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4 ΣΕΤΕ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΜΟΙ
SETE HISTORY - TIMELINE

Ίδρυση ΣΕΤΕ
SETE was founded

217 Μέλη
217 Members

250 Μέλη
250 Members

285 Μέλη
285 Members

ΣΕΤΚΕ  
Συνομοσπονδία 
Επιχειρηματιών 
Τουριστικών 
Καταλυμάτων Ελλάδος
SETKE 
Confederation of 
Entrepreneurs of Greek 
Tourism Enterprises

ΕΠΕΣΤ
Ένωση Πλοιοκτητών 
Ελληνικών Σκαφών 
Τουρισμού
HPYOA 
Hellenic Professional Yacht 
Owners Association

ΣΤΕΕΑ
Σύνδεσμος Τουριστικών 
Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως 
Αυτοκινήτων
GSRA
Greek Car Rental 
Companies Association

ΕΕΑΕ
Ένωση Ελληνικών 
Αεροπορικών Εταιρειών
HACA Hellenic Air 
Carriers Association

ΣΕΟΕΣ
Σύνδεσμος Ελλήνων 
Οργανωτών Εκθέσεων 
και Συνεδρίων
AGECO
Association 
of Greek Exhibition 
& Conference 
Organizers
 

ΣΕΕΝ
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 
Επιβατηγού Ναυτιλίας
SEEN
Association of Passengers 
Shipping Companies

HAPCO
Συνδέσμου Ελλήνων 
Επαγγελματιών 
Οργανωτών Συνεδρίων
HAPCO
Hellenic Association 
of Professional Congress 
Organizers

HATTA
Σύνδεσμος των 
εν Ελλάδι Τουριστικών 
& Ταξιδιωτικών Γραφείων
HATTA
Hellenic Association 
of Travel & Tourism 
Agencies

1991 1995 2000

2003 2004

2005

ΣΕΤΕ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΜΟΙ
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385 Μέλη
385 Members

409 Μέλη
409 Members

ΓΕΠΟΕΤ
Γενική 
Πανελλαδική 
Ομοσπονδία 
Επιχειρήσεων 
Τουρισμού
GEPOET
General 
Pan-Hellenic 
Federation of 
Tourism Enter-
prises

ΠΟΞ
Πανελλήνια 
Ομοσπονδία 
Ξενοδόχων
HHF
Hellenic Hotels 
Federation

ΣΑΑΕ
Σύνδεσμος 
Αντιπροσώπων 
Αεροπορικών 
Εταιρειών
SAAE
Hellenic Association 
of Airlines 
Representatives

ΕΛΙΜΕ
Ένωση Λιμένων 
Ελλάδος
ELIME
Hellenic Ports 
Association

ΕΜΑΕ
Ένωση Μαρίνων 
Ελλάδος
GMA
Greek Marinas 
Association

ΣΕΠΟΑ
Σύνδεσμος 
Επώνυμων 
Οργανωμένων 
Αλυσίδων 
Εστίασης
SEPOA
Association of 
Organized 
Branded Food 
Service Chains 

Θεσμοθέτηση 
Κοινωνικού 
Εταίρου 
Social Partner 
Institutionalization

Ίδρυση 
Ινστιτούτου ΣΕΤΕ 
και Μarketing 
Greece
SETE Ιnstitute and 
Marketing Greece
were founded

2006 2008 2010 2011 2012 2013

2016

SETE HISTORY - TIMELINE

ΧΡΟΝΙΑ • YEARS
25



6 MHNYMA ΠΡΟΕΔΡΟΥ
MESSAGE FROM THE PRESIDENT

Το 2016 ο ΣΕΤΕ συμπλήρωσε 25 χρόνια από την 
ίδρυσή του, με το όραμα των ιδρυτικών Μελών 
του να παραμένει αναλλοίωτο έως και σήμερα.  

 
Όλοι οι άνθρωποι του ΣΕΤΕ, τα μέλη των Διοικητικών 
Συμβουλίων, καθώς και τα στελέχη του, αταλάντευτα 
εργάζονται στο τρίπτυχο ποιοτική αναβάθμιση, 
εμπεριστατωμένη μελέτη και διάλογος με την Πολιτεία.  

Ο στόχος όλων μας είναι ένας: Η συστράτευση των 
δυνάμεών μας ώστε να τοποθετήσουμε τον ελληνικό 
τουρισμό στην κορυφή. Δρόμος σύνθετος, ο οποίος 
προϋποθέτει τη διαρκή αναβάθμιση του συνόλου των 
υπηρεσιών που παρέχουμε και την περαιτέρω διασφάλιση 
υψηλής ποιότητας του τελικού τουριστικού προϊόντος. 
Πλέον, ως επίσημα αναγνωρισμένος Κοινωνικός Εταίρος, ο 
ΣΕΤΕ έχει στη διάθεσή του εξειδικευμένα εργαλεία για να 
μπορέσει να καταθέσει και να υλοποιήσει προτάσεις προς 
αυτή την κατεύθυνση. 

Απαιτείται τεχνογνωσία, αποφασιστικότητα και συνεργασία 
Πολιτείας, τραπεζικού συστήματος και επιχειρηματικού 
κόσμου, για την επεξεργασία και υλοποίηση ρεαλιστικών 
πολιτικών που θα ενισχύουν και δεν θα επιβαρύνουν την 
υγιή επιχειρηματικότητα, αφού μόνο αυτή μπορεί να φέρει 
την ανάπτυξη, τα δημόσια έσοδα και την απασχόληση. 

Ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα του ΣΕΤΕ και κατ’ 
επέκταση του ελληνικού τουρισμού, είναι το γεγονός ότι 
υπάρχει συγκεκριμένο όραμα, αλλά και καταγεγραμμένη 
στρατηγική για την επίτευξή του. Συνθέτοντας τα βέλτιστα 
των δυνατοτήτων κάθε τομέα, η χώρα μας μπορεί να γίνει 
ηγέτιδα, παγκοσμίως, στην παροχή υπηρεσιών υψηλών 
προδιαγραφών και να συμπαρασύρει έτσι τον πρωτογενή 
τομέα, τη μεταποίηση, τις κατασκευές, όλους τους τομείς 
της οικονομίας. Αυτός θεωρούμε ότι είναι ο εφικτός 
δρόμος για να ξεκινήσουμε όλοι μαζί την ανασυγκρότηση 
της επιχειρηματικότητας και την περαιτέρω ενίσχυση της 
ελληνικής οικονομίας.

Από την πλευρά μας, κρατάμε σταθερά στα χέρια μας το 
τιμόνι το οποίο θα κατευθύνει όλες μας τις προσπάθειες 
προς τον κοινό μας στόχο. 

Μόνο έτσι θα συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικότητας της χώρας μας.
  

Ανδρέας Α. Ανδρεάδης
Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΤΕ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

O ΣΤΟΧΟΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ:
ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
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ΜΕSSAGE FROM THE PRESIDENT

In 2016, SETE celebrated 25 years since its inception, with 
the vision of the founding members remaining unaltered 
to this day. 

 
All the people of SETE, the BoD members and its executives 
have been working arduously on the three-fold effort that 
combines quality upgrade, well-documented research and 
dialogue with the State.  

We all have one objective: to join forces with the aim of 
bringing Greek tourism to the top. It is a complex path that 
requires us to constantly upgrade the services we offer 
and further safeguard the top quality of the Greek tourism 
product. Βeing a recognised social partner, SETE has 
access to special tools to help the Confederation  submit 
and implement proposals to achieve this objective.

This requires know-how, determination and the cooperation 
of the State, the banking system and the business world, so 
as to develop and implement realistic policies that would 
boost rather than burden healthy entrepreneurship, as it is 
the only force that can bring about development, public 
revenues and employment. 

One of SETE’s, and by extension Greek tourism’s, most 
significant achievements is that there is a clear vision in 
place and a recorded strategy to achieve it. By showcasing 
the best each sector has to offer, Greece can become a 
worldwide leader in the provision of services of the highest 
standards, carrying along the primary sector, processing, 
constructions and other industries. We consider that 
this is a feasible way, for all of us, to start restructuring 
entrepreneurship and further bolstering the Greek 
economy.

On our part, we stay on course, steadilly, guiding all our 
efforts towards our common objective. 

This is the proper way to contribute towards stimulating 
Greece’s competitiveness.

Andreas A. Andreadis
SETE BoD Chairman

WE ALL HAVE ONE OBJECTIVE:
TO BRING GREEK TOURISM
TO THE TOP
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Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει σε υψηλή θέση στον 
δείκτη ανταγωνιστικότητας του τουριστικού κλάδου 
κατέχοντας την 24η θέση σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (κατάταξη 2016), 
ανεβαίνοντας 7 θέσεις σε σχέση με το 2015.

Το 2016, οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις ανήλθαν σε 24,7 
εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 5,1%. Επιπλέον, οι αφίξεις 
κρουαζιέρας ανήλθαν σε 3,3 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 
30,1%. Άνοδο παρουσίασαν το 2016 και οι αφίξεις των 
ανταγωνιστριών χωρών. Η Ισπανία είχε 10,4% αύξηση, η 
Κροατία 8,8% και η Κύπρος 19,8%.

Όσον αφορά στα έσοδα, και σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Τράπεζας της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις του 2016 
ανήλθαν στο ποσό των 12,755 εκατ. ευρώ, έναντι 13,679 εκατ.  
ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2015, σημειώνοντας 
πτώση 6,8%.

Greek tourism is highly competitive on an international basis. 
According to the 2016 Travel & Tourism Competitiveness Index 
of the World Economic Forum, Greece climbed 7 positions to 
the 24th position.

During 2016, international tourism arrivals reached 24.7 million, 
with an increase of 5.1% over the previous year. In addition, 
cruise arrivals reached 3.3 million with an increase of 30.1%. 
Competitive countries also saw an increase of international 
arrivals in 2016. Spain showed an increase of 10.4 % in arrivals, 
Croatia 8.8% and Cyprus 19.8%.

According to data from the Bank of Greece, international 
tourism receipts in Greece in 2016 reached 12.755 million euros, 
a decrease of 6.8%, compared to 2015.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
2016

ΤΟURISM FLOW 
2016

24
Θέση της Ελλάδας στο δείκτηWEF
Greek Tourism Position in WEF

2015

2016

2014

2013



10 EΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
TOURISM FLOW

1 BΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
GREEK TOURISM BASIC FIGURES

των κλινών σε Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Kεντρική Μακεδονία, Ιόνιο
of beds in Crete, South Aegean, Central Macedonia, Ionian Islands

Ξενοδοχεία
Hotels

Κλίνες
Beds

Πηγή: WTTC
Source: WTTC

εκατ./mil. 

