβαίωση Συνδρομής Προϋποθέσεων Χορήγησης 
Σήματος ''ALTERNATIVE HOLIDAY EXPERIENCES by SETKE.GR'' (Τουρισμός Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ) 
είναι οι παρακάτω: 

 Να διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας μη κύριων ξενοδοχειακών 
καταλυμάτων σε ισχύ. 

 Να υποβάλλουν προς το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης σχετική αίτηση για τη χορήγηση Βεβαίωσης 
Συνδρομής Προϋποθέσεων Σήματος ''ALTERNATIVE HOLIDAY EXPERIENCES by SETKE.GR'' 
(Τουρισμός Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ) μέσω της σχετικής ιστοσελίδας http://www.t-cert.gr.   

 Να προσφέρουν στους πελάτες τους τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνει η κάθε μορφή 
''ALTERNATIVE HOLIDAY EXPERIENCES by SETKE.GR'' (Τουρισμός Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ), 
σύμφωνα με το παράρτημα που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος κανονισμού. Οι 
απαιτήσεις του σήματος ''ALTERNATIVE HOLIDAY EXPERIENCES by SETKE.GR'' (Τουρισμός 
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Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ) δύνανται να μεταβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ινστιτούτου 
Τουριστικής Ανάπτυξης και τα συμμετέχοντα καταλύματα υποχρεούνται να συμμορφώνονται αναλόγως 
κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το Ινστιτούτο. 

 Να αναρτούν το διακριτικό σήμα ''ALTERNATIVE HOLIDAY EXPERIENCES by SETKE.GR'' 
(Τουρισμός Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ) σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταλύματος και να διατηρούν 
το λογότυπο του σήματος στην ιστοσελίδα του καταλύματος (εφόσον υπάρχει) καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 
του σήματος. 

 Να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και παρατηρήσεις τόσο του αρμόδιου προσωπικού του Ινστιτούτου 
Τουριστικής Ανάπτυξης και της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε., όσο και του εξουσιοδοτημένου από το Ινστιτούτο Τουριστικής 
Ανάπτυξης, για τους ελέγχους, φορέα πιστοποίησης. 

 Να δέχονται τους αρχικούς και επιβεβαιωτικούς ελέγχους, που πραγματοποιούνται από τον προς τούτο 
εξουσιοδοτημένο από το Ινστιτούτο φορέα. 

 Φέρουν ευθύνη για όλα τα θέματα ασφαλείας και γενικότερης νομιμότητας σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 

 Καταβάλλουν στο Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης το κόστος απόκτησης και χρήσης του Σήματος 
''ALTERNATIVE HOLIDAY EXPERIENCES by SETKE.GR'' (Τουρισμός Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ) για 
την αρχική χορήγηση και την ετήσια ανανέωσή του, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Ινστιτούτου 
Τουριστικής Ανάπτυξης. Στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού αναφέρονται τα κόστη αρχικού ελέγχου και 
ετήσιας ανανέωσης. 

 Το σήμα έχει ισχύ 4 έτη. Μετά το πέρας της διάρκειας ισχύος του, ανανεώνεται, ακολουθώντας εκ νέου την 
διαδικασία αρχικής πιστοποίησης. 

 

4. Μορφές ''ALTERNATIVE HOLIDAY EXPERIENCES by SETKE.GR'' (Τουρισμός Εμπειρίας από τη 
ΣΕΤΚΕ), όροι και προϋποθέσεις για πιστοποίηση κάθε μορφής 

 GASTRONOMY by SETKE.GR (Γνωριμία με την Ελληνική Κουζίνα από τη ΣΕΤΚΕ) 

(Γενικές Πληροφορίες – περιγραφή – αναγκαιότητα) 

GASTRONOMY by SETKE.GR (Γνωριμία με την Ελληνική Κουζίνα από τη ΣΕΤΚΕ), είναι μια μορφή 
τουριστικής δραστηριότητας στην οποία οι επισκέπτες τουρίστες, οργανώνουν τα ταξίδια τους με γνώμονα να 
γνωρίσουν την παραδοσιακή τοπική κουζίνα ή να εμπλακούν σε δραστηριότητες σχετικές με την τοπική 
γαστρονομία του προορισμού που επιλέγουν να επισκεφτούν όπως, η εκμάθηση μιας ή περισσοτέρων τοπικών 
συνταγών, η διαδικασία καλλιέργειας και παρασκευής προϊόντων που χαρακτηρίζουν την περιοχή, όπως και 
την αγορά τους απευθείας από τον παραγωγό. 

