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Ε
χοντας θέσει τις βάσεις για τη νέα πολιτι-
κή που χαράσσει ο ΕΟΤ, ο γενικός γραµ-
µατέας του Οργανισµού, ∆ηµήτρης Φρα-

γκάκης, µιλά στη Realnews για τις προκλήσεις 
στις οποίες καλείται να αντεπεξέλθει ο ελληνι-
κός τουρισµός και δίνει το στίγµα για τη σεζόν 
του 2020. «∆εν έχουµε να φοβόµαστε τίποτα 
για το 2020. Η ζήτηση για την Ελλάδα είναι µε-
γάλη», επισηµαίνει χαρακτηριστικά και τονίζει 
ότι η Ελλάδα έχει µπει ξανά στον διεθνή επεν-
δυτικό χάρτη.

 Για πρώτη φορά φέτος η καμπάνια προ-
βολής της χώρας στο εξωτερικό ξεκίνη-
σε τον Ιανουάριο. Πού στοχεύετε με αυτή
την κίνηση;

Από τις πρώτες ηµέρες που αναλάβαµε κα-
θήκοντα ως κυβέρνηση, ένας από τους πρώ-
τους στόχους που θέσαµε ήταν να ξεκινή-
σουµε την καµπάνια branding της χώρας 
νωρίς, δηλαδή τον Ιανουάριο. Είναι η περί-
οδος των προκρατήσεων, είναι η περίοδος 
που όλοι οι υποψήφιοι ταξιδιώτες αναζητούν 
εναλλακτικούς προορισµούς διακοπών. Είναι 
πολύ σηµαντικό να υπάρχουµε ως προορι-
σµός στη διεθνή αγορά και στα διεθνή Μέ-
σα. ∆ουλέψαµε 2,5 µήνες, στήσαµε µια κα-
µπάνια πολυδιάστατη, προϋπολογισµού 8 
εκατ. ευρώ, η οποία ξεκίνησε στις 15 Ιανου-
αρίου και ολοκληρώνεται στις αρχές Μαΐου 

µε πολύ συγκεκριµένη στόχευση. Προφανώς, στοχεύουµε στις παρα-
δοσιακές µας αγορές στην Ευρώπη, στην αγορά των Ηνωµένων Πο-
λιτειών Αµερικής και στην αγορά του Καναδά. Ο Καναδάς έδειξε το 
2019 µια ισχυρή τάση ενίσχυσης προς την Ελλάδα, παρουσιάζοντας 
αύξηση των αφίξεων κατά 15%. Αντίστοιχα από τις ΗΠΑ καταγράφη-
κε αύξηση των κρατήσεων κατά 10%, σε σχέση µε το 2018. Αυτό είναι 
το πρώτο κύµα επιθετικής καµπάνιας της Ελλάδας. Θα συνεχίσουµε 
µε καµπάνια last minute, µέχρι τον Νοέµβριο, η οποία τώρα σχεδι-
άζεται, και σε αυτό το πλαίσιο θα στοχεύσουµε και σε άλλες αγορές. 
 Σε ποιες αγορές πιστεύετε ότι πρέπει να επενδύσει ο ελληνικός 

τουρισμός;
Εκτός από τις παραδοσιακές αγορές που πηγαίνουν καλά και δεν τις 
εγκαταλείπουµε, προφανώς θα στοχεύσουµε και σε νέες αγορές µε 
το δεύτερο κύµα της καµπάνιας. Συγκεκριµένα, εστιάζουµε σε Κίνα, 
Ινδία και αραβικές χώρες, που είναι πολύ σηµαντικές αγορές. Στην 
Κίνα τώρα προστέθηκε µια απευθείας πτήση και περιµένουµε αύξη-
ση του ρεύµατος. Με την Κίνα έχουµε ένα πλέγµα ενεργειών στις ο-
ποίες συµµετέχει ο ΕΟΤ. Υπογράψαµε µνηµόνιο συνεργασίας µε το 
WeChat, τη µεγάλη τουριστική πλατφόρµα των Κινέζων, και θα ακο-
λουθήσει αντίστοιχη συνεργασία και µε το Ctrip.
 Αναφερθήκατε στην Κίνα. Εκτιμάτε ότι η εξάπλωση του κορωνο-

ϊού θα επηρεάσει τη σεζόν;
Είναι νωρίς, θα δούµε πώς θα εξελιχθεί. Ακούµε ότι λόγω του κορω-
νοϊού υπάρχουν κάποιες µεµονωµένες ακυρώσεις στη Σαντορίνη γι’ 
αυτή την περίοδο. Για το καλοκαίρι είναι νωρίς, αλλά δεν φαίνεται να 
έχει επηρεάσει µέχρι τώρα. 
 Ο ΕΟΤ χαράσσει μια νέα στρατηγική στον τομέα προβολής της 