Συμμετοχή στο ΑΕΠ
Contribution to GDP

Συμμετοχή στην Απασχόληση
Contribution to Employment

Θέσεις Εργασίας
Jobs

Διεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις
International Tourism Receipts

Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις
International Tourist Arrivals

Ξενοδοχειακό Δυναμικό
Hotel Capacity

Συγκέντρωση Προσφοράς Ξενοδοχείων
Concentration of Hotels Supply

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη
Average per Capita Tourism Expenditure

18,6%

9.730
788.553

23,4% 860.315

70%

12.755c

24.799.346

514c

Πηγή: Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, επεξεργασία στοιχείων SETE Intelligence
Source: Hellenic Chamber of Hotels, processing SETE Intelligence

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, επεξεργασία στοιχείων SETE Intelligence
Source: Bank of Greece, processing SETE Intelligence

Δεν περιλαμβάνονται έσοδα κρουαζιέρας

Δεν περιλαμβάνονται αφίξεις κρουαζιέρας
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EIΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΙΝCOMING TOURISM

Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις, Διεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις και Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη, 2016
Intl Tourist Arrivals, International Tourism Receipts and Average per Capita Tourism Expenditure, 2016

Ελλάδα & Ανταγωνιστές - Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Τουριστικού Κλάδου
Greece & Competitors - Τravel & Tourism Competitiveness Index

Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις σε Ελλάδα και Ανταγωνιστές, 2016
International Tourist Arrivals in Greece and Competitors, 2016

1 24 32 44 52 74

2

3

4

 Σύνολα Μεταβολή 2016/2015    
 Total Change 2016/2015 

Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις* 24.799.346 5,1%
International Tourist Arrivals*    
 
Διεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις* 12.755 -6,8% 
International Tourism Receipts*    
 
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη* 514 € -11,3% 
Average per Capita Tourism Expenditure*    

Mέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρυση*  67 €  -9,50%
Average per Capita Tourism Expenditure*    

 Αφίξεις (εκατ.) Μεταβολή 2016/2015    
 Arrivals (mi.) Change 2016/2015 

Ισπανία Spain 75,6 10,4% 

Τουρκία* Turkey* 25,3 -30,1% 

Ελλάδα Greece 24,8 5,1% 

Κροατία Croatia 13,8 8,8% 

Αίγυπτος Egypt 5,4 -41,9% 

Κύπρος Cyprus 3,2 19,8% 

* Δεν περιλάμβάνονται οι αφίξεις και τα έσοδα από κρουαζιέρα
* Cruise arrivals and receipts are not included 

Ισπανία  
Spain

Ελλάδα 
Greece

Κροατία 
Croatia

Τουρκία 
Turkey

Κύπρος 
Cyprus

Αίγυπτος 
Egypt

Πηγή: Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, επεξεργασία στοιχείων SETE Intelligence
Source:  World Economic Forum, processing SETE Intelligence

Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού,Τράπεζα της Ελλάδος,Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, CAPMAS, επεξεργασία στοιχείων SETE Intelligence
Source:  UNWTO, Bank of Greece, Republic Of Turkey Ministry Of Culture and Tourism, CAPMAS, processing SETE Intelligence



12

Γερμανία Germany 3.138.735 11,7% 

Ηνωμένο Βασίλειο United Kingdom 2.894.655 20,8% 

Βουλγαρία Bulgaria 2.522.804 32,7% 

ΠΓΔΜ FYROM 1.721.115 -43,1% 

Iταλία Italy 1.386.902 2,3% 

Γαλλία France 1.313.536 -13,7% 

Ρουμανία Romania 1.026.110 89,9% 

Τουρκία Turkey 889.762 -22,8% 

ΗΠΑ USA 778.628 3,8% 

Ολλανδία Netherlands 770.690 20,6% 

Πολωνία Poland 734.963 -2,6% 

Αλβανία Albania 722.347 47,0% 

Σερβία  Serbia 721.844 -0,8% 

Κύπρος Cyprus 651.980 38,7% 

Ρωσία Russia 595.482 16,1% 

EΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
TOURISM FLOW

Μερίδιο των 5 Κυριότερων Διαχρονικών Αγορών Προέλευσης στο Σύνολο των Διεθνών Τουριστικών 
Αφίξεων, 2016 & 2015
Market Share of the Top 5 Origin Markets in International Tourist Arrivals, 2016 & 2015

Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις ανά Χώρα Προέλευσης, 2016 
International Tourist Arrivals by Country of Origin, 2016

5

6

                                      Αφίξεις ανά Χώρα Προέλευσης Μεταβολή 2016/2015 
                                     Arrivals by Country of Origin Change 2016/2015
 2016 2015

Γερμανία Germany 3.138.735 2.810.350 11,7%

Ηνωμένο Βασίλειο United Kingdom 2.894.655 2.397.169 20,8%

Iταλία Italy 1.386.902 1.355.327 2,3%

Γαλλία France 1.313.536 1.522.100 -13,7%

Ρωσία Russia 595.482 512.789 16,1%

Σύνολο 5 Αγορών  Total of 5 Markets 9.329.310 8.597.735 8,5%

     2016  Μεταβολή Change 2016/2015

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, επεξεργασία στοιχείων SETE Intelligence
Source:  Bank of Greece, processing SETE Intelligence

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, επεξεργασία στοιχείων SETE Intelligence
Source: Hellenic Statistical Authority, processing SETE Intelligence
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Εποχικότητα Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων, 2016
Seasonality of International Tourist Arrivals, 2016

 Τα 10 Ελληνικά Αεροδρόμια με τις Περισσότερες Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις, 2016
Top 10 Greek Airports in International Tourist Arrivals, 2016

7

8

     Αφίξεις Arrivals Έσοδα Revenues

Ιανουάριος January 2,3% 1,2%

Φεβρουάριος February 1,7% 1,0%

Μάρτιος March  2,5% 1,7%

Απρίλιος April 3,6% 3,3%

Μάιος May  7,9% 8,2%

Ιούνιος June  12,0% 14,0%

Ιούλιος July 18,8% 21,9%

Αύγουστος August 20,5% 23,7%

Σεπτέμβριος September 16,7% 17,0%

Οκτώβριος October 8,8% 7,6%

Νοέμβριος November 2,9% 1,6%

Δεκέμβριος December 2,3% 1,5%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, επεξεργασία στοιχείων SETE Intelligence
Source:  Bank of Greece, processing SETE Intelligence

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)  και Διεθνής  Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) - Επεξεργασία: SETE Intelligence  
Τα στοιχεία υπόκεινται σε αλλαγές λόγω δημοσίευσης πιο πρόσφατων στοιχείων από τις πηγές.  
Source: Civil Aviation Authority (CAA) and Athens International Airport (AIA) - Processing: SETE Intelligence
Data are subject to changes 

56%

4.526.035

2.885.154

2.091.066

861.668

1.724.599

1.243.718

676.069

1.048.872

404.677

298.915

63%

Αφίξεις Arrivals 

Έσοδα Revenues 

Αθήνα Athens

Ηράκλειο Heraklion

Ρόδος Rhodes

Κως Kos

Θεσσαλονίκη Thessaloniki

Κέρκυρα Corfu

Ζάκυνθος Zakynthos

Χανιά Chania

Σαντορίνη Santorini

Μύκονος Mykonos

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

2 7

3 8

4 9

5 10
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Οι 10 Κυριότερες Χώρες Προέλευσης Βάσει της Μέσης Διάρκειας Παραμονής 
ανά Ταξίδι Μη Κατοίκων στην Ελλάδα, 2016
Top 10 Countries of Origin in Non-Residents’ Average Duration of Stay in Greece, 2016

Κατανομή Διεθνών Ταξιδιωτικών 
Εισπράξεων ανά Χώρα Προέλευσης, 2016
Breakdown of International Tourism 
Receipts by Country of Origin, 2016

Διανυκτερεύσεις Μη Κατοίκων 
στην Ελλάδα, 2006-2016
Non-Residents’ Overnight Stays 
in Greece, 2006-2016

11

9 10
Xώρα Eισπράξεις  
Country Revenues 

Γερμανία Germany 16,60%

Ηνωμένο Βασίλειο United Kingdom 15,25%

Γαλλία France 6,97%

ΗΠΑ USA 5,71%

Ιταλία Italy 5,66%

Ολλανδία Netherlands 3,77%

Ρωσία Russia 3,42%

Ρουμανία Romania 3,07%

Ελβετία Switzerland 2,60%

Βέλγιο Belgium 2,50%

Λοιπά Other 34,14%

Xώρα Διάρκεια παραμονής  
Country Duration of stay

Αυστραλία Australia 12,4

Καναδάς Canada 12,3

Γερμανία Germany 10,5

ΗΠΑ USA 10,5

Ρωσία Russia 10,2

Κύπρος Cyprus 9,8

Ολλανδία Netherlands 9,6

Βέλγιο Belgium 9,2

Ισπανία Spain 9,2

Ηνωμένο Βασίλειο United Kingdom 9,2

Έτος  Σύνολο Διανυκτερεύσεων  
Year  Total of Overnight Stays 

2006 162.165.173

2007 161.235.200

2008 152.596.091

2009 141.443.690

2010 140.175.727

2011 150.978.226

2012 142.416.876

2013 162.917.996

2014 186.927.498

2015 188.011.991

2016 193.418.750

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, επεξεργασία στοιχείων SETE Intelligence
Source:  Bank of Greece, processing SETE Intelligence

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, επεξεργασία στοιχείων SETE Intelligence
Source:  Bank of Greece, processing SETE Intelligence

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, επεξεργασία στοιχείων SETE Intelligence
Source:  Bank of Greece, processing SETE Intelligence

* Δεν περιλάμβάνονται οι αφίξεις και τα έσοδα από κρουαζιέρα 
* Cruise arrivals and receipts are not included  

6,9
Μέση Διάρκεια Παραμονής  
Average Duration of Stay
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Kατανομή Ξενοδοχειακών Κλινών ανά κατηγορία και ανά Περιφέρεια 
Distribution of Hotel Beds per class and per Region12

13 14
5
4
3
2
1

Περιφέρεια Regional Unit   5*  4*  3*  2*  1*

Aνατ. Μακεδονία και Θράκη Eastern Macedonia and Thrace 1,5% 1,9%  3,2%  3,4% 4,2%

Αττική Attica 9,2% 7,5% 6,6% 7,2% 7,5%

Βόρειο Αιγαίο North Aegean 1,2% 1,4% 4,4% 3,9% 2,4%

Δυτική  Ελλάδα Western Greece 2,3% 2,1% 3,2% 2,4% 1,1%

Δυτική Μακεδονία Western Macedonia 0,1% 0,4% 2,0% 0,6% 0,3%

Ήπειρος Epirus 1,3% 2,0% 2,9% 2,2% 1,8%

Θεσσαλία Thessaly 1,9% 3,3% 4,0% 4,5% 5,5%

Ιόνια νησιά Ionian Islands 6,8% 10,6% 14,8% 14,7% 5,6%

Κεντρική Μακεδονία Central Macedonia 12,7% 7,7% 11,4% 8,9% 32,0%

Κρήτη Crete 27,9% 24,3% 17,3% 19,8% 19,6%

Νότιο Αιγαίο South Aegean 29,7% 32,0% 20,3% 21,5% 12,4%

Πελοπόνησσος Peloponnese 4,5% 3,9% 6,0% 5,0% 3,4%

Στερεά Ελλάδα Central Greece 1,1% 2,8% 3,9% 5,9% 4,2%

Κατηγορία Category Moνάδες Units 

Kλίνες Beds

Δωμάτια Rooms

Σύνολο Total 

Κλίνες Beds

Πηγή: Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, επεξεργασία στοιχείων SETE Intelligence
Source: Hellenic Chamber of Hotels, processing SETE Intelligence

Πηγή: Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, επεξεργασία στοιχείων SETE Intelligence
Source: Hellenic Chamber of Hotels, processing SETE Intelligence

137.210
203.203
185.560
210.365

52.215
788.553

17,4%

25,8%

23,5%

26,7%

6,6%

Αριθμός Ξενοδοχειακών Κλινών,2016 
Hotel Beds, 2016

Ποσοστιαία Κατανομή Ξενοδοχειακών 
Μονάδων, Δωματίων, Κλινών ανά 
Κατηγορία, 2016 
Percentage Distribution of Hotel Units, 
Rooms, Beds, by Category, 2016

4,6%

14,5%

25,4%41,0%

14,5%

6,7% 16,6%

25,7%

23,6%

27,5%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, επεξεργασία στοιχείων SETE Intelligence
Source:  Bank of Greece, processing SETE Intelligence



16 ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΛΩΝ
ΜEMBERS NETWORK

2
Τα Mέλη ΣΕΤΕ προέρχονται από δυο κύριες κατηγορίες:

  Πανελλήνιες Κλαδικές Ενώσεις Τουριστικών 
Επιχειρήσεων και 

 Μεμονωμένες Τουριστικές Επιχειρήσεις 

Οι Πανελλήνιες Κλαδικές Ενώσεις Τουριστικών Επιχειρήσεων 
εκπροσωπούν τους κλάδους των καταλυμάτων, των 
τουριστικών γραφείων, των μεταφορών (αεροπορικών, 
χερσαίων & θαλάσσιων), των οργανωτών εκθέσεων και 
συνεδρίων και γενικότερα το σύνολο των κλάδων του 
τουρισμού.