Τα καταλύματα που θα πιστοποιούνται και θα δραστηριοποιούνται στο  GASTRONOMY by SETKE.GR 
(Γνωριμία με την Ελληνική Κουζίνα από τη ΣΕΤΚΕ), αποκτούν άμεσα αναβαθμισμένες παρεχόμενες 
υπηρεσίες και ξεχωρίζουν  από τον ανταγωνισμό, αφού προσφέρουν μια μοναδική τουριστική εμπειρία με την 
οποία αναδεικνύουν την ιστορία των γαστρονομικών παραδόσεων του τόπου τους, προσελκύοντας όλο και 
περισσότερους επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο όχι μόνο εποχικά, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
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Α/Α Προϋποθέσεις – Κριτήρια Ελέγχου: 
Απαιτούμενη τεκμηρίωση που πρέπει να 

προσκομιστεί: 

1. 

Να υπάρχει επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής 
και Διάθεσης Πλήρους Γεύματος – Εστιατόριο εντός του 
τουριστικού καταλύματος 

ή συμβεβλημένο Κατάστημα Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος - Εστιατόριο σε απόσταση έως 100 μέτρα 

 Σε περίπτωση ύπαρξης καταστήματος εντός του 
καταλύματος: 

Άδεια ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας καταστήματος 
μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (εστιατόριο) 

 

 Σε περίπτωση συνεργαζόμενου εστιατορίου: 

Σύμβαση/ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του  
καταλύματος και του Εστιατορίου (να φέρει υπογραφή 
& σφραγίδα και των 2 μερών) & Άδεια ή Γνωστοποίηση 
Λειτουργίας ΚΥΕ 

 

 Εάν το κατάστημα ανήκει στην ίδια επιχείρηση 
εκμετάλλευσης του καταλύματος & βρίσκεται σε 
απόσταση μέχρι 100μ από το κατάλυμα απαιτείται η 
Άδεια ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας του και 
τεκμηρίωση της απόστασης μέσω Google Maps ή 
σχετική Υπεύθυνη Δήλωση εκπροσώπου της 
επιχείρησης. 

2. 
Ορισμός υπευθύνου για την παράδοση των μαθημάτων 
(υπεύθυνος εστιατορίου/μάγειρας/ υπάλληλος ή 
εκπρόσωπος της επιχείρησης) 

Σχετική Υπεύθυνη Δήλωση για ανάληψη των 
καθηκόντων. 

Αποστολή των σχετικών Πτυχίων – αποδεικτικών 
παρακολούθησης Σεμιναρίων Μαγειρικής Τέχνης 

3. 

Ο υπεύθυνος σεφ ή αυτός που παραδίδει το μάθημα 
παρουσιάζει τη συνταγή από πλευράς της επιχείρησης θα 
δίνει στους συμμετέχοντες σχετικό υλικό. Οδηγίες – 
συμβουλές για την παρασκευή καθώς και φωτογραφία 
του τελικού φαγητού. 

Σχετικό έντυπο στα ελληνικά και σε τουλάχιστον μια 
ξένη γλώσσα 

4. 
Διοργάνωση μαθημάτων τις ώρες που δεν λειτουργεί το 
εστιατόριο 

Πρόγραμμα με τις διαθέσιμες ώρες (έντυπο ή 
ηλεκτρονικό) 

5. 
Διαθέσιμος χώρος παρακολούθησης του μαθήματος 
εκτός του παρασκευαστηρίου 

Φωτογραφία χώρου θέασης 

6. 
Τα μαθήματα δύναται να γίνονται και σε ξένη γλώσσα 
(βάσει της καταγωγής των συμμετεχόντων) 

Πτυχίο ξένης γλώσσας ή Υπεύθυνη δήλωση του 
υπαλλήλου/εκπροσώπου της επιχείρησης ότι έχει 
γνώση της γλώσσας 

7. 

Το κατάλυμα χορηγεί «Αναμνηστικό Συμμετοχής» σε κάθε 
συμμετέχοντα/επισκέπτη μετά το τέλος των μαθημάτων. 
Το «Αναμνηστικό Συμμετοχής» θα είναι στη γλώσσα των 
επισκεπτών ή στα αγγλικά, ενώ θα ακολουθεί το 
υπόδειγμα που φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και φέρει 
επάνω απαραίτητα τα λογότυπα του T-CERT, της μορφής 

Αποστολή του σχετικού αναμνηστικού εντύπου στα 
αγγλικά ή σε άλλη γλώσσα, ανάλογα με την εθνικότητα 
των επισκεπτών. (Κενό - Όπως διαμορφώθηκε από το 
κατάλυμα.) 
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τουρισμού εμπειρίας «Γνωριμία με την Ελληνική Κουζίνα» 
και της EUROCERT. 