Ελλάδας στο εξωτερικό. Τι αλλάζει;
Εγκαινιάζουµε µια νέα στρατηγική προβολής, θέλουµε να πιάνουν 
τόπο τα χρήµατα των Ελλήνων φορολογουµένων γιατί το budget 
µας είναι περιορισµένο, ανέρχεται σε περίπου 20 εκατ. ευρώ για την 
προβολή. Πρώτα απ’ όλα, άλλαξε το σύνθηµά µας, το µότο µας είναι 
το «Always in season» και µε αυτό επικοινωνούµε ότι η Ελλάδα είναι 
πάντα στη µόδα, η Ελλάδα είναι ένας προορισµός για όλες τις επο-

χές του χρόνου. Το «in season» έχει διπλή α-
νάγνωση. Οσον αφορά το περιεχόµενο της 
καµπάνιας, πια έχει δύο βασικούς στόχους. 
Πρώτον, στοχεύουµε στην προσέλκυση τα-
ξιδιωτών υψηλότερου εισοδηµατικού επιπέ-
δου, χωρίς να αποκλείουµε φυσικά τους υ-
πόλοιπους. Στο πλαίσιο αυτό, έχουµε µια πο-
λύ καλή συνεργασία συνδιαφήµισης µε τη 
Mastercard, ύψους 1 εκατ. ευρώ, αλλά και µε 
το Bloomberg. Η καµπάνια µε το Bloomberg 
θα έχει το σύνθηµα «Greece always epic». 

∆εύτερον, στην καµπάνια προβάλλουµε πλέ-
ον και την εναλλακτική Ελλάδα, δραστηριό-
τητες πέρα από τον ήλιο, τη θάλασσα και τη 
γαστρονοµία. Το µοντέλο «ήλιος-θάλασσα» 
δεν το αφορίζουµε, αυτό µας έβγαλε στα α-
νοιχτά. Είναι το συγκριτικό µας πλεονέκτη-
µα επί της αρχής. Προφανώς το προβάλλου-
µε, δεν το αφήνουµε στην άκρη, απλώς θέ-
λει εµπλουτισµό. 
Παράλληλα, το 2020 θα κάνουµε και outdoor 
διαφήµιση, σε µεγάλους δρόµους ευρωπα-

«Ο στόχος είναι το 2020 να επιτύχουµε πρώτα απ’ όλα
αύξηση εσόδων και δευτερευόντως αύξηση επισκεπτών»

∆ηµήτρης Φραγκάκης Γενικός γραµµατέας ΕΟΤ

«Η Ελλάδα είναι 
ένας προορισµός
για όλες τις εποχές 
του χρόνου»

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ
«Η αλήθεια είναι ότι η 
Ελλάδα επανέρχεται. 
Με βάση τα µηνύµατα 
που λαµβάνουµε µε 
την έκδοση, για παρά-
δειγµα, του οµολόγου 
και µε το ενδιαφέ-
ρον που υπάρχει, 
είναι προφανές ότι η 
Ελλάδα έχει ξαναµπεί 
στον επενδυτικό 
χάρτη διεθνώς»

«Η µεγαλύτερη πρόκληση 
για τον τουρισµό την επόµενη 
15ετία είναι η διάβρωση των 
ακτών. Είναι ο πιο σοβαρός, 
δοµικός κίνδυνος»
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μόδα
«Αλλαξε το 
σύνθημά μας, το 
μότο μας είναι 
το “Always in 
season” και με 
αυτό επικοινωνού-
με ότι η Ελλάδα 
είναι πάντα στη 
μόδα, η Ελλάδα 
είναι ένας προο-
ρισμός για όλες 
τις εποχές του 
χρόνου. Το “in 
season” έχει δι-
πλή ανάγνωση»

προβολή
«Το 2020 θα κά-
νουμε και outdoor 
διαφήμιση, σε 
μεγάλους δρό-
μους ευρωπαϊκών 
πρωτευουσών, μια 
προβολή που είναι 
χαμηλού κόστους. 
Την ίδια στιγμή, 
εγκαινιάζουμε 
κάτι καινούργιο 
στο πλαίσιο της 
συμμετοχής μας σε 
εκθέσεις και για 
πρώτη φορά στο 
Τελ Αβίβ, στην έκ-
θεση του Ισραήλ, 
διοργανώνουμε ένα 
b2b conference 
επί της ουσίας και, 
μία ημέρα μετά την 
έκθεση, φέρνουμε 
τις 13 περιφέρειες 
της Ελλάδας»