Οι Μεμονωμένες Επιχειρήσεις προέρχονται από ολόκληρο 
το φάσμα των άμεσων και έμμεσων τουριστικών 
δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, τα Μέλη ΣΕΤΕ χωρίζονται σε 
Τακτικά και Συνδεδεμένα Μέλη (Επιχειρήσεις με έμμεσα 
οφέλη από τον Τουρισμό).

SETE Members belong to two main categories:
 National Sectoral Associations of Tourism Businesses 

 and
 Individual Tourism Businesses 

The national sectoral associations of tourism businesses 
represent the sectors of accommodation, travel agencies, 
transport (air, sea & land), expo and conference organisers, 
and all tourism sectors in general.

The individual tourism businesses represent the entire range 
of direct and indirect tourism activities. Specifically, SETE 
members are divided into Regular and Affiliate Members 
(businesses indirectly benefited by tourism).

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΛΩΝ ΜΕΜΒΕR NETWORK 
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Το 2016 η διεύρυνση του ΣΕΤΕ συνεχίστηκε με την εγγραφή 
νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων, με βασικό κριτήριο την 
εταιρική αφοσίωση στην ποιότητα. Τa Μέλη ΣΕΤΕ είναι 
δυναμικές και πρωτοπόρες επιχειρήσεις από ολόκληρη 
την Ελλάδα αφοσιωμένες στην προσπάθεια για ποιοτική 
αναβάθμιση του Ελληνικού Τουρισμού.

Στο πλαίσιο αυτό ενεγράφησαν τα κάτωθι Νέα Μέλη το 
2016, τα οποία αναφέρονται με σειρά εγγραφής:

DOLPHIN LAUNDRY
www.dolphinlaundry.gr

CLIMATHERM ENERGY
www.climatherm.gr

PREMIER TAX FREE GREECE 
www.premiertaxfree.com

BE SAFER P.C.
www.besafer.gr

NEW YORK COLLEGE
www.nyc.gr

CHNARIS HOTEL 
MANAGEMENT SA
www.hotelconsulting.gr

ALEXANDER BEACH HOTEL
www.alexbh.gr

NANNUKA INTERNET 
SERVICES
www.nannuka.com

WHITE ROCKS HOTEL
& BUNGALOWS 
www.whiterocks.gr

ZEUS GREECE ENTERPRISES 
www.zeustravel.gr

MY GREEK FRIEND
www.mygreekfriend.travel

G7 SYNERGY CONSULTING
www.g7synergy.com

EDEN BEACH RESORT HOTEL
www.eden.gr

SOMACO TOURS
www.citysightseeing.gr

METROPOLITAN COLLEGE
www.metropolitan.edu.gr

ATHENS OPEN TOUR
www.athensopentour.gr

CORISSIA HOTELS
www.corissia.com

BLUE LAGOON ANNEX SA 
BLUE LAGOON VILLAGE
BLUE LAGOON RESORTS
www.bluelagoongroup.com

SIGHTS OF ATHENS
www.sightsofathens.gr

MEGA AIRLINES STUDIES
www.megaairlinestudies.gr

PREMIUM BRANDS
www.pbrands.gr

YOLENIS HELLAS 
www.yolenis.com

CACTUS HOTELS
www.cactusbeach.gr

IN THE KNOW 
www.intheknow.gr

 ANATOLIA COLLEGE 
www.act.edu

SAILOR MADE CRUISE
www.sailormadecruise.com

LG ELECTRONICS HELLAS SA
www.lg.com/gr/b2b

BEACH HOUSE ANTIPAROS
www.beachhouseantiparos.com

EPI SYSTEMS SA
www.epi.com.gr

PILOT BEACH RESORT
www.pilot-beach.gr

KNAUF GYPSOPIIA ABEE
www.knauf.gr 

ROLCO BIANIL SA
www.rolco.gr

WE DO LOCAL
www.wedolocal.gr 

KEY TOURS
www.keytours.gr

NEA MESA HOTEL & TOURISM
DIGITAL MARKETING AGENCY
www.neamesa.com

NESTLE
www.nestle.gr

AGT CONSTRUCTIONS 
& SERVICES GROUP
www.agtgroup.gr

PLATON CONSULTANTS SA 
www.investingreece.gr

NZV ELIA LIMITED
www.destsetters.com

LAMDA DEVELOPMENT SA
www.lamdadev.com

V. KAFKAS SA
www.kafkas.gr 

In 2016, SETE expanded further with the registration of new 
tourism businesses. The main criterion for registration was 
the company’s dedication to quality. SETE members are 
dynamic and pioneering companies throughout Greece, 
dedicated to the effort to upgrade the quality of Greek 
tourism.

In this context, the following new members were registered 
this year, listed by registration order:

ΝΕΑ ΜΕΛΗ NEW MEMBERS



18 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕΤΕ
MEMBER OF SETE

18
24

280 37
59

913
14
16

12

34
Eταιρείες Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού
Ηotel Εquipment Companies

Μεταφορές
Τransport

Ξενοδοχεία
Ηotels

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων/Εταιρείες Μarketing, Management
Business Consultants/Marketing, Management Companies

Toυριστικά Γραφεία
Travel Agencies

Eταιρείες Τουριστικών Εκδόσεων
Τουrism Publications Companies

Σχολές Τουριστικής Επαίδευσης
Tourism and Hospitality Schools

Πανελλήνιες Τουριστικές Ενώσεις
Unions of Tourism Enterprises

Συνδεδεμένα Μέλη
Affiliate Members

Διοργανωτές Εκθέσεων & Συνεδρίων
Conferences & Excibition Organizers

Διάφορες τουριστικές επιχειρήσεις
Various tourism enterprises

MEΛΗ ΤΟΥ ΣΕΤΕ 2016
ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΜΒΕRS OF SETE 2016
ENTERPRISES PER INDUSTRY
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O ΣΕΤΕ με στόχο την έγκυρη, έγκαιρη και πληρέστερη 
ενημέρωση των Μελών του απέστειλε το 2016 περισσότερες 
από 120 Εγκυκλίους. 

Περίπου 50 ενημερώσεις περιελάμβαναν τις πλέον 
πρόσφατες έρευνες, μελέτες και αναφορές με τα 
αντίστοιχα περιληπτικά σημειώματα και εστίασαν στην 
ανάλυση αγορών εξερχόμενου τουρισμού, σε στατιστικά 
στοιχεία αποτύπωσης της τουριστικής αγοράς και των 
χαρακτηριστικών των ταξιδιωτών, στην ανάλυση επιμέρους 
τουριστικών προϊόντων και στις εφαρμογές των νέων 
τεχνολογιών στον τουρισμό. 

Επίσης, κοινοποιήθηκαν προς τα Μέλη του Συνδέσμου 
40 ενημερώσεις σχετικές με ΦΕΚ, υπουργικές αποφάσεις 
και ρυθμίσεις οι οποίες, άμεσα ή έμμεσα, επηρεάζουν τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητές τους.

Τέλος,  στα Μέλη του Συνδέσμου εστάλησαν τα Δελτία 
Τύπου, οι παρεμβάσεις του ΣΕΤΕ προς την Κυβέρνηση 
και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα,  καθώς και ενημερώσεις 
για εκδηλώσεις, εκθέσεις και συνέδρια και τη γενικότερη 
δραστηριότητα του ΣΕΤΕ.

With the aim of providing prompt, valid and complete 
updates to its members, SETE sent out more than 120 
circulars in 2016. 

Around 50 of these included the latest studies, surveys and 
reports, along with the corresponding summary notes, and 
focused on outbound tourism market analysis, statistics on 
the tourism market and traveller traits, analysis of individual 
tourism products, and new technologies in tourism. 

SETE members also received 40 updates relating to 
government gazettes, and ministerial decisions and 
regulations that may influence their business activities 
directly or indirectly.

Finally, the members received press releases, SETE 
interventions to the government and the wider public sector, 
as well as updates on events, exhibitions, conferences and 
general SETE activities.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΜΕΜΒΕRS' UPDATE

Η αποστολή του μηνιαίου e-Newsletter «Επιχειρηματικά 
Νέα – Δράσεις Μελών ΣΕΤΕ», συμβάλλει στην καλύτερη 
ενημέρωση για τις δράσεις των Μελών. Η αποστολή 
του γίνεται ανά δεκαπενθήμερο σε επιλεγμένους 
αποδέκτες από τον ευρύτερο τουριστικό και οικονομικό 
χώρο (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τουριστικά γραφεία, 
αεροπορικές εταιρείες, διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες 
ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, εταιρείες yachting).

Το e-Newsletter «Επιχειρηματικά Νέα – Δράσεις Μελών 
ΣΕΤΕ», περιλαμβάνει τις πρόσφατες επιχειρηματικές 
δράσεις των Μελών του ΣΕΤΕ σε σχέση με νέες υπηρεσίες 
και προϊόντα, αγοραπωλησίες, μετακινήσεις στελεχών 
και άλλα επιχειρηματικά νέα. Η έκδοση περιλαμβάνει και 
νέα που αφορούν στην «Εταιρική Υπευθυνότητα» των 
επιχειρήσεων, με τις πρόσφατες δράσεις και πρωτοβουλίες 
των Μελών του ΣΕΤΕ σε σχέση με την προσφορά τους στην 
κοινωνία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.

The monthly e - newsletter “Business News – SETE Members’ 
Actions”, contributes to better information regarding 
the Members’ activity. This is sent fortnightly to selected 
recipients from the wider travel industry and the economy 
(hotel enterprises, tourism agencies, airlines, advertising 
agencies, rental car companies, yachting companies).

The “Business News – SETE Members’ Actions” e – 
Newsletter includes the recent business actions of SETE 
Members regarding new services and products, sales, 
changes in management positions and other enterprise 
news. The edition also includes news pertaining to the 
“Corporate Responsibility” of enterprises, including the 
recent actions and initiatives of SETE Members regarding 
their contributions to society, education, culture, and the 
environment.

EΠIXEIΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ BUSINESS NEWS
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Οι παρεμβάσεις του ΣΕΤΕ στα θέματα τουριστικής 
πολιτικής της χώρας, γίνονται κυρίως με την καταγραφή 
συγκεκριμένων θέσεων του Συνδέσμου. Σε αυτό το πλαίσιο, 
ακολουθεί αναφορά σε βασικές προτάσεις του ΣΕΤΕ προς 
την Πολιτεία:
1.  Χωροταξικός σχεδιασμός του τομέα του τουρισμού
2.   Ρυθμιστικό σχέδιο για την πόλη των Αθηνών και της  

Θεσσαλονίκης
3.  Μονοπώλιο ΚΤΕΛ
4.  Διεύρυνση ωραρίου αρχαιολογικών χώρων
5.  Αειφόρος ανάπτυξη 
6.   Ελάφρυνση της φορολογίας των τουριστικών 

επιχειρήσεων
7.   Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και
 εισφοροδιαφυγής
8.  Κοινωνικός τουρισμός
9.   Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και 

επαγγελματικής κατάρτισης
10.   Προτάσεις που σχετίζονται με τις Πανελλήνιες 

Κλαδικές Ενώσεις – Μέλη του ΣΕΤΕ

SETE intervenes in Greece’s tourism policy issues mainly by 
recording the views of the Confederation on each issue. To 
this end, these are the main proposals submitted by SETE 
to the State:
1.    Spatial framework for the tourism sector
2.  Master plans for the cities of Athens and Thessaloniki
3.  Intercity bus consortium monopolies
4.  Extended opening hours for archaeological sites
5.  Sustainable development 
6.  Measures for tax relief to tourism businesses
7.  Proposals to combat tax and social security 

contribution evasion
8.  Social tourism
9.  Proactive employment and vocational training policies
10.   Proposals linked to National Sectoral Associations / 

SETE members

Visit the SETE website for detailed information about all 
the views, interventions and proposals submitted by the 
Association.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Παρεμβάσεις & Θέσεις ΣΕΤΕ

SOCIAL PARTNER FRAMEWORK

SETE Interventions & Views

Κατά τη διάρκεια του έτους, ο ΣΕΤΕ επικοινώνησε με το 
ευρύ κοινό, μέσω ανακοινώσεων και δελτίων τύπου σχετικά 
με την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης, τους στόχους,  τα 
στοιχεία και την πορεία του ελληνικού τουρισμού, καθώς 
και σχετικά με τις επαφές με την Πολιτεία και τους Φορείς. 
Παράλληλα, ενημέρωσε συστηματικά την κοινή γνώμη 
σχετικά με σειρά μελετών του SETE Intelligence, την 
πορεία των έργων του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ), 
τις προωθητικές ενέργειες της Marketing Greece και 
τα ολοκληρωμένα πλάνα Marketing Περιφερειών που 
εκπόνησε η εταιρεία.