 
 

 NATURE by SETKE.GR (Περιπατητικός – Περιηγητικός Τουρισμός από τη ΣΕΤΚΕ) 

(Γενικές Πληροφορίες – περιγραφή – αναγκαιότητα) 

NATURE by SETKE.GR (Περιπατητικός – Περιηγητικός Τουρισμός από τη ΣΕΤΚΕ) είναι μια ακόμα 
μορφή εναλλακτικού τουρισμού η οποία προσφέρει τη δυνατότητα στον επισκέπτη τουρίστα να 
πραγματοποιήσει περιπατητική εκδρομή σε περιοχές αξιόλογης αισθητικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής 
αξίας. Η πεζοπορία σαν φυσική και σωματική δραστηριότητα, είναι εύκολη στην εξάσκηση τους και προσιτή 
σε μεγάλο εύρος ηλικιών. 

Τα καταλύματα που θα πιστοποιούνται και θα δραστηριοποιούνται στο NATURE by SETKE.GR 
(Περιπατητικός – Περιηγητικός Τουρισμός από τη ΣΕΤΚΕ), θα ξεχωρίζουν από τα καταλύματα της περιοχής 
τους, διότι θα μπορούν να προσφέρουν στους επισκέπτες τους, χρήσιμες πληροφορίες, χάρτες, εξοπλισμό και 
υπηρεσίες που αφορούν την περιήγηση τους σε δημοφιλή μονοπάτια και αξιοθέατα της περιοχής τους, είτε 
αυτά είναι στην φύση, είτε σε γραφικές διαδρομές του χωριού και της πόλης τους, δίνοντας επιπλέον έμφαση 
στην ευαισθητοποίηση γύρω από την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, κ.α. 

Σημαντική σημείωση: Η προς πιστοποίηση επιχείρηση δεσμεύεται να μην παρεκκλίνει από όσα ορίζονται στο 
ν. 710/1977 ως ισχύει περί ξεναγών (ΦΕΚ Α΄ 283/27.09.1977). Η εν λόγω μορφή Τουρισμού Εμπειρίας από τη 
ΣΕΤΚΕ αφορά στην παροχή όλων των πληροφοριών/οδηγιών/εξοπλισμού στους επισκέπτες και όχι στη 
συνοδεία αυτών από τους υπαλλήλους ή/ και τους επιχειρηματίες των πιστοποιημένων μη κύριων 
ξενοδοχειακών καταλυμάτων. 

 

Α/Α Προϋποθέσεις – Κριτήρια Ελέγχου: 
Απαιτούμενη τεκμηρίωση που πρέπει να 

προσκομιστεί: 

1. 

Παροχή, σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, χαρτών με τις 
προτεινόμενες διαδρομές (εντός πόλης) ή/και τα 
χαρτογραφημένα μονοπάτια για πεζοπορία (εκτός 
πόλης). Αναγραφή μίας εκτίμησης του χρόνου που 
απαιτείται για την ολοκλήρωση έκαστης διαδρομής. 

Φωτογραφία ή αποστολή των ψηφιακών χαρτών με τις 
προτεινόμενες διαδρομές/ μονοπάτια & αναφορά του 
χρόνου πραγματοποίησης. 

Τουλάχιστον 5 διαδρομές. 

2. 

Επισήμανση επί των χαρτών ή συμπληρωματικά παροχή 
εντύπου πληροφοριών για τα αξιοθέατα/ μνημεία/ 
σημεία ενδιαφέροντος κάθε διαδρομής. Μικρή αναφορά 
- περιγραφή αυτών. 

Σχετικό έντυπο με πληροφορίες για τα σημεία 
ενδιαφέροντος. Τα κριτήρια 1 & 2 δύναται να 
καλύπτονται από 1 ενιαίο έντυπο που φέρει όλες τις 
πληροφορίες. 

3. 

Α. Οδηγίες για την κάθε δραστηριότητα. (π.χ. βαθμός 
δυσκολίας, απαιτήσεις για φυσική κατάσταση, 
προτεινόμενη ώρα αναχώρησης, κ.α.) 

Αποστολή σχετικού εντύπου που να καλύπτονται και οι 
3 απαιτήσεις 

Β. Συμβουλές για την προστασία του περιβάλλοντος κατά 
τη διάρκεια της δραστηριότητας; 

Γ. Γενικοί κανόνες ασφαλείας - Τηλέφωνα έκτακτης 
ανάγκης/ πρώτων βοηθειών 
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4. 
Παροχή εξοπλισμού για κάθε επισκέπτη (σακίδιο, 
θήκη/τσάντα διατήρησης θερμοκρασίας για την 
μεταφορά φαγητού – ροφημάτων) 

Φωτογραφική τεκμηρίωση και τιμολόγιο αγοράς 

5. 
Μπαστούνι (Μπατόν) πεζοπορίας σε αριθμό ίσο με τη 
δυναμικότητα του καταλύματος (το κριτήριο αφορά σε 
περιπάτους εκτός πόλης) 

