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ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

Στην καταχώρηση/ παρουσίαση των συνεργατών του GTP, ακολουθείται συγκεκριμένο λεκτικό τόσο στην ηλεκτρονική όσο 
και στην έντυπη μορφή του οδηγού (keywords), με τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Διακριτικός τίτλος, κατάταξη με έντονα γράμματα  
 

2. Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση 
(Οδός, αριθμός, ταχ. Κωδικός, πόλη, περιοχή. Εφόσον υπάρχει προσδιορισμός τοποθεσίας, προστίθεται εδώ π.χ. On 
the beach) 

3. Τηλέφωνα, φαξ  
 

4. e mail, URL 
Δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 1 e-mail και τη βασική εταιρική σελίδα στο internet (URL). Εάν δεν υπάρχει, 
παρουσιάζεται η διεύθυνση που παραχωρεί ο ηλεκτρονικός οδηγός μας www.gtp.gr με δυνατότητα άμεσης σύνδεσης 
(link) στα στοιχεία του συνδρομητή (Π.χ.: http://www.gtp.gr/youragencyname) 

5. Χειμερινή διεύθυνση με τηλέφωνα, φαξ, για τους μήνες που είναι κλειστό. 
Στο χώρο αυτό υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης της χειμερινής διεύθυνσης με 1 τηλέφωνο, 1 fax και διεύθυνση e-
mail (άλλη έκτος από αυτή που τυχόν υπάρχει στα παραπάνω στοιχεία) 

6. Φορολογική επωνυμία, είδος επιχείρησης, ΑΦΜ & ΔΟΥ 
π.χ RegCo. DEIGMA HOTEL S.A., VAT 000000999 (FAEE ATHENS) 

 
7. Διοίκηση, τμήματα & πρόσωπα 

Δυνατότητα παρουσίασης 3 ή 5 ή 8, συνολικά, προσώπων ή/και τμημάτων ανάλογα με το είδος συνεργασίας.  
 

Departments Executives 

Administration Marketing & PR 
Manager – Director – Managing 

Director - CEO 
Marketing & PR Manager 

Sales Reservations Sales Director Reservations Manager 

Commercial  Commercial Director  

 
8. Έτος κατασκευής και τελευταίας ανακαίνισης, μήνες λειτουργίας, αριθμός & τύπος δωματίων 
 
9. Αποστάσεις (Από παραλία, πόλη, λιμάνι, αεροδρόμιο) 
 
10. Περιγραφή υπηρεσιών/ εγκαταστάσεων μονάδας & δωματίων 
 
Γενικές εγκαταστάσεις/ υπηρεσίες 

Wi-Fi Internet Restaurant Spa Business center Banquet facilities 

Breakfast Bar Fitness center Congress area Parking 

Organized beach Swimming pool outdoor Swimming pool indoor Shops Pets allowed 

 
Παροχές δωματίων/ διαμερισμάτων 

Wi-Fi Internet TV Kitchenette 

Airconditioning Bath or shower Safe 

Heating Fridge of mini bar  

 
Στην καταγραφή των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών τηρείται ομοιομορφία στο λεκτικό, όπως και στην ηλεκτρονική 
παρουσίαση, για την ευκολότερη αναζήτηση των πληροφοριών από τους χρήστες με κύρια χαρακτηριστικά. Υπάρχει η 
δυνατότητα καταχώρησης στοιχείων με προσδιορισμό όπως π.χ. εξωτερική  πισίνα, εστιατόριο κύριο, κλπ. όχι όμως 
στοιχείων όπως π.χ. επώνυμα είδη ιματισμού, στρώματα τάδε εταιρείας, κλπ. 
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11.  Αριθμός Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) – υποχρεωτική αναφορά βάσει νόμου 4070/12 
(ΦΕΚ Α 82/2012) 

Γενική σημείωση: To GTP συμπεριλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ στην ύλη του τα στοιχεία των ξενοδοχειακών μονάδων για τους 
Έλληνες συνδρομητές του, επαγγελματίες του τουρισμού, με σκοπό τον εμπλουτισμό των πληροφοριών των θεματικών 
χώρων του εντύπου. Η ενέργεια αυτή δεν νοείται ως πληρωμένη καταχώρηση και επ' ουδενεί δεν αποτελεί δικαίωμα του 
συνδρομητή. Γνωρίζουμε ότι το GTP έχει πολλούς συνδρομητές επαγγελματίες του τουρισμού στο εξωτερικό, αλλά και 
Έλληνες μη επαγγελματίες οι οποίοι δεν αναφέρονται στο έντυπο. 

Tα περιγραφικά κείμενα που μας αποστέλλουν οι συνδρομητές μας με τα χαρακτηριστικά της ξενοδοχειακής τους μονάδας 
προσαρμόζονται σύμφωνα με τους κανόνες (πρότυπα) της σύνταξης του εντύπου μας προκειμένου να διασφαλίζεται η 
εγκυρότητα, ομοιογένεια και αμερόληπτη παρουσίαση των πληροφοριών που δημοσιεύονται στις σελίδες του GTP. 

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να διαφημιστεί με κείμενα και παρουσίαση της επιλογής του παρακαλούμε όπως επικοινωνήσει με 
τμήμα πωλήσεων στο τηλ. 2103247511. 

Πρότυπα & εξαιρέσεις καταχωρήσεων 
Σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό στις δωρεάν καταχωρήσεις στοιχείων ξενοδοχειακών μονάδων της Ελλάδας δεν 
περιλαμβάνονται: 

1. Χαρακτηριστικά υποκειμενικά, ή και αμφίβολα επίθετα Π.χ. "Panoramic View", "Best Spa in Greece", 
"Private Beach" (ψεύδος σύμφωνα και με το νόμο).  

2. Αόριστες πληροφορίες Π.χ. "Short distance from the beach". Ζητούμε ακριβή απόσταση.  
3. Περιγραφές οι οποίες αποτελούν διαφημιστικό περιεχόμενο όπως "...modern decoration by designer ΑΑΑ. 
4. Διακριτικοί τίτλοι εγκαταστάσεων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην προνομιακή συνδρομή. 

 
Το GTP δέχεται και καταχωρεί τα στοιχεία που στέλνουν οι συνδρομητές του ως αληθή. Αναφέρουμε περίπτωση όπου 
είχαμε καταχωρήσει, σε μονάδα πολλών αστέρων στην περιγραφή της τοποθεσίας της, το χαρακτηριστικό "On the beach" 
και στη συνέχεια δεχθήκαμε διαμαρτυρία από τον ξενοδόχο για την λανθασμένη πληροφορία, η οποία είχε σαν συνέπεια 3 
οικογένειες με παιδιά να αρνηθούν να πληρώσουν το λογαριασμό στον ξενοδόχο, γιατί μεταξύ του ξενοδοχείου και της 
παραλίας υπήρχε δρόμος και έπρεπε να πηγαινοφέρνουν τα παιδιά τους. Βέβαια ανατρέξαμε στο αρχείο μας και βρήκαμε ότι 
αυτά τα στοιχεία μας είχαν δοθεί από την ίδια την ξενοδοχειακή μονάδα.  