Όπου χρειάστηκε, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους 
Κοινωνικούς Εταίρους, προέβη σε ενημερώσεις σχετικά με 
θέματα πολιτικής και οικονομίας.

During the year, SETE kept the general public informed on 
the development of the tourist flow, the objectives, figures 
and progress of Greek tourism, and the communication 
of the Association with the State and other organisations, 
through announcements and press releases. It also kept the 
public opinion up to date regarding a series of SETE Intel-
ligence surveys, the progress of the SETE Institute (INSETE) 
projects, the promotional campaigns launched by Market-
ing Greece and the comprehensive Regional Marketing 
plans formulated by the company.

Where necessary, and in partnership with other social part-
ners, it issued announcements on several matters regarding 
politics and the economy.

Visit the SETE website at www.sete.gr to find all the SETE press 
releases, statements and announcements.   

Δελτία Τύπου ΣΕΤΕ SETE Press Releases

Το σύνολο των δελτίων τύπων, των δηλώσεων και των 
ανακοινώσεων του ΣΕΤΕ μπορείτε να το βρείτε στη σελίδα του 
Συνδέσμου στο διαδίκτυο. Visit the SETE website to find all the 
SETE press releases, statements and announcements.  

www.sete.gr
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07.01.16   
Κοινή Δήλωση Κοινωνικών 
Εταίρων μετά από Συνάντηση 
με τον Πρωθυπουργό   
Social Partners’    
Joint Announcement    
following PM Meeting

14.01.16 
Συνολικά Στοιχεία Διεθνών 
Αεροπορικών Αφίξεων 2015   
Total 2015 International air 
Arrivals Figures 

15.02.16 
Σεμινάριο Στελέχωσης και 
Διαχείρισης Απόδοσης από 
το SETE Training 
SETE Training Staffing 
& Performance Management 
Seminar

25.02.16 
Μελέτη φορολογικού 
πλαισίου 
Tax Framework Study

09.03.16 
Δήλωση ΙΤΒ 
ITB Statement 

15.03.16 
Διήμερο σεμινάριο 
διαχείρισης χρόνου & στρες 
από το SETE Training    
SETE Training Time & Stress 
Management Seminar

22.03.16
ReGeneration στον Τουρισμό  
ReGeneration in Tourism

19.04.16 
Γενική Συνέλευση Συνδέσμου 
Τουριστικών Επιχειρήσεων 
Κύπρου  
Association of Cyprus Tourism 
Enterprises General Assembly

20.04.16 
Διεθνές Συνέδριο ΟΚΕ      
ESC International Conference 

20.04.16 
Διαδικτυακή Μελέτη 
Censuswide: Προσφυγικό / 
Μεταναστευτικό  
Censuswide Online Survey 
in regards to Migration / 
Refugee issue

04.05.16
Εξέλιξη Τουριστικής 
Περιόδου  
Tourism Season Evolution

17.05.16 
Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 
New Development Law

19.05.16 
Συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ 
Supplementary ENFIA

20.05.16 
Κοινή δήλωση των τεσσάρων 
εργοδοτικών Κοινωνικών 
Εταίρων      
Social Partners Joint 
Announcement

10.06.16 
Εύρυθμη Λειτουργία 
Κρουαζιέρας 
Cruise Operation

16.06.16 
Ολοκληρώθηκε ο Δεύτερος 
Κύκλος Σεμιναρίων SETE 
Training      
Completion of SETE Training 
Second Round of Seminars

27.06.16 
Απόφαση BREXIT 
BREXIT

30.06.16 
Κοινό Δελτίο Τύπου 
Κοινωνικών Εταίρων σχετικά 
με την Προώθηση των 
Ηλεκτρονικών Συναλλαγών      
Social Partners Joints 
Announcement in Regards 
to Electronic Transactions

06.07.16 
Εκδήλωση Περιφέρειας 
Κρήτης – ΣΕΤΕ    
SETE Crete Event

13.07.16 
Αφίξεις Εξαμήνου 2016  
Six Months Arrivals

10.08.16 
Αφίξεις Επταμήνου 2016     
Seven Months Arrivals

31.08.16 
Επιστολή ΣΕΤΕ σχετικά με τη 
δημιουργία Hot Spots   
Hot Spots Developments 
Letter to the Minister

16.09.16 
Αφίξεις Οκταμήνου  
Eight Months Arrivals

26.09.16 
Ορατός ο Κίνδυνος 
Μειωμένων Εσόδων το 2016    
Visible Risk of Reduced 
Revenues in 2016

27.09.16 
Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού  
Global Tourism Day
 
06.10.16 
15o Συνέδριο ΣΕΤΕ 
15th Annual SETE Conference

08.10.16 
Σχετικά με την Απεργία της 
Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας 
Κυκλοφορίας Ελλάδος  
In regards to the Strike of 
the Air Traffic Controllers 
Association of Greece
 
13.10.16 
Αφίξεις Εννεαμήνου 2016   
Nine Months Arrivals

31.10.16 
SETE Intelligence: 
Σχετικά με Φοροδιαφυγή   
SETE Intelligence: In Regards 
to Tax Evasion    
 
07.11.16 
World Travel Market 2016

15.12.16 
Συνάντηση Δημοσιογράφων   
Journalists Event
 

Δελτία Τύπου Press Releases
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1.2016 Ναυτεμπορική/Naftemporiki

2.2016 Ημερησία/Ιmerisia

2.2016 H Ροδιακή/Rodiaki

10.2016 Επένδυση/Epindisi

4.2016 Επένδυση/Epindisi

2.2016 O Λόγος/ Logos
1.2016 Εθνος/Ethnos

7.2016 Finance Market Voice



24 INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΤΕ
SETE INSTITUTE



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝNUAL REPORT 2016 25

O ΣΕΤΕ στις αρχές του 2013 ίδρυσε το Ινστιτούτο του 
(ΙΝΣΕΤΕ), το οποίο μέσα από τεκμηριωμένες παρεμβάσεις 
συμβάλλει ενεργά στην προώθηση των δημόσιων και 
ιδιωτικών πολιτικών ενίσχυσης, εκσυγχρονισμού και 
αναβάθμισης του ελληνικού τουριστικού τομέα, καθώς και 
άλλων τομέων παροχής υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα 
ή έμμεσα με αυτόν.

Το ΙΝΣΕΤΕ μέσα από τη δομή που έχει αναπτύξει και τις 
δράσεις που υλοποιεί:

  Υποστηρίζει επιστημονικά τον ΣΕΤΕ στη διαμόρφωση 
προτάσεων πολιτικής για την ανάπτυξη του τουριστικού 
τομέα στη χώρα μας και στην τεκμηρίωση θέσεων 
σε καίρια για τον τομέα ζητήματα, συντονίζοντας 
παράλληλα θεματικές επιτροπές για τρέχοντα ζητήματα 
που αφορούν στον κλάδο.

  Συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
των τουριστικών επιχειρήσεων, παρέχοντάς τους την 
απαραίτητη πληροφόρηση και εργαλεία για τη βελτίωση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών / προϊόντων, ή / και την 
ανάπτυξη νέων. 

  Στηρίζει την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού τομέα 
μέσα από την ενίσχυση των δεξιοτήτων / γνώσεων του 
ανθρώπινου δυναμικού του.

  Προάγει τη θέση και τη συμβολή του τουριστικού τομέα 
στην βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική 
ανάπτυξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

In the beginning of 2013, SETE established the SETE 
Institute (INSETE). Through well-grounded interventions, 
INSETE actively promotes both public and private policies 
to support, update and improve the Greek tourism 
sector, and any other service sectors directly or indirectly 
associated with it.

Through its structure and the actions it implements, 
INSETE:

  Provides scientific support to SETE in shaping policy 
proposals for developing the Greek tourism sector 
and in documenting its stance on crucial issues for the 
sector, while also coordinating dedicated committees 
on current sector issues.

  Contributes in boosting the competitiveness of tourism 
businesses, providing them with the necessary tools 
and information to improve the products / services they 
offer and / or develop new ones.

  Supports the quality upgrade of the tourism sector, by 
developing the skills / knowledge of its human resources.

  Promotes the tourism sector’s position in and 
contribution to sustainable economic, social and 
cultural development at a national and European level.

INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ) SETE INSTITUTE (INSETE)
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Το SETE Intelligence με ρόλο του την παρακολούθηση, 
τεκμηρίωση και πληροφόρηση για τον τουριστικό τομέα, 
μέσα από τη στατιστική ανάλυση δεδομένων και τη 
διεξαγωγή ερευνών, καθώς και την εκπόνηση μελετών 
με θεματολογίες που συνδέονται άμεσα και έμμεσα με 
τον τουρισμό, αποτελεί έναν εκ των κύριων πυλώνων του 
ΙΝΣΕΤΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, εντός του 2016 υλοποιήθηκαν οι 
παρακάτω ενέργειες:

Στατιστικά στοιχεία - Τεκμηρίωση
Μέσα από τη μηνιαία έκδοση Στατιστικών Δελτίων, η 
ομάδα του SETE Intelligence συγκεντρώνει, επεξεργάζεται 
και αναλύει στοιχεία για την ελληνική τουριστική αγορά, 
παρέχοντας στους stakeholders του τουρισμού μία μόνιμη 
και αξιόπιστη πηγή βασικής πληροφόρησής τους αναφορικά 
με την πορεία του ελληνικού τουρισμού.

Στα Στατιστικά Δελτία ενδεικτικά περιλαμβάνονται στοιχεία 
αναφορικά με:

  τις αεροπορικές αφίξεις και τις αφίξεις εσωτερικού στα 
κυριότερα αεροδρόμια της χώρας, 

 τις διεθνείς οδικές αφίξεις, 
  τις αφίξεις δια θαλάσσης, αλλά και την ακτοπλοϊκή 
κίνηση (Διοικητικά στοιχεία και στοιχεία της ΤτΕ),

 το ταξιδιωτικό ισοζύγιο (αφίξεις/εισπράξεις),
 τις εκδοθείσες βίζες,

καθώς και:

  στοιχεία αναφορικά με την απασχόληση στον τουρισμό  
 (στοιχεία ΙΚΑ-ΕΡΓΑΝΗ), 

 επίκαιρα θέματα ειδικού ενδιαφέροντος.

Επιπλέον, η επιστημονική ομάδα του SETE Intelligence  
λαμβάνοντας υπόψη της τη σπουδαιότητα της 
περιφερειακής διάστασης του τουρισμού, έχει προχωρήσει 
σε ανάλυση των βασικών τουριστικών μεγεθών ανά 
περιφέρεια, όπως για παράδειγμα το Ξενοδοχειακό 
Δυναμικό, τις Αφίξεις – Διανυκτερεύσεις  και την Πληρότητα, 
τους Επισκέπτες σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους, 
τις Αφίξεις σε λιμένες, τις Αεροπορικές Αφίξεις Εσωτερικού-
Εξωτερικού.