Φωτογραφική τεκμηρίωση και τιμολόγιο αγοράς 

 
 

 CYCLING by SETKE.GR (Ποδηλατικός Τουρισμός από τη ΣΕΤΚΕ) 

(Γενικές Πληροφορίες – περιγραφή – αναγκαιότητα) 

CYCLING by SETKE.GR (Ποδηλατικός Τουρισμός από τη ΣΕΤΚΕ), είναι μια μορφή τουρισμού, 
σύμφωνα με την οποία ένας από τους κύριους σκοπούς του επισκέπτη τουρίστα, είναι η περιήγηση του με 
ποδήλατο στον προορισμό που θα επιλέξει, όπως και η επισκεψιμότητα περισσότερων περιοχών κατά την 
διάρκεια του ταξιδιού του. 
 
Τα καταλύματα που θα πιστοποιούνται και θα δραστηριοποιούνται στο CYCLING by SETKE.GR 
(Ποδηλατικός Τουρισμός από τη ΣΕΤΚΕ), ωφελούνται περισσότερο σε επισκεψιμότητα από τα μη 
πιστοποιημένα καταλύματα, διότι θα έχουν τη δυνατότητα με τις αναβαθμισμένες υποδομές και υπηρεσίες που 
θα προσφέρουν, να δέχονται όλο τον χρόνο επισκέπτες ποδηλάτες και να τους ενημερώνουν με χάρτες, είτε για 
διαδρομές σε ασφαλή μονοπάτια στην φύση, είτε για διαδρομές εντός πόλης, όπου μπορούν να επισκεφτούν 
και να θαυμάσουν όσο το δυνατόν περισσότερα αξιοθέατα και σημεία ενδιαφέροντος που χαρακτηρίζουν την 
ιστορία του τόπου τους. 

Σημαντική σημείωση: Η προς πιστοποίηση επιχείρηση δεσμεύεται να μην παρεκκλίνει από όσα ορίζονται στο 
ν. 710/1977 ως ισχύει περί ξεναγών (ΦΕΚ Α΄283/27.09.1977). Η εν λόγω μορφή Τουρισμού Εμπειρίας από τη 
ΣΕΤΚΕ αφορά στην παροχή όλων των πληροφοριών/οδηγιών/εξοπλισμού στους επισκέπτες και όχι στη 
συνοδεία αυτών από τους υπαλλήλους ή/ και τους επιχειρηματίες των πιστοποιημένων μη κύριων 
ξενοδοχειακών καταλυμάτων. 
  

Α/Α Προϋποθέσεις – Κριτήρια Ελέγχου: 
Απαιτούμενη τεκμηρίωση που πρέπει να 

προσκομιστεί: 

1. 
Ποδήλατα mountain ή πόλης για το 100% της 
δυναμικότητας του καταλύματος (ιδιόκτητα ή μισθωμένα 
από κατάστημα εκμίσθωσης ποδηλάτων) 

•Φωτογραφική τεκμηρίωση και τιμολόγιο αγοράς 

•Ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας με το κατάστημα 
εκμίσθωσης ποδηλάτων όπου συμπεριλαμβάνονται οι 
Προϋποθέσεις – Κριτήρια Ελέγχου με αριθμό 2, 5, 8. (Το 
συμφωνητικό να είναι σε ισχύ & να φέρει υπογραφή & 
σφραγίδα και των δύο μερών).   

2. 
Παιδικά ποδήλατα ή παιδικά καθίσματα ποδηλάτου 
(διαθέσιμο για τουλ. 20% της δυναμικότητας του 
καταλύματος) (εξαιρούνται καταλύματα only couples)  

Φωτογραφική τεκμηρίωση και τιμολόγιο αγοράς. 

Για καταχώρηση της επιχείρησης ως only couples 
απαιτείται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση Εκπροσώπου. 

3. 

Α. Οδηγίες συμμετοχής για την κάθε δραστηριότητα. (π.χ. 
βαθμός δυσκολίας, απαιτήσεις για φυσική κατάσταση, 
προτεινόμενη ώρα αναχώρησης, κ.α.) 

Αποστολή σχετικού εντύπου που να καλύπτονται και οι 
3 απαιτήσεις 

Β. Συμβουλές για την προστασία του περιβάλλοντος κατά 
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τη διάρκεια της δραστηριότητας 

Γ. Γενικοί κανόνες ασφαλείας - Τηλέφωνα έκτακτης 
ανάγκης/ πρώτων βοηθειών 

4. 
Παροχή έντυπων ή ψηφιακών χαρτών της περιοχής με τις 
διαθέσιμες ποδηλατικές διαδρομές, για mountain bike ή 
εφόσον υπάρχουν χαρτογραφημένες διαδρομές 

Σχετικοί χάρτες 

5. 
Διάθεση απαραίτητου εξοπλισμού (π.χ. κράνος, 
αγκωνίδες, επιγονατίδες κ.α.) για το σύνολο της 
δυναμικότητας του καταλύματος. 