ϊκών πρωτευουσών, μια προβολή που είναι 
χαμηλού κόστους. Την ίδια στιγμή, εγκαινιά-
ζουμε κάτι καινούργιο στο πλαίσιο της συμ-
μετοχής μας σε εκθέσεις και για πρώτη φο-
ρά στο Τελ Αβίβ, στην έκθεση του Ισραήλ, 
διοργανώνουμε ένα b2b conference επί της 
ουσίας και, μία ημέρα μετά την έκθεση, φέρ-
νουμε τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας, με ό-
σους εκπροσώπους του επιχειρηματικού κό-
σμου θέλουν εκείνες, σε απευθείας επαφή με 
Ισραηλινούς εκπροσώπους του τουρισμού, 
tour operators, ταξιδιωτικά πρακτορεία, 
αεροπορικές εταιρείες. Επίσης, ετοιμάζου-
με νέο περίπτερο. Σε έναν μήνα θα παρου-
σιαστεί το σχέδιο του καινούργιου περιπτέ-
ρου, το οποίο θα κινηθεί στη λογική της αι-
σθητικής αναβάθμισης, με κάτι πιο νέο και 
φρέσκο, ενώ θα επενδύσουμε περισσότε-
ρο στο digital περιεχόμενο, ξεφεύγοντας α-
πό τις στατικές φωτογραφίες. Γενικά, το πε-
ρίπτερο θα είναι πιο λειτουργικό ως χώρος 
για τους συνεκθέτες μας και θα έχει εντονό-
τερο το ελληνικό στοιχείο. 
 Ο τρόπος αναζήτησης και επιλογής ταξι-

διών και ταξιδιωτικών εμπειριών αλλάζει. 
Πλέον μεγάλο ποσοστό των τουριστών χρησι-
μοποιεί το διαδίκτυο για να κάνει κράτηση. 
Εχουμε προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα;

Εχουμε εντοπίσει την τάση αυτή. Οι κρατή-
σεις γίνονται σε ποσοστό 70% από το δια-
δίκτυο και σε ποσοστό 40% από το κινητό. 
Στην κατεύθυνση αυτή, το 70% της καμπά-
νιας μας είναι digital, απευθύνεται σε digital 
media αποκλειστικά. Το άλλο 30% θα κατευ-
θυνθεί σε παραδοσιακά Μέσα, στην τηλεό-
ραση και σε στοχευμένα έντυπα. Στην ίδια 
λογική, χαράσσουμε μια καινούργια στρα-
τηγική αξιοποίησης των social media του 
ΕΟΤ, τα οποία πρέπει να τονωθούν, να γίνουν 
πιο αποδοτικά. Σε λίγες ημέρες, μάλιστα, θα 
προκηρύξουμε και διαγωνισμό για την ανα-
νέωση του visitgreece.gr, που προβλέπει την 
αισθητική και τεχνολογική αναβάθμιση του 
site, καθώς και τον εμπλουτισμό του περιε-
χομένου του. Υπολογίζουμε ότι το καλοκαί-
ρι θα έχουμε ένα νέο visitgreece.gr. 
 Πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί το 2020 για 

τον ελληνικό τουρισμό; Ποια είναι η εικόνα 
από τις προκρατήσεις μέχρι τώρα;

Δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα για το 2020. 
Η ζήτηση για την Ελλάδα είναι μεγάλη, το έ-
χουμε διαπιστώσει από τις εκθέσεις στις ο-
ποίες έχουμε συμμετάσχει στο εξωτερικό. Οι 
προκρατήσεις πηγαίνουν πολύ καλύτερα α-
πό πέρυσι, είναι βέβαια νωρίς ακόμη και θα 
έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα τέλος Φεβρου-
αρίου, αρχές Μαρτίου. Φαίνεται ότι η χρο-
νιά θα είναι καλή, καλύτερη από πέρυσι. Ο 
στόχος είναι να επιτύχουμε πρώτα απ’ όλα 
αύξηση εσόδων και δευτερευόντως αύξηση 
επισκεπτών. Στην ενίσχυση των προκρατή-
σεων έχει βοηθήσει πολύ το γεγονός ότι ξε-
κίνησε ήδη η καμπάνια μας, οι μεμονωμέ-
νοι πελάτες βλέπουν, ακούν και ρωτούν για 
την Ελλάδα, υπάρχει κινητικότητα. 
 Το 2019 ήταν μια χρονιά με ιδιαιτερότη-