SETE Intelligence is one of the main INSETE pillars. Its role 
is to monitor, document and provide information about the 
tourism sector, by statistically analysing data and carrying 
out surveys on topics directly or indirectly linked to tourism.

In line with this, the following actions took place in 2016:

Statistics - Documentation
Through the monthly Statistical Bulletins, the SETE 
Intelligence team collects, processes and analyses data on 
the Greek tourism market, offering tourism stakeholders 
a steady and reliable source of key information on the 
progress of Greek tourism.

For example, the Statistical Bulletins include information 
on:

   Airport arrivals and domestic arrivals in the main  
 Greek airports, 
   International road arrivals, 
   Arrivals by sea, as well as coastal shipping traffic 
(administrative & BoG data),
   Travel balance (arrivals/travel receipts),
   Issued visas,

As well as:
   Information on tourism employment (IKA-ERGANI 
data),
   Current affairs of special interest.

Moreover, taking into account the significance of tourism 
for regional development, the SETE Intelligence scientific 
team has started analysing the key tourism figures per 
region, including, for example, hotel capacity; arrivals, 
overnight stays and occupancy; visitors to museums and 
archaeological sites; port arrivals; domestic / international 
airport arrivals.

SETE INTELLIGENCE SETE INTELLIGENCE 

Μελέτες, Έρευνες, Στατιστικά στοιχεία Studies, Surveys, Statistics
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Το SETE Intelligence σε συνεργασία με τη βρετανική 
εταιρεία Censuswide διεξήγαγε εντός του 2016 δύο έρευνες 
αντίληψης για την εικόνα της Ελλάδας στις αγορές της 
Μεγάλης Βρετανίας, Γερμανίας και ΗΠΑ, αναφορικά με 
το προσφυγικό / μεταναστευτικό ζήτημα, με την πρώτη 
να ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο 2016 και τη δεύτερη τον 
Απρίλιο 2016.

Ακόμη, εντός του 2016 στο πλαίσιο της ανάλυσης 
των οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων του τομέα, 
ταυτοποιήθηκαν ισολογισμοί με ξενοδοχεία. Το δείγμα 
καλύπτει το 50% των δωματίων ξενοδοχείων 5*, 41% των 
4*, 33% των 3*, 21% των 2* και 5% των 1*.

Τον Ιούλιο 2016 κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος της 
περιοδικής έκδοσης «Ελληνικός Τουρισμός – Εξελίξεις 
& Προοπτικές», η οποία παρουσιάζει μια αναλυτική και 
εμπεριστατωμένη επισκόπηση του τουριστικού τομέα και 
των παραγόντων εξέλιξης, τόσο για τη ζήτηση, όσο και 
την προσφορά των τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. 
Η έκδοση, παράλληλα, παρουσιάζει τις προοπτικές του 
ελληνικού τουρισμού στο πλαίσιο των μακροοικονομικών 
εξελίξεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και επικεντρώνει 
σε δεδομένα, γεγονότα και καταστάσεις τα οποία ενδέχεται 
να επηρεάσουν την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης και 
ποιότητας του τομέα. 

During 2016, SETE Intelligence, in partnership with British 
company Censuswide, conducted two opinion surveys on 
the image of Greece in the UK, German and US markets 
with regard to the refugee / migrant issue. The first was 
concluded in January 2016 and the second in April 2016.

Also in 2016, hotel balance sheets were identified, in the 
context of analysing the financials of sector businesses. 
The sample covers 50% of 5* hotel rooms, 41% of 4*, 33% 
or 3*, 21% of 2* and 5% of 1*.

The first issue of the progress report Greek Tourism – 
Developments and Prospects was released in July 2016. 
It presented a detailed and well-documented review of 
the tourism sector, in terms of demand and supply of 
tourism services in Greece. The issue also presented the 
prospects for Greek tourism in light of the macroeconomic 
developments on a national and international level, 
focusing on facts, events and situations that may 
potentially have an impact on meeting the sector’s targets 
for growth and quality. 

Έρευνες 

Περιοδικές Εκδόσεις

Surveys 

Progress Reports 
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Η ομάδα του SETE Intelligence μετά από επεξεργασία και 
ανάλυση των χαρακτηριστικών του εισερχόμενου τουρισμού 
στην Ελλάδα και του εξερχόμενου τουρισμού από τις κύριες 
αγορές μας, προχώρησε σε εκπόνηση μίας σειράς μελετών 
αναφορικά με το προφίλ αγορών και προϊόντων που 
ενδιαφέρουν την ελληνική τουριστική αγορά (π.χ. τουρισμός 
νεολαίας, ή τουρισμός υψηλής δαπάνης, χαρακτηριστικά 
εξερχόμενου τουρισμού από διάφορες αγορές μας). 

Παράλληλα, βάσει στοιχείων της «Έρευνας Εργατικού 
Δυναμικού» της ΕΛΣΤΑΤ, τον Δεκέμβριο 2016 η ομάδα του 
SETE Intelligence προχώρησε στην έκδοση της μελέτης «Η 
απασχόληση στον τουρισμό και στην υπόλοιπη οικονομία 
2009 – 2016», η οποία παρουσιάζει την εξέλιξη των 
μεγεθών της απασχόλησης του τουριστικού τομέα και της 
συμμετοχής της στο σύνολο της απασχόλησης της χώρας.

After processing and analysing the data on inbound 
tourism to Greece and outbound tourism from its main 
markets, the SETE Intelligence team conducted a series of 
studies on the profile of markets and products that may 
prove interesting to the Greek tourism market (e.g. youth 
tourism, high-spending tourism, outbound tourist traits 
from various markets). 

Additionally, based on the Hellenic Statistical Authority 
(ELSTAT) Labour Force Survey findings, in December 2016, 
the SETE Intelligence team issued the study Employment 
in tourism and in the rest of the economy, 2009-2016 
which presented the developments in the tourism sector 
employment figures and the participation of tourism 
employment in the country’s overall employment.

Μελέτες Studies

12.2016 
Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2015
The Contribution of Tourism to the Greek Economy in 2015 

10.2016 
Ο αιγιαλός ως παραγωγικός πόρος
Coast as a productive resource 

6.2016 
Ναυτικός Τουρισμός
Naval Τourism 

5.2016 
Τουρισμός Αθλητισμού & Ευεξίας
Sport Tourism & Wellness

4.2016 
Αποτελέσματα έρευνας προσφυγικό-μεταναστευτικό
Results of refugee-immigrant research

2.2016 
Ποιές είναι οι αγορές των προϊόντων μας;
What are the markets for our products?

2.2016 
Χαρακτηριστικά εξερχόμενου Ευρωπαϊκού τουρισμού 
ανά προϊόν και ύψος δαπάνης
Characteristics of outgoing European tourism 
per product and cost of expense

2.2016 
Χαρακτηριστικά εξερχόμενου τουρισμού CH, China, USA
Οutbound Features of Tourism CH, China, USA

1.2016 
Βασικά χαρακτηριστικά εισερχόμενου τουρισμού από HAE
Basic characteristics of inbound tourism by HAE

1.2016 
Χαρακτηριστικά εξερχόμενουτουρισμού DE, UK, FR, SCAND, 
RU, USA ανά ύψος δαπάνης
Οutbound Features of Tourism DE, UK, FR, SCAND, RU, USA 
per cost
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Στο πλαίσιο του 15ου Συνεδρίου ΣΕΤΕ «Τουρισμός 
& Ανάπτυξη», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 17 & 
18 Οκτωβρίου 2016 στο ξενοδοχείο Divani Caravel, 
το Ινστιτούτο ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ) οργάνωσε μια σειρά 
παράλληλων εργαστηρίων (parallel workshops) για την 
παρουσίαση μελετών του, με θέματα ενδιαφέροντος του 
τουριστικού τομέα. 

Τα εργαστήρια ήταν οργανωμένα σε τρεις παράλληλες 
θεματικές ενότητες: «Τουριστικά Προϊόντα», «Χωροταξία 
και Περιβάλλον» και «Θεσμικά Θέματα», με σκοπό να 
προαχθεί ένας ουσιαστικός διάλογος για τα θέματα 
αυτά, με την συμμετοχή επαγγελματιών από όλους 
τους φορείς και τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην 
τουριστική δραστηριότητα. Στόχος των παράλληλων 
εργαστηρίων ήταν να διερευνηθούν προτάσεις πολιτικής 
που θα προάγουν την αειφόρο ανάπτυξη του ελληνικού 
τουρισμού στη βάση του τρίπτυχου οικονομική, κοινωνική 
και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Στα εργαστήρια 
παρουσιάστηκαν 10 μελέτες / εμπειρογνωμοσύνες που 
είχαν υλοποιηθεί στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων 
έργων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου και 
ακολούθησε διάλογος με τους συμμετέχοντες.

Η δράση, στην οποία συμμετείχαν 118 επαγγελματίες, 
εργαζόμενοι και εκπρόσωποι φορέων του τουριστικού 
τομέα, κρίθηκε πολύ επιτυχημένη σύμφωνα με αξιολόγηση 
που πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωσή της. 

Η επιτροπή χωροταξίας που έχει συσταθεί από το 2014 με 
Πρόεδρο τον κ. K. Κωνσταντινίδη, Αντιπρόεδρο Οικονομικών 
ΔΣ ΣΕΤΕ, με τη συμμετοχή έγκριτων επιστημόνων από τον 
χώρο της Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, επεξεργάζεται 
τρέχοντα θέματα και εξελίξεις που αφορούν στην χωροταξία 
και το περιβάλλον και συνδέονται με τον τουριστικό τομέα 
ή έχουν επιπτώσεις σε αυτόν και εισηγείται στον ΣΕΤΕ 
προτάσεις πολιτικής.

In the context of the 15th SETE Tourism & Development 
Conference, which took place at the Divani Caravel Hotel, 
Athens, on 17 & 18 October 2016, the SETE Institute (INSETE) 
organised a series of parallel workshops to present its 
studies on various topics of interest regarding the tourism 
sector. 

The workshops were split into three main areas: Tourism 
Products, Spatial Planning and the Environment, and 
Institutional Matters. The aim was to foster substantial 
dialogue on these issues, with the participation of 
professionals from all agencies and businesses involved 
in tourism activities. The parallel workshops tried to look 
into policy proposals that would promote the sustainable 
development of Greek tourism based on the three-
fold concept of economic, social and environmental 
sustainability. A total of 10 studies that had been conducted 
in the context of co-funded programmes from the previous 
programming period were presented during the workshops, 
while dialogue with the participants ensued. 

Some 118 tourism sector professionals, employees and 
agency representatives participated in the activity, which 
was considered quite successful based on the evaluation 
that took place upon its conclusion. 

The Physical Planning Committee was formed by SETE in 
2014. It is chaired by Mr K. Konstantinidis, Vice President 
for Finance BoD SETE and includes distinguished scientists 
from the area of Spatial Planning and the Environment. 
The Committee studies current affairs and developments 
relating to Spatial Planning and the Environment, which 
are ether linked to the tourism sector or have an impact on 
it, and recommends policy proposals to SETE. 

Workshops

Συντονισμός Επιτροπής Χωροταξίας 
ΣΕΤΕ

Workshops

SETE Physical Planning Committee 
Coordination
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Με κεντρικό του σύνθημα «Συνδέοντας τον Τουρισμό με 
τους Ανθρώπους του» και κύριο στόχο την ενδυνάμωση 
και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και της 
κουλτούρας των ανθρώπων του τουριστικού τομέα, το SETE 
Training σχεδιάζει και υλοποιεί στοχευμένα εκπαιδευτικά 
προγράμματα που απαντάνε ξεκάθαρα στις ανάγκες του 
σύγχρονου επαγγελματία και είναι φτιαγμένα αποκλειστικά 
για αυτόν.