Φωτογραφική τεκμηρίωση και τιμολόγιο αγοράς (εάν ο 
εξοπλισμός είναι ιδιόκτητος) 

6. 
Διαθεσιμότητα χώρου για ασφαλή στάθμευση - φύλαξη 
των ποδηλάτων 

Φωτογραφική τεκμηρίωση 

7. 

Παρακολούθηση και συντήρηση εξοπλισμού. Χρήση 
εντύπου παρακολούθησης και καλής λειτουργίας κατά 
την παράδοση του εξοπλισμού στον επισκέπτη. Το έντυπο 
ακολουθεί το υπόδειγμα που φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
και φέρει επάνω απαραίτητα τα λογότυπα του T-CERT, της 
μορφής τουρισμού εμπειρίας «Ποδηλατικός Τουρισμός» 
και της EUROCERT. 

Αποστολή του σχετικού εντύπου παρακολούθησης και 
καλής λειτουργίας του εξοπλισμού κατά την παράδοση 
στον επισκέπτη. 

(Κενό - Όπως διαμορφώθηκε από το κατάλυμα.) 

*Το έντυπο να διατίθεται και στα αγγλικά ή σε άλλη 
γλώσσα, ανάλογα με την εθνικότητα των επισκεπτών. 

8. Διαθεσιμότητα σετ εργαλείων 
Φωτογραφική τεκμηρίωση και τιμολόγιο αγοράς (εάν ο 
εξοπλισμός είναι ιδιόκτητος) 

9. 
Παροχή εξοπλισμού (σακίδιο, θήκη διατήρησης 
θερμοκρασίας για την μεταφορά φαγητού – ροφημάτων 

Φωτογραφική τεκμηρίωση και τιμολόγιο αγοράς 

10. Σημείο φόρτισης μπαταρίας ηλεκτρικών ποδηλάτων 
Φωτογραφική τεκμηρίωση και τιμολόγιο αγοράς / 
αδειοδότηση σύμφωνα με το ΦΕΚ 2040/ 04-06-2019 

 

 FAMILY by SETKE.GR (Οικογενειακός Τουρισμός από τη ΣΕΤΚΕ) 

(Γενικές Πληροφορίες – περιγραφή – αναγκαιότητα) 

FAMILY by SETKE.GR (Οικογενειακός τουρισμός από τη ΣΕΤΚΕ) είναι μια μορφή τουρισμού η οποία 
προέκυψε από την ανάγκη πολλών οικογενειών να ταξιδέψουν μαζί, έχοντας τη διασφάλιση ότι  ο προορισμός 
όπως και οι υπηρεσίες που θα τους παρασχεθούν, θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους σε επίπεδο 
αυτονομίας, αλλά και σε επίπεδο ασφάλειας. 

Τα παιδιά των οικογενειών αυτών μπορεί να είναι διαφόρων ηλικιών, με διαφορετικά ενδιαφέροντα τα οποία 
θα πρέπει να ικανοποιούνται. 

Τα πιστοποιημένα καταλύματα στο FAMILY by SETKE.GR (Οικογενειακός τουρισμός από τη ΣΕΤΚΕ), θα 
καλύπτουν αυτές τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα, γι’ αυτό θα είναι πρώτα στην αναζήτηση και προτίμηση των 
οικογενειών που θα τα επισκέπτονται. 

Η εν λόγω μορφή τουρισμού αφορά όλα τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που διαθέτουν στην 
άδεια/γνωστοποίηση λειτουργίας τους διαμερίσματα (δωμάτια με εξοπλισμό κουζίνας & εστίασης). 
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Α/Α Προϋποθέσεις – Κριτήρια Ελέγχου: 
Απαιτούμενη τεκμηρίωση που πρέπει να 

προσκομιστεί: 

Γενικές απαιτήσεις  

1. 
Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα με κουζίνα 
(Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα – studio – 
τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες – επαύλεις) 

Άδεια ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας μη κύριου 
ξενοδοχειακού καταλύματος στην δυναμικότητα του 
οποίου περιλαμβάνονται διαμερίσματα (δωμάτια με 
εξοπλισμό κουζίνας & εστίασης). 

2. 