τες για τον ελληνικό τουρισμό. Λίγες ημέρες 
αφού αναλάβατε καθήκοντα, πτώχευσε ένας 
από τους μεγαλύτερους tour operators πα-
γκοσμίως. Τι μας δίδαξε αυτό το γεγονός;

Η πτώχευση της Thomas Cook έκανε ζημιά, 
είναι δεδομένο. Από την πρώτη στιγμή η κυ-
βέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε, στο πλαίσιο 
των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της, για 
την ανακούφιση των επιχειρήσεων και των 
εργαζομένων. Ωστόσο, οι φόβοι που υπήρ-
χαν ότι η κατάρρευση του βρετανικού κο-
λοσσού θα αφήσει ένα τεράστιο κενό δεν 
φαίνεται να επιβεβαιώνονται, γιατί σιγά-σι-
γά το κενό της Thomas Cook καλύπτεται από 
άλλους tour operators. Ομως, μας δίνει ένα 
μάθημα ότι οι εξαρτήσεις και οι «μονοκαλ-

λιέργειες» είναι κακό πράγμα, δεν ενδείκνυνται στον τουρι-
σμό. Δεν λέω ότι δεν χρειαζόμαστε τους tour operators, προ-
φανώς τους θέλουμε και με το παραπάνω. Αλλά πρέπει στα-
διακά να απευθυνθούμε και στον υποψήφιο ταξιδιώτη που 
θέλει να ταξιδέψει μόνος του, χωρίς κάποιον να παρεμβάλ-
λεται μεταξύ αυτού και του προορισμού. 
 Εχουμε τις κατάλληλες υποδομές για να προσελκύσουμε 

περισσότερους ταξιδιώτες υψηλής δαπάνης;
Στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας υπάρχει ένα χάσμα με-
ταξύ των ιδιωτικών επενδύσεων που έχουν γίνει στον τουρι-
σμό και των δημόσιων επενδύσεων που δεν έχουν γίνει στις 
υποδομές. Είναι προφανές ότι ο ποιοτικός τουρισμός, εκτός 
από τις υποδομές φιλοξενίας, απαιτεί και δημόσιες υποδο-
μές υψηλού επιπέδου. Κάποιες περιοχές υστερούν στο κομ-
μάτι των δημόσιων υποδομών, αλλά όσον αφορά τις ιδιω-
τικές νομίζω ότι έχουμε ανέβει αρκετά σε σχέση με τα προ-
ηγούμενα χρόνια. 
 Θεωρείτε απαρχαιωμένο τον τρόπο προβολής της Ελλά-

δας μέσα από τα γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό; Πρέπει 
να γίνουν αλλαγές;

Καθόλου απαρχαιωμένος δεν είναι. Πολύ σημαντικές χώρες 
έχουν γραφεία στο εξωτερικό και, μάλιστα, γραφεία δυνα-
τά. Κι εμείς έχουμε κάποια γραφεία που είναι πολύ ισχυρά 
και έχουν μεγάλο έρεισμα στις τοπικές αγορές. Τα γραφεία 

μας στο εξωτερικό είναι ουσιαστικά οι βραχίονες άσκησης 
της πολιτικής του ΕΟΤ. Προσφέρουν την άμεση και προσωπι-
κή επαφή με αγορές πολύ σημαντικές για τον ΕΟΤ και για την 
Ελλάδα. Ιδανικά θα θέλαμε δύο ακόμη γραφεία, ένα στην Ι-
σπανία και ένα στην Αυστραλία. Ισως το 2021 να το καταφέ-
ρουμε. Μέσα στο 2020 θα γίνουν αλλαγές στο κομμάτι της 
λειτουργίας των γραφείων. Εκεί θα δοθούν πιο σαφείς οδη-
γίες και τα αδύναμα γραφεία επιθυμούμε να τα ενισχύσου-
με, έτσι ώστε να είναι πιο αποδοτικά. Δεν ήρθαμε να γκρεμί-
σουμε, ήρθαμε να χτίσουμε. Τα γραφεία του εξωτερικού α-
κολουθούν τις οδηγίες της διοίκησης και μας δίνουν κι εμάς 
feedback από τις αγορές. Παίζουν, δε, πολύ μεγάλο ρόλο στο 
κομμάτι του θεματικού τουρισμού. 
 Οι ξένοι τουρίστες γνωρίζουν πλέον το μοντέλο «ήλιος-