Ακόμη, εποπτεύει και υποστηρίζει επιστημονικά το σύνολο 
των δράσεων κατάρτισης που υλοποιούνται από το ΙΝΣΕΤΕ 
στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και 
συμμετέχει ενεργά στην εδραίωση της ποιοτικής διάστασης 
στις υπηρεσίες και τα επαγγέλματα του τομέα, μέσα από τη 
διαμόρφωση σχημάτων πιστοποίησης.

With the motto “Linking Tourism to its People” and the main 
aim being to strengthen and develop the skills, abilities 
and culture of the people working in the tourism sector, 
SETE Training designs and carries out targeted training 
programmes that clearly meet the needs of contemporary 
professionals and are tailored exclusively to them.

It also offers scientific supervision and support to all 
training activities carried out by INSETE in the context 
of co-funded programmes, and actively participates in 
establishing the quality of sector services and professions 
through various certifications.

SETE TRAINING  SETE ΤRAINING

Εκπαιδευτικές Δράσεις Educational Activities

LINKING TOURISM 
TO ITS PEOPLE

ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ 
ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 
ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ
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The following actions took place in 2016.

2nd Round of Co-funded Seminars 
After the 1st round of seminars in 2015, SETE Training 
carried out 42 seminars on 20 different topics in 6 regions 
during 2015-2016, with more than 1000 participants. 
Further information on the action:

Ειδικότερα, το 2016 υλοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:

2ος κύκλος αυτοχρηματοδοτούμενων σεμιναρίων
Σε συνέχεια των πρώτων κύκλων σεμιναρίων που είχαν 
υλοποιηθεί το 2015, το SETE Training υλοποίησε το 2015-2016 
σεμινάρια, σε 6 περιοχές, με πάνω από 1000 συμμετέχοντες 
και 20 θεματολογίες. Περισσότερες πληροφορίες για τη 
δράση:

Σεμινάρια 40
Τόποι διεξαγωγής:  6  
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδος, Κρήτη, Καλαμάτα, Λιτόχωρο)
Συμμετέχοντες:  1006 
Εκπαιδευτικοί φορείς:  6  
(ΕΕΔΕ, Κέντρο Βιώσιμης Eπιχειρηματικότητας Εξέλιξη, BrainingCenter, 
Gastronomy Essentials, Ecole Ritz Escoffier, AA Partners)
Εισηγητές:  27
Εκπαιδευτικές ώρες:  685
Σύνολο ανθρωποωρών:  14.162
Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά συμμετέχοντα:  14
Ποσοστό συμμετοχής:  96%
Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης σεμιναρίου:  16
 
Αξιολόγηση συμμετεχόντων (576 ερωτηματολόγια)
Γενική Ικανοποίηση :  8,8/10
Κάλυψη προσδοκιών:  9,4/10
Ποσοστό Βελτίωσης Γνώσεων:  28%
Εισηγητές:  9,5/10
Χώροι:  9,1/10
Μέθοδοι διδασκαλίας:  9,2/10

Γενικές πληροφορίες δράσης
Περίοδος Υλοποίησης 25/11/2015-11/05/2016
Κατηγορίες Εκπαιδεύσεων 3 

Τεχνικά 
Πωλήσεις & Marketing 

Διοίκηση & Λειτουργική Διαχείριση
Θεματολογίες 20
Βασικές αρχές Sous Vide 
• Sushi Master Class 
• Μοντέρνα Ιταλική Κουζίνα  
• Ζαχαροπλαστικής - Ecole Ritz Escoffier 
• Healthy Cuisine 
• Digital Marketing in Hospitality 
• Συναισθηματική νοημοσύνη 
• Εξυπηρέτηση πελατών - Αποτελεσματική επικοινωνία 
• Διαχείριση χρόνου και στρες 
• Διαχείριση Απόδοσης  - Καθοδήγηση 
• Διαχείριση γενεών και διαφορετικότητας στον χώρο εργασίας 
• Εκπαίδευση Λειτουργικών Εκπαιδευτών 
• Ομαδική Εργασία 
• Διαχείριση Διαμαχών & Παραπόνων  
• Εργαστήριο Ποιότητας & Λειτουργικών  προτύπων 
• Διαχείριση Απόδοσης & Πειθαρχικά Συστήματα 
• Απο το Α-Ω της στελέχωσης 
• Εισαγωγή στον Τουρισμό 
• Διαχείριση Προσωπικής Απόδοσης

General info on action
Implementation Period 25/11/2015-11/05/2016
Training Categories 3  

Technical 
Sales & Marketing 

Operational Management
Topics 20
• Main Sous-Vide Principles
• Sushi Master Class
• Modern Italian Cuisine
• Ecole Ritz Escoffier Pastry Classes
• Healthy Cuisine
• Digital Marketing in Hospitality
• Emotional Intelligence
• Customer Service / Effective Communication
• Time & Stress Management
• Performance Management / Guidance
• Generation & Diversity Management in the Workplace
• Effective Trainer Training
• Teamwork
• Dispute & Complaint Management 
• Quality & Operational Standard Workshop
• Performance Management & Discipline Systems
• The A to Z of Staffing
• Introduction to Tourism
• Personal Performance Management

Seminars 40 
Locations:  6  
(Athens, Thessaloniki, Rhodes, Crete, Kalamata, Litochoro)
Participants:  1006 
Educational Institutes:  6  
(EEDE, Exelixi Viable Entrepreneurship Centre, BrainingCenter, 
Gastronomy Essentials, Ecole Ritz Escoffier, AA Partners)
Trainers:  27
Educational hours:  685
Total man-hours:  14,162
Average educational hours per participant:  14
Participation percentage:  96%
Average educational hours per seminar:  16
 
Participant Evaluation (576 questionnaires)
General Satisfaction:  8.8/10
Expectations Met:  9.4/10
Knowledge Improvement Rate:  28%
Trainers:  9.5/10
Venues:  9.1/10
Teaching Methods:  9.2/10
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Αξιολόγηση 2ου κύκλου αυτοχρηματοδοτούμενων 
σεμιναρίων
Η δράση της αξιολόγησης και διερεύνησης των 
εκπαιδευτικών αναγκών των συμμετεχόντων στα 
αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα του SETE 
Training, διενεργήθηκε το διάστημα Μάιος – Αύγουστος 
2016. Σκοπός της δράσης ήταν, τόσο η αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών δράσεων που υλοποιήθηκαν το έτος 2015-
2016, όσο και η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των 
συμμετεχόντων, προκειμένου να σχεδιαστούν οι μελλοντικές 
εκπαιδευτικές δράσεις του φορέα. Η μεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε εμπεριείχε: α) ποσοτική έρευνα με τη χρήση 
ερωτηματολογίου σε 211 συμμετέχοντες των εκπαιδευτικών 
δράσεων του φορέα το έτος 2015-2016 και β) ποιοτική 
έρευνα ομάδων εστιασμένης συζήτησης (Focus groups) με 
τη συμμετοχή 10 εκπροσώπων τουριστικών επιχειρήσεων 
και 8 εκπαιδευτών - εκπροσώπων εκπαιδευτικών φορέων 
του κλάδου. Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν 
σχεδιάστηκαν τα σεμινάρια του 3ου κύκλου (2016-2017).

Οργάνωση 3ου κύκλου σεμιναρίων 2016-2017
με πάνω από 60 σεμινάρια στις 3 βασικές κατηγορίες
 

   ΤΕΧΝΙΚΑ 
   ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
   ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Evaluations of 2nd Round of Co-funded Seminars
The evaluation and investigation into the educational 
needs of people participating in the SETE Training co-
funded programmes took place from May to August 
2016. The aim was to evaluate the educational activities 
that were organised in 2015-2016 and to look into the 
needs of participants so the organisation may plan future 
educational activities. The methodology used contained : (i) 
a quantity survey, with questionnaires answered by 211 
people who participated in the educational activities of 
the organisation in 2015-2016 and (ii) a quality survey 
among focus groups, comprised of 10 tourism business 
representatives and 8 trainers / training provider 
representatives. The 3rd round (2016-2017) seminars were 
designed based on these results.

Planning of 3rd round of seminars 2016-2017
with over 60 seminars in the 3 key categories
 

   TECHNICAL 
   SALES & MARKETING
   OPERATIONAL MANAGEMENT 
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Συμμετοχή στο πρόγραμμα ReGeneration με ειδική 
θεματική ενότητα για τον Τουρισμό διάρκειας 16 ωρών 
για τους επιτυχημένους πτυχιούχους του προγράμματος. 
To ReGeneration είναι ένα πρωτοποριακό ολιστικό 
πρόγραμμα εξάμηνης πρακτικής άσκησης το οποίο έχει ως 
στόχο να γεφυρώσει την ανάγκη των εταιρειών για υψηλής 
ποιότητας πτυχιούχους όλων των ειδικοτήτων καθώς και 
να προσφέρει μία σημαντική εμπειρία ανάπτυξης στους 
νέους της χώρας μας, προσεγγίζοντας έτσι το πρόβλημα 
του brain drain (όπου αξιόλογοι νέοι εγκαταλείπουν την 
χώρα) και του talent deficit ως συνέπεια. Τα συστατικά του 
Προγράμματος είναι μια απαιτητική διαδικασία επιλογής 
πτυχιούχων (που περιλαμβάνει CV screening, online tests, 
assessment center), εκπαίδευση 60 ωρών σε soft & business 
skills καθώς και εθελοντική εργασία 25 ωρών. 

Ανάπτυξη αναλυτικών προδιαγραφών κατάρτισης 
και εκπαιδευτικού υλικού συμπεριλαμβανομένων των 
ερωτήσεων – απαντήσεων αποτίμησης γνώσεων και 
δεξιοτήτων των ωφελουμένων, για επτά (7) ειδικότητες-
αντικείμενα κατάρτισης του έργου «Κατάρτιση και 
πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής», που υλοποιείται 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού,  Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 
2014-2020». 

Συμμετοχή/Ομιλίες σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων-εκθέσεων 
για τις ανάγκες της κατάρτισης των στελεχών του 
τουριστικού τομέα και προώθησης των εκπαιδευτικών 
δράσεων του SETE Training.

Participation in the ReGeneration programme, with a 16-
hour special unit dedicated to Tourism for all successful 
graduates of the programme. ReGeneration is an innovative 
comprehensive 6-month internship programme that aims 
to meet the needs of companies for quality graduates of 
all specialties, as well as offer the young people of Greece 
a major opportunity to develop further, thus trying to solve 
the brain drain and subsequent talent deficit problems. 
The Programme includes a rigorous selection process for 
graduates (CV screening, online tests and assessment 
centre), 60-hour training on soft & business skills, as well as 
25 hours of volunteer work. 

Development of detailed standards for training and 
educational material including questions / answers to 
evaluate the knowledge and skills of beneficiaries for 7 
specialties / training topics for the project “Training and 
Certification for Unemployed in Cutting-Edge Sectors”, 
which implemented within the framework of Operational 
Programme “Human Resource Development, Education 
and Life-Long Learning 2014-2020”. 