Αδειοδοτημένος εσωτερικός παιδότοπος ή 
αδειοδοτημένος εξωτερικός παιδότοπος ή 
νεροτσουλήθρες που να εξυπηρετούν το μισό της 
δυναμικότητας του καταλύματος 

Άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Περιφερειακή 
Υπηρεσία Τουρισμού και πιστοποιητικό διαπιστευμένου 
φορέα σε ισχύ 

3. 
Παιδική πισίνα (εφόσον υπάρχει και κοινόχρηστη 
κολυμβητική δεξαμενή ενηλίκων) 

Άδεια ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας με ξεχωριστή 
αναφορά σε ύπαρξη παιδικής κολυμβητικής δεξαμενής 
εντός του καταλύματος 

4. Τηλεόραση με παιδικά κανάλια Υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει τα κανάλια 

5. 

Διακριτός χώρος δραστηριοτήτων για παιδιά (με 
τραπεζάκια, καρεκλάκια, είδη ζωγραφικής, βιβλία, 
επιτραπέζια παιχνίδια) ή ανάλογος εξωτερικός χώρος, 
οριοθετημένος με σκίαστρο 

 Φωτογραφική τεκμηρίωση του χώρου 

6. 
Παιδικό μενού (εφόσον υπάρχει χώρος εστίασης εντός 
του καταλύματος) 

Άδεια ή Γνωστοποίηση λειτουργίας Κ.Υ.Ε. και σχετικός 
κατάλογος εδεσμάτων - μενού 

7. Πάγκος περιποίησης βρεφών σε κοινόχρηστο χώρο Φωτογραφική τεκμηρίωση και τιμολόγιο αγοράς 

Απαιτήσεις για τα διαμερίσματα  

1. Βραστήρας & τοστιέρα Φωτογραφική τεκμηρίωση και τιμολόγιο αγοράς 

2. 
Κούνια - παιδικό κρεβατάκι - baby cot (διαθέσιμο για 
τουλ. 50% της δυναμικότητας) 

Φωτογραφική τεκμηρίωση και τιμολόγιο αγοράς 

3. 
Καρεκλάκι φαγητού (διαθέσιμο για τουλ. 50% της 
δυναμικότητας) 

Φωτογραφική τεκμηρίωση και τιμολόγιο αγοράς 

4. 
Πρίζες ασφαλείας (σε πρίζες που βρίσκονται σε ύψος 
μέχρι 1,20 μ από το δάπεδο) 

Φωτογραφική τεκμηρίωση 

5. 
Προστατευτικές γωνίες (για έπιπλα) - ασφάλειες (για 
ντουλάπια) – stop πόρτας 

Φωτογραφική τεκμηρίωση και τιμολόγιο αγοράς 

6. 
Προστατευτικό κάγκελο κρεβατιού (διαθέσιμο για το 
τουλ. 50% της δυναμικότητας) 

Φωτογραφική τεκμηρίωση και τιμολόγιο αγοράς 

7. Φωτάκι νυκτός  Φωτογραφική τεκμηρίωση και τιμολόγιο αγοράς 
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5. Διαδικασία λήψης σήματος ''ALTERNATIVE HOLIDAY EXPERIENCES by SETKE.GR'' 
(Τουρισμός Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ) και διατήρηση του σήματος 
 

 Είσοδος στην πλατφόρμα www.t-cert.gr 

 Συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης ένταξης στην υπηρεσία ''ALTERNATIVE HOLIDAY 
EXPERIENCES by SETKE.GR'' (Τουρισμός Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ), ηλεκτρονικά μέσω της 
παραπάνω ιστοσελίδας επιλέγοντας τουλάχιστον μια μορφή ''ALTERNATIVE HOLIDAY 
EXPERIENCES by SETKE.GR'' (Τουρισμός Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ). 

 Επισύναψη Ειδικού Σήματος Λειτουργίας – Γνωστοποίησης Λειτουργίας μη κύριων ξενοδοχειακών 
καταλυμάτων. 

 Έλεγχος και αρχική έγκριση της αίτησης από το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης. 

 Κατάθεση στο Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης του συνολικού κόστους πιστοποίησης για ένταξη 
στην υπηρεσία ''ALTERNATIVE HOLIDAY EXPERIENCES by SETKE.GR'' (Τουρισμός Εμπειρίας 
από τη ΣΕΤΚΕ) 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. 

 Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης της απαιτούμενης 
τεκμηρίωσης για τη χορήγηση κάθε σήματος όπως περιγράφεται στην ενότητα 4. 