θάλασσα». Πώς θα επικοινωνήσετε ότι η Ελλάδα είναι και 
χειμερινός προορισμός και μπορεί να προσφέρει και άλ-
λους εναλλακτικούς τρόπους διακοπών; Υπάρχει σχέδιο; 

Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στον καταδυτικό τουρισμό και 
αναμένουμε κι ένα νομοσχέδιο από το υπουργείο το οποίο 
θα βοηθήσει πολύ στην ενίσχυσή του. Επίσης, ιδιαίτερης ση-
μασίας είναι το κομμάτι του χειμερινού τουρισμού. Ξεκινάμε 
μια συνεργασία για το επόμενο έτος, με στόχο την προβο-
λή των χιονοδρομικών κέντρων στο εξωτερικό. Ο χειμερινός 
τουρισμός είναι πολύ σημαντικός και είμαστε πολύ πίσω. Τα 
στοιχεία της Eurostat είναι απογοητευτικά. Μαζί με τη Μάλ-
τα είμαστε τελευταίοι στη σχετική κατάταξη. Εχουμε τις δυ-

νατότητες ως χώρα και για χειμερινό του-
ρισμό, ωστόσο απαιτούνται δουλειά, στό-
χοι και χρόνος. Επίσης, ο θρησκευτικός του-
ρισμός είναι εξαιρετικά ισχυρός στην Ελλά-
δα, ειδικά από τη ρωσική αγορά, αλλά επι-
διώκουμε να ανοίξουμε και άλλες αγορές, ό-
πως η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Σερβία. 
 Ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη πρό-

κληση για τον ελληνικό τουρισμό;
Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον ελληνικό 
τουρισμό την επόμενη 15ετία είναι η διά-
βρωση των ακτών. Είναι ο πιο σοβαρός, δο-
μικός κίνδυνος για τον ελληνικό τουρισμό τα 
επόμενα χρόνια. Εδώ και πολλά χρόνια λό-
γω κλιματικής αλλαγής και άστοχων παρεμ-
βάσεων σε πολλές παράκτιες περιοχές της 
Ελλάδας, εξαφανίζεται η παραλία. Σε πάρα 
πολλά νησιά και περιοχές της ηπειρωτικής 
χώρας όπου υπάρχει θάλασσα, οι παραλί-
ες συρρικνώνονται. Είναι τεράστιο θέμα, α-
φορά τις τοπικές κοινωνίες σε έναν μεγάλο 
βαθμό, εμπλέκει τις περιφέρειες σε πολύ με-
γάλο βαθμό και χρειάζεται μια επιστημονι-
κή μελέτη σε επίπεδο περιφερειών για να ε-

ντοπιστεί το πρόβλημα, να βρεθούν οι αιτί-
ες του φαινομένου, που είναι διαφορετικές 
σε κάθε περιοχή, και να προταθούν και ορι-
σμένες παρεμβάσεις σε επίπεδο υποδομών. 
 Είναι πλέον η Ελλάδα ελκυστικός επενδυ-

τικός προορισμός;
Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα επανέρχεται. 
Με βάση τα μηνύματα που λαμβάνουμε με 
την έκδοση, για παράδειγμα, του ομολόγου 
και με το ενδιαφέρον που υπάρχει, είναι προ-
φανές ότι η Ελλάδα έχει ξαναμπεί στον επεν-
δυτικό χάρτη διεθνώς. Αυτό δεν σημαίνει ό-
τι έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα και 
είμαστε ο επενδυτικός παράδεισος. Εχουμε 
πολλές διαρθρωτικές αλλαγές ακόμη να κά-
νουμε. Αλλά το 2019 εκδόθηκαν 347 άδειες 
για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες σε όλη 
την Ελλάδα, με πρωταθλήτρια την Κρήτη και 
έπονται Αττική, Μύκονος, Κως, Ρόδος, Κέρ-
κυρα. Εντοπίζουμε μεγάλο ενδιαφέρον κυ-
ρίως από ξένα κεφάλαια, αλλά και από Ελ-
ληνες επενδυτές, βέβαια. Υπάρχουν πολλά 
ζητήματα ακόμη προς επίλυση, αλλά νομίζω 
ότι το επενδυτικό κομμάτι στον τουρισμό θα 
πάει καλά τα επόμενα χρόνια. Και δεν ανα-
φέρομαι μόνο σε ξενοδοχειακές υποδομές.

φ
ω

το
: σ

τε
λ

ιο
σ 

μ
α

τσ
α

γγ
ο

σ