Participation /Speeches in a large number of conferences/
exhibition for the purposes of training tourism sector 
executives and promoting the SETE Training educational 
activities. 
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Το ΙΝΣΕΤΕ σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης 
συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, το έτος 
2015, κατά το έτος 2016 προχώρησε στην υλοποίηση των 
εξής πράξεων, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-
2020:

Επιταγή εισόδου για Nέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις στον κλάδο του Tουρισμού για απόκτηση 
εργασιακής εμπειρίας σε συνεργασία με την ΕΕΔΕ. Το έργο 
αφορά την παροχή σε 8.000 ανέργους και οικονομικά μη 
ενεργούς νέους, ηλικίας από 18 έως 29 ετών υπηρεσιών 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες 
περιλαμβάνουν: 
α) θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών,
β)  πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα 
ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της 
χώρας, συνολικής διάρκειας 420 ωρών και 

γ)  υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής 
καθοδήγησης των ωφελουμένων σε όλη τη διάρκεια της 
πρακτικής άσκησης που αφορούν: 

  i) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των 
εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των 
καταρτιζόμενων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, 

  ii) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία 
του καταρτιζομένου από τον πάροχο κατάρτισης στην 
επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη 
Πρακτικής και 

  iii) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για τη μετατροπή της 
πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτησή του στην 
επιχείρηση πρακτικής. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος 
πραγματοποιήθηκε πιστοποίηση των επαγγελματικών 
προσόντων των ωφελουμένων για 7 βασικές ειδικότητες 
στον τουριστικό τομέα. Το έτος αναφοράς υλοποιήθηκε 
το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειών κατάρτισης και 
πρακτικής άσκησης των ωφελούμενων του προγράμματος, 
ενώ παράλληλα υλοποιήθηκαν ενέργειες συμβουλευτικής 
υποστήριξής τους.

After the successful completion of the programmes co-
funded by the European Social Fund in the context of 
NSRF 2007-2013 in 2015, INSETE carried out the following 
actions in 2016, which form part of NSRF 2014-2020.

Labor market entry for unemployed young people aged 
up to 29 year of old in the Tourism Sector in partnership 
with EEDE. The project is to offer continuous professional 
training services to 8,000 unemployed and economically 
inactive youths aged 18 to 29. The services include: 
(a)  80 hours of theory,
(b)  a total of 420 hours of internship for beneficiaries at 

private-sector companies that directly or indirectly 
serve and support tourism and the country’s tourism 
product

(c)  advice and guidance to beneficiaries throughout their 
internship on: 

  (i) identifying and properly pairing the educational 
needs/skills of trainees to the needs of the businesses, 
(ii) placing, monitoring and supervising trainees at the 
business where the internship takes place, performed 
by the Internship Supervisor of the training body, and 

  (iii) providing additional services to convert the trainees’ 
internship into a dependent employment contract and 
securing a job for them at the business where the 
internship took place. 

In addition, the professional skills of beneficiaries on 7 key 
tourism sector specialities will also be certified as part of 
the project. The largest part of the training and internship 
of beneficiaries took place within the reference year, along 
with the advisory and guidance services.

Υλοποιούμενες Δράσεις Implemented Actions

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΤΕ

SETE CO-FUNDED PROGRAMS 
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Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας
του ΣΕΤΕ
Το εν λόγω πρόγραμμα του ΙΝΣΕΤΕ αποσκοπεί στην 
υποστήριξη και αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου του ΣΕΤΕ
ως κοινωνικού εταίρου, μέσα από την υλοποίηση δράσεων
που συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρησιακής του 
ικανότητας και διασφαλίζουν την ανάπτυξη και τεκμηρίωση
των θέσεων και προτάσεων του ΣΕΤΕ σε κρίσιμους για τον
τουριστικό κλάδο τομείς πολιτικής. Σημειώνεται ότι το 
έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 
2014-2020» στα τέλη Ιουλίου του 2016. 

Κατάρτιση & Πιστοποίηση Ανέργων σε κλάδους Αιχμής
Το ΙΝΣΕΤΕ σε συνεργασία με την ΕΥΕ-ΕΚΤ και όλα τα 
Ινστιτούτα των Κοινωνικών Εταίρων, ανέλαβε την ανάπτυξη
αναλυτικών προδιαγραφών κατάρτισης και εκπαιδευτικού 
υλικού/περιεχομένου συμπεριλαμβανομένων των 
ερωτήσεων – απαντήσεων αποτίμησης γνώσεων και 
δεξιοτήτων των ωφελουμένων, για επτά (7) ειδικότητες- 
αντικείμενα κατάρτισης με έμφαση στον τουρισμό. Εντός 
του 2016 υλοποιήθηκε μεγάλο μέρος της δράσης, η οποία 
ολοκληρώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2017.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της υλοποίησης δράσεων 
τουριστικής προβολής και ανάπτυξης Περιφερειών της 
χώρας μέσα από τη σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων 
του άρ. 100 ν.3852/2010, η Διεύθυνση Προγραμμάτων 
του ΙΝΣΕΤΕ υποστηρίζει τις απαιτούμενες διοικητικές 
ενέργειες, παρακολουθεί την υλοποίηση του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων και συνδράμει 
με συμβουλευτικό χαρακτήρα σε επιστημονικό και τεχνικό 
επίπεδο την εκάστοτε Ομάδα Έργου του ΣΕΤΕ. Ειδικότερα,
το 2016 στο πλαίσιο υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- ΣΕΤΕ-  Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας ξεκίνησε η υλοποίηση 
του έργου με τίτλο «Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων 
τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», 
το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2017.

Το έργο αφορά στον άρτιο σχεδιασμό, σε τεχνικό και 
οργανωτικό επίπεδο και στην αποτελεσματική και έγκαιρη 
υλοποίηση της προβολής του τουριστικού προϊόντος της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και περιλαμβάνει δράσεις 
που αφορούν στον σχεδιασμό και στην τεκμηρίωση του 
τουριστικού brand της Περιφέρειας, στην ανάπτυξη 
περιεχομένου δημιουργικών εργαλείων και ψηφιακών 
συστημάτων για την προβολή του τουριστικού προϊόντος 
και στην αξιοποίηση ενεργειών προώθησης του τουριστικού
προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Strengthening SETE’s Institutional and Operational 
Capability
This INSETE project aims at supporting and upgrading 
SETE’s institutional role as a social partner by implementing 
actions that contribute to improving its entrepreneurial 
capability and which ensure the development and 
documentations of SETE’s positions and proposals in 
policy areas critical to the tourism sector. Note that the 
project was included in Operational Programme “Human 
Resource Development, Education and Life-Long Learning 
2014-2020” at the end of July 2016.

Training and Certification for Unemployed in Cutting-
Edge Sectors
INSETE, in partnership with the ESF Actions Implementation 
Authority and all the social partner institutes, undertook to 
develop detailed standards for training and educational 
material/content, including questions/answers to evaluate 
the knowledge and skills of beneficiaries for 7 specialties/
training topics focused on tourism. A large part of the 
action took place in 2016 and was completed in the first 
quarter of 2017.

Meanwhile, as part of the actions to promote and develop 
tourism in the country’s Regions after entering into 
Programme Agreements in line with Article 100 of Law 
3852/2010, the INSETE Directorate for Programmes offers 
support for the required administrative actions, monitors 
the implementation of the technical and financial part 
of the agreements, and provides scientific and technical 
advice to each SETE team. Specifically, project “Planning & 
Implementing Actions for Tourism Promotion in the Region 
of Western Greece” commenced in 2016, in the context 
of the Programme Agreement signed between SETE, the 
Region of Western Greece and the Regional Development 
Fund of the Region of Western Greece, and is expected to 
be completed within 2017. 

The project pertains to planning, on a technical and 
organisational level, as well as effectively and promptly 
launching the promotional activities for the tourism 
product of the Region of Western Greece. It includes 
actions that relate to designing and documenting the 
Region’s tourism brand, developing creative tools and 
digital systems for promoting the tourism product, and 
carrying out activitiesto promote the Region of Western 
Greece.
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Το 2016, στο πλαίσιο προσκλήσεων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία 2014-2020», το ΙΝΣΕΤΕ υπέβαλε τις εξής 
προτάσεις:

Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 
εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου
Η συγκεκριμένη πρόταση του Ινστιτούτου Συνδέσμου 
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) αποσκοπεί 
στην κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 
εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, 
ώστε να ενισχυθούν τα επαγγελματικά προσόντα και η 
επαγγελματική τους ικανότητα, με απώτερο στόχο τη 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον κλάδο του 
τουρισμού.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις α) 
θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών για 1.200 
ωφελούμενους-εργαζόμενους στον τουριστικό τομέα με 
τίτλο «Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών & Ανάδειξης 
Τουριστικής Εμπειρίας (Guest Experience Expert (GEE) in 
Tourism και β) πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων 
τους που θα αποκτηθούν μέσω της θεωρητικής κατάρτισης. 
Η επιλογή του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης 
πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία από 
πρωτογενείς και δευτερογενείς έρευνες, καθώς και λοιπά 
στοιχεία που τεκμηριώνουν την ανάγκη για περαιτέρω 
ενίσχυση των προσόντων των εργαζομένων στο τομέα της 
Εξυπηρέτησης Πελατών.

Δράσεις πρόγνωσης και παρακολούθησης μεταβολών του 
Τουριστικού Τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και της διαρθρωτικής προσαρμογής του
Η εν λόγω πρόταση αποσκοπεί στην ανάπτυξη παρεμβάσεων 
για τη συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση 
των μεταβολών του τουριστικού περιβάλλοντος για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της διαρθρωτικής 
προσαρμογής του και την υποστήριξη των δράσεων 
ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και 
των εργαζομένων. Ειδικότερα, περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
Σχέδια Δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και της διαρθρωτικής προσαρμογής του τουριστικού τομέα, 
Παρακολούθηση / Αποτύπωση τουριστικών μεγεθών με 
έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, Δράσεις 
παρακολούθησης της δυναμικότητας των τουριστικών 
προορισμών και των επιχειρήσεων του τουριστικού 
κλάδου, Δράσεις Διάχυσης/Προβολής της Πράξης και 
Δράσεις Συντονισμού και Επιστημονικής υποστήριξης της 
υλοποίησής της και Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας και 
«εργαλειοθήκης» για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
του ελληνικού τουρισμού.  

Ιn 2016, INSETE submitted the following proposals in 
the context of invitations for Operational Programme 
“Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation 2014-
2020”.

Training and Certification of knowledge and skills for 
employees in tourism businesses
The current proposal aims at offering training and 
certifying the knowledge and skills of employees in 
tourism businesses, so as to enhance their professional 
qualifications and capabilities, with the ultimate aim 
being to improve the services offered in tourism. The 
proposed programme includes (i) 80 hours of theory for 
1200 beneficiaries/employees in the tourism sector on 
becoming a Guest Experience Expert (GEE) in Tourism 
and (ii) certification of the knowledge and skills that will 
be acquired through the theoretical training. This training 
programme was selected after taking into account 
findings from primary and secondary surveys, as well as 
other evidence documenting the need to further enhance 
the skills of employees in customer service.

Forecasting and monitoring changes in the tourism sector 
to strengthen competitiveness and structural adjustment
This proposal aims at developing interventions in order to 
systematically forecast and monitor changes in the tourism 
environment, so as to further boost its competitiveness 
and structural adjustment, and to support actions that 
will help businesses and employees develop and adapt 
to the changes. Specifically, it includes: action plans to 
empower the competitiveness and structural adjustment 
of the tourism sector; monitoring/recording or tourism 
figures, focusing on lesser developed areas; actions 
for monitoring the capacity of tourism destinations 
and businesses; dissemination/promotional activities, 
coordination/scientific support activities and creation of 
a digital platform and toolbox that would strengthen the 
competitiveness of Greek Tourism.

Υποβληθείσες Προτάσεις Submitted Proposals
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Ακόμη, στο πλαίσιο διεθνών προγραμμάτων, το 2016 
υλοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:

Συμμετοχή ΙΝΣΕΤΕ ως εταίρου στην Δράση “Fostering 
employability and entrepreneurship for Egyptian youth 
and women in the Tourism sector 
Η εν λόγω δράση ενίσχυσης της απασχολησιμότητας και 
της επιχειρηματικότητας για την αιγυπτιακή νεολαία και 
τις γυναίκες στον τομέα του τουρισμού, αναμένεται να 
βελτιώσει την κατάσταση των ομάδων-στόχων και των 
τελικών δικαιούχων και των τεχνικών και διαχειριστικών 
ικανοτήτων των ομάδων-στόχων, μέσα από δράσεις, όπως 
για παράδειγμα εκπαίδευσης και ενίσχυσης των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων τους, βελτίωσης της πρόσβασής τους για 
πρώτη φορά στην επίσημη αγορά εργασίας του τουρισμού, 
δικτύωσης των νέων επιχειρηματιών με επιχειρηματικές 
ενώσεις κλπ.