 Το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης συγκεντρώνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα 
αποστέλλει στο φορέα πιστοποίησης, ο οποίος ελέγχει την πληρότητα και τη συμμόρφωση με τον 
παρόντα κανονισμό και τελικά εισηγείται στο Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης την έκδοση της 
Βεβαίωσης Συνδρομής Προϋποθέσεων Χορήγησης Σήματος ''ALTERNATIVE HOLIDAY 
EXPERIENCES by SETKE.GR'' (Τουρισμός Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ)  για την αιτηθείσα μορφή. Σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον παρόντα Κανονισμό, ο φορέας ενημερώνει το Ινστιτούτο για τα 
ευρήματα και αυτό με τη σειρά του ενημερώνει τον υπεύθυνο του καταλύματος για τις απαιτούμενες 
διορθωτικές ενέργειες. 

 Τα καταλύματα που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης θα προβάλλονται μέσα από την 
ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης. 

 Το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης αποστέλλει ηλεκτρονικά στο κάθε κατάλυμα τη Βεβαίωση 
Συνδρομής Προϋποθέσεων Χορήγησης Σήματος ''ALTERNATIVE HOLIDAY EXPERIENCES by 
SETKE.GR'' (Τουρισμός Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ) και plexiglass με το λογότυπο της εκάστοτε 
μορφής τουρισμού εμπειρίας. 

 

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. 
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 Άδεια ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (*για τα 
πιστοποιημένα με τη μορφή GASTRONOMY by SETKE.GR (Γνωριμία με την Ελληνική Κουζίνα από 
τη ΣΕΤΚΕ)) ή  Σύμβαση/Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του  καταλύματος  και του συνεργαζόμενου 
εστιατορίου. 

 Καρτέλα Ενημέρωσης Πελάτη του τρέχοντος έτους, βάσει του Ν. 4403/2016 (άρθρο 50,παρ.4). 

 Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία θα δηλώνει ότι συνεχίζει να τηρεί τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού. 

 

6.   Αρχικοί Έλεγχοι και Διατήρηση Σήματος 
 

Ανάκληση Βεβαίωσης Συνδρομής Προϋποθέσεων Χορήγησης Σήματος ''ALTERNATIVE HOLIDAY 
EXPERIENCES by SETKE.GR'' (Τουρισμός Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ)  – Ποινές 

Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες πραγματοποιείται ανάκληση της εν ισχύ Βεβαίωσης Συνδρομής Προϋποθέσεων 
Χορήγησης Σήματος ''ALTERNATIVE HOLIDAY EXPERIENCES by SETKE.GR'' (Τουρισμός Εμπειρίας από 
τη ΣΕΤΚΕ) είναι οι εξής: 

 Παύση λειτουργίας τουριστικού καταλύματος – ανάκληση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας / Γνωστοποίησης 
Λειτουργίας Τουριστικού Καταλύματος. 

 Παύση λειτουργίας – ανάκληση άδειας λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) 
εντός του καταλύματος ή συνεργαζόμενου (*αφορά τα πιστοποιημένα με τη μορφή GASTRONOMY by 
SETKE.GR (Γνωριμία με την Ελληνική Κουζίνα από τη ΣΕΤΚΕ)). 

   Μη προσκόμιση απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ετήσια ανανέωση. 

   Λήξη ισχύουσας Βεβαίωσης χωρίς να έχει κατατεθεί αίτηση επαναπιστοποίησης εμπρόθεσμα. 

 Μη αποδοχή από τους εκπροσώπους των καταλυμάτων έκτακτων επιβεβαιωτικών ελέγχων από το 
Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης ή το Φορέα Πιστοποίησης. 

 Διαπίστωση μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος κανονισμού κατόπιν έκτακτου 
επιβεβαιωτικού ελέγχου από το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης ή το Φορέα Πιστοποίησης. 

 Διαπίστωση μη ενημέρωσης από τον ιδιοκτήτη καταλύματος των πληροφοριών σχετικά με τον εξοπλισμό, 
τις υπηρεσίες και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις καθώς και των ενδεχόμενων αλλαγών τους. 

   Αίτηση διακοπής της ισχύος της Βεβαίωσης από τον εκπρόσωπο του καταλύματος. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο εκπρόσωπος του καταλύματος οφείλει να επιστρέψει την πρωτότυπη Βεβαίωση 
Συνδρομής Προϋποθέσεων Χορήγησης Σήματος ''ALTERNATIVE HOLIDAY EXPERIENCES by 
SETKE.GR'' (Τουρισμός Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ), 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. 

Υποχρεώσεις του Εξουσιοδοτημένου Φορέα Πιστοποίησης 

Το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης με απόφαση του Δ.Σ. του, επιλέγει και εξουσιοδοτεί έναν αποκλειστικό 
Φορέα Πιστοποίησης στον οποίο αναθέτει τη διεκπεραίωση των αρχικών και επιβεβαιωτικών ελέγχων για την 
έκδοση της Βεβαίωσης Συνδρομής Προϋποθέσεων Χορήγησης του Σήματος ''ALTERNATIVE HOLIDAY 
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EXPERIENCES by SETKE.GR'' (Τουρισμός Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ).  Ο εξουσιοδοτημένος Φορέας 
Πιστοποίησης οφείλει να συμμορφώνεται με τις παρακάτω απαιτήσεις: 

 Να είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 
και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τη διενέργεια επιθεωρήσεων για την κατάταξη κύριων και μη 
κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων. 

 Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε ελέγχους πιστοποίησης κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων. 

 Να έχει δεχτεί με γραπτή δήλωση τον παρόντα κανονισμό. 

 Οι επιθεωρητές του και το εμπλεκόμενο προσωπικό δεν πρέπει να έχουν συμμετάσχει ή/και εμπλακεί με 
οποιονδήποτε τρόπο στις διαδικασίες αδειοδότησης του επιθεωρούμενου μη κύριου ξενοδοχειακού 
καταλύματος. 

 Διατηρεί ηλεκτρονικό αρχείο με τους φακέλους δικαιολογητικών των καταλυμάτων για τουλάχιστον 3 
έτη. 

Ο εξουσιοδοτημένος Φορέας Πιστοποίησης είναι αρμόδιος για τις εξής ενέργειες: 

 Ανασκοπεί την πληρότητα και επάρκεια του φακέλου δικαιολογητικών που του αποστέλλονται από το 
Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης για κάθε προς πιστοποίηση κατάλυμα. Σε περίπτωση που εντοπίσει 
ελλείψεις στα δικαιολογητικά του φακέλου ενημερώνει το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης για τις μη 
συμμορφώσεις. 

 Εισηγείται στο Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης την έκδοση Βεβαίωσης Συνδρομής Προϋποθέσεων 
Χορήγησης Σήματος ''ALTERNATIVE HOLIDAY EXPERIENCES by SETKE.GR'' (Τουρισμός 
Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ) για τα καταλύματα που καλύπτουν τις απαιτήσεις του κανονισμού και 
διατηρούν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. 

 Διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα για την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό, όποτε και αν κριθεί αναγκαίο από το Ινστιτούτο Τουριστικής 
Ανάπτυξης. 

 

7. Παραρτήματα 
 

Ι. Υπόδειγμα εντύπου «Αναμνηστικό Συμμετοχής» για τη μορφή GASTRONOMY by SETKE.GR (Γνωριμία 
με την Ελληνική Κουζίνα από τη ΣΕΤΚΕ) 

ΙΙ. Υπόδειγμα εντύπου «Παρακολούθηση και Συντήρηση του εξοπλισμού» κατά την παράδοση του εξοπλισμού 
στον επισκέπτη, για τη μορφή CYCLING by SETKE.GR (Ποδηλατικός Τουρισμός από τη ΣΕΤΚΕ) 

ΙΙΙ. Συνολικό Κόστος αρχικής ένταξης / ετήσιας ανανέωσης 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

  
 

 

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Προς τον/την    
 
 

ο/η οποίος/α στο πλαίσιο του ''ALTERNATIVE HOLIDAY EXPERIENCES by SETKE.GR'' 
(Τουρισμός Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ), συμμετείχε στη δράση 

 
 

“ GASTRONOMY by SETKE.GR”  
(Γνωριμία με την Ελληνική Κουζίνα από τη ΣΕΤΚΕ) 

 
 

Για το κατάλυμα Ημ/νια 
 

 
 
 

 

 

 

 
LOGO 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
 
 

  

  ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ___/___/20___ ___/___/20___ 

ΩΡΑ ___:___ ___:___ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  Ποδήλατο     

  Κράνος     

  Επιγονατίδες     

  Αγκωνίδες     

        

    

    

        

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

        

 
O παραδίδων δεσμεύεται ότι ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και παραδίδεται σε ασφαλή 
λειτουργική κατάσταση. 
 
 
 

 
 

 

 

LOGO 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 
 

Συνολικό Κόστος αρχικής ένταξης / ετήσιας ανανέωσης 
 

 
 Κόστος συμμετοχής για την αρχική 

ένταξη σε μια μορφή 
''ALTERNATIVE HOLIDAY 

EXPERIENCES by 
SETKE.GR'' (Τουρισμός 

Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ) 

Κόστος ετήσιας ανανέωσης σήματος μιας 
μορφής ''ALTERNATIVE 

HOLIDAY EXPERIENCES by 
SETKE.GR'' (Τουρισμός 

Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ) 

Ιδιοκτήτες καταλυμάτων 
με «Κάρτα Μέλους» 

Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. 
130 ευρώ * 15 ευρώ * 

Ιδιοκτήτες καταλυμάτων 
χωρίς «Κάρτα Μέλους» 

Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. 
230 ευρώ * 15 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 
 