Υποστήριξη ΣΕΤΕ στη συμμετοχή ως εταίρου στην Δράση 
“Smart Marketing Strategies for tourism in the Cross-
Border Area” «SMS-CBA». 
Η πρόταση αφορά την περαιτέρω ανάδειξη και αναβάθμιση 
των εργαλείων των έργων που υλοποιήθηκαν κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013 (ιστοσελίδες, 
εφαρμογές, info-kiosks κτλ.) με σκοπό την περαιτέρω 
προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των 
επιλεγμένων περιφερειών της Ελλάδας και Βουλγαρίας, 
χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους.

Υποστήριξη/υλοποίηση δράσεων που έχουν υποβληθεί προς 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο Πολυμερών Προγραμμάτων, 
Διμερών Διασυνοριακών Προγραμμάτων και Erasmus+ με 
εταίρο τον ΣΕΤΕ ή το ΙΝΣΕΤΕ. 

In addition, the following actions took place in 2016, in the 
context of international projects.

Participation of INSETE as a partner in the action 
“Fostering Employability and Entrepreneurship for 
Egyptian Youth and Women in the Tourism Sector”
This action to strengthen employability and 
entrepreneurship for Egyptian youth and women in the 
tourism sector is expected to improve the situation of 
target groups and final beneficiaries, as well as their 
administrative skills through various actions. For example, 
offering training and strengthening their skills and abilities, 
improving their access to the official tourism job market 
for the first time, providing networking between new 
entrepreneurs and business associations, etc.

Supporting SETE in its participation as a partner in the 
action “Smart Marketing Strategies for Tourism in the 
Cross-Border Area (SMS-CBA)”. 
This proposal pertains to further using and upgrading 
the tools of the projects that were carried out during 
the previous programming period, in the context of the 
“Greece-Bulgaria Programme 2007-2013” (websites, apps, 
info kiosks, etc.), with the aim of promoting the natural 
and cultural heritage of selected regions in Greece and 
Bulgaria using innovative methods.

Supporting/Implementing actions submitted for funding 
in the context of Multilateral Programmes, Bilateral 
Cooperation Programmes and Erasmus+, with SETE and 
INSETE as partners.
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Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΕΤΕ που λειτουργούν 
στις 5 Περιφέρειες της χώρας, Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα), 
Πελοποννήσου (Τρίπολη), Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσ/
νίκη), Στερεάς Ελλάδας (Λαμία), Νοτίου Αιγαίου (Ρόδος), 
αποτελούν ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προώθησης 
πολιτικών και βέλτιστων πρακτικών και ενίσχυσης της 
προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων, επαγγελματιών 
και εργαζομένων του τουριστικού τομέα σε περιφερειακό 
επίπεδο, ενώ παράλληλα ενισχύουν την επιχειρησιακή 
ικανότητα των περιφερειακών κλαδικών οργανώσεων 
του ΣΕΤΕ, μέσω της στήριξης παραγωγής και διατύπωσης 
θέσεων και προτάσεων σε επιμέρους τομείς ενδιαφέροντος 
και διαμόρφωσης των απαραίτητων δικτύων και εταιρικών 
σχέσεων με φορείς και οργανισμούς σε περιφερειακό 
επίπεδο.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενίσχυση της θεσμικής 
και επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΕΤΕ» ο ρόλος των 
Περιφερειακών Γραφείων ενισχύεται και ισχυροποιείται 
με στόχους την περαιτέρω υποστήριξη της ανάπτυξης 
και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών 
επιχειρήσεων, τη διάχυση του επιστημονικού έργου του 
ΙΝΣΕΤΕ στην τοπική τουριστική κοινότητα, την ενδυνάμωση 
της επιχειρησιακής ικανότητας των περιφερειακών 
κλαδικών ενώσεων του ΣΕΤΕ και την προώθηση 
διακλαδικών οικονομικών σχέσεων σε τοπικό επίπεδο 
– διασύνδεση τουριστικής ανάπτυξης με την ανάπτυξη 
λοιπών τοπικών παραγωγικών τομέων. 

The SETE regional offices operating in 5 regions of Greece 
(Corfu, Ionian Islands; Tripoli, Peloponnese; Thessaloniki, 
Central Macedonia; Lamia, Central Greece; and Rhodes, 
South Aegean) form a comprehensive network for 
promoting policies and best practices, as well as assisting 
tourism sector businesses, professionals and employees 
to adapt at a regional level. They also enhance the 
business skills of regional SETE sectoral associations 
through supporting production, formulating positions and 
proposals in individual sectors of interest, and creating the 
necessary networks and corporate relations with agencies 
and organisations at a regional level.

In the context of the project for “Strengthening SETE’s 
Institutional & Operational Capability”, the role of the 
regional offices is strengthened and reinforced with targets 
for further developing and bolstering the competitiveness 
of tourism businesses, disseminating the scientific work 
performed by INSETE at local tourism communities, 
reinforcing the business skills of SETE sectoral associations, 
and promoting cross-sectoral economic relationships 
at a local level, i.e. linking tourism development to the 
development of other local production sectors. 

SETE HUBS SETE HUBS 

Περιφερειακά Γραφεία ΣΕΤΕ Regional SETE Offices

STRENGTHENING SETE’s 
INSTITUTIONAL AND 
OPERATIONAL CAPACITY

ΕΝΣΙΧΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΕΤΕ
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Το ΙΝΣΕΤΕ συμμετέχει ενεργά σε 21 Επιτροπές – Ομάδες 
Εργασίας, πολλές από τις οποίες αποτελούν θεσμικά 
όργανα με διορισμό μέσω ΦΕΚ, που έχουν συγκροτηθεί 
για θέματα χάραξης πολιτικής στον τομέα του τουρισμού 
και την ανάπτυξη της οικονομίας ευρύτερα, για θέματα 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και 
απασχόλησης, ενώ παράλληλα, στηρίζει μέσα από 
τεκμηριωμένη ανάλυση τις θέσεις του ΣΕΤΕ σε τομείς όπως 
Επενδυτικός Νόμος, Εργασιακές Σχέσεις, Ασφαλιστικό, 
Χωροταξικά και Φορολογικά θέματα.

INSETE actively participates in 21 committees/task 
forces, many of which are institutional bodies appointed 
through the Government Gazette, which have been 
formed to formulate policies for the tourism sector and 
the development of the economy in general, as well as for 
educational, training and employment issues. Furthermore, 
through documented analysis, it also supports the SETE 
positions on topics such as investment law, labour relations, 
social insurance schemes, physical planning and taxation.

Συνεργασίες/Συμμετοχή σε Επιτροπές – 
Ομάδες Εργασίας

Affiliations/Participation in 
Committees & Task Forces
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Η Marketing Greece υποστήριξε και το 2016, ενεργά τους 
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, τις τουριστικές ενώσεις και 
τους ανθρώπους του τουρισμού για την ενεργή προβολή 
του περιφερειακού και τοπικού τουριστικού προϊόντος, 
παρέχοντας καινοτόμες υπηρεσίες σχεδιασμού & εκτέλεσης 
μάρκετινγκ. Παράλληλα, ενεργώντας ως πλατφόρμα 
συνεργασίας και συνέργειας δράσεων τουριστικής 
προβολής, αξιοποίησε έμπρακτα τα κανάλια επικοινωνίας 
που έχει αναπτύξει, προς όφελος της περιφερειακής 
κοινότητας του τουρισμού, υλοποιώντας  συντονισμένες και 
στοχευμένες ενέργειες προώθησης. 

Με στόχο το δομημένο στρατηγικό σχεδιασμό σε 
Περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η Marketing Greece 
εκπόνησε αποκλειστικά Σχέδια Μάρκετινγκ για: 

Yet again in 2016, Marketing Greece actively supported 
local government authorities, tourism associations and 
the people involved in tourism in promoting the regional 
and local tourism product, offering innovative marketing 
strategy & services. Meanwhile, acting as a cooperation 
and synergy platform for actions that promote tourism, 
it used the communication channels it has developed 
effectively, to the benefit of the regional tourism sector, 
implementing coordinated and targeted promotional 
activities. 

Aiming at structured strategic planning at a regional 
and local level, Marketing Greece formulated exclusive 
marketing plans for the following: 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
MARKETING

MARKETING CONSULTING 
STRATEGY

Τεχνική Υποστήριξη & Υλοποίηση 
Δράσεων Προώθησης του Περιφερειακού 
και Τοπικού Τουριστικού Προϊόντος 

Σχέδια Μάρκετινγκ Τουριστικού 
Προϊόντος και Ανταγωνιστικής 
Ταυτότητας

Technical Support & Implementation 
of Actions to Promote the Regional 
and Local Tourism Product 

Tourism Product & Competitive 
Identity Marketing Plans

Περιφέρεια Θεσσαλίας
Region of Thessaly

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Region of Western Greece

Ρόδος (Εξειδίκευση του Σχεδίου Μάρκετινγκ 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου) 
Rhodes (Refining of the Marketing Plan 
for the Region of South Aegean) 

Κως (Εξειδίκευση του Σχεδίου Μάρκετινγκ 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου) 
Kos (Refining of the Marketing Plan 
for the Region of South Aegean)

Αθήνα (Εξειδικευμένο σχέδιο για 
το niche segment LGBT)
Athens (Dedicated plan for the LGBT 
niche segment) 

1

4

2

3

5

1

2 5

3

4
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Στρατηγική συνεργασία με την Περιφέρεια για τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειών προώθησης του 
τουριστικού προϊόντος του Νοτίου Αιγαίου. 

Η Marketing Greece σχεδίασε και υποστήριξε την 
εκτέλεση ενός ολοκληρωμένου πλέγματος ενεργειών 
τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες μάρκετινγκ 
και ενεργώντας ως project manager παρέχοντας 
κατευθύνσεις, και παρακολουθώντας παράλληλα την 
αποτελεσματική υλοποίηση των έργων. Επιπλέον, η 
Marketing Greece αξιοποιώντας τα εργαλεία που διαθέτει, 
υλοποίησε αποκλειστικές ενέργειες προώθησης μέσω 
του Discovergreece.com, αλλά και μέσω της ψηφιακής 
πλατφόρμας προώθησης storytelling ταξιδιωτικών 
εμπειριών, Blogtrotters. 

Με όχημα την επικοινωνιακή ομπρέλα «Aegean Islands. 
Like No Other», αναπτύχθηκαν περισσότερες από 50 
ιστορίες προορισμών και εμπειριών σε ελληνικά και αγγλικά, 
σχεδιάστηκαν 160 αποκλειστικές δημιουργικές εφαρμογές 
και δημιουργήθηκαν τρία (3) θεματικά videos. Επιπλέον,  
η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενίσχυσε το ψηφιακό της 
αποτύπωμα, μέσω της Campaign Page http://likenoother.
aegeanislands.gr/, καθώς και με την ανάπτυξη σελίδων 
στα Social Media, με αποτέλεσμα τη δημιουργία online 
community με περισσότερα από 45.000 μέλη. Η καμπάνια 
υποστηρίχθηκε ψηφιακά με πλάνο ψηφιακής διαφήμισης 
και διαφήμισης στα Social Media.

Strategic partnership with the Region to plan and carry 
out promotional activities for the South Aegean tourism 
product. 

Marketing Greece planned and assisted in the efforts to 
carry out an integrated series of promotional activities 
for the tourism of the Region of South Aegean, offering 
marketing consulting services, providing guidance 
as a project manager, and monitoring the efficient 
implementation of works. In addition, using the tools at 
hand, Marketing Greece launched exclusive promotional 
activities through Discovergreece.com, as well as through 
the Blogtrotters digital travel storytelling platform. 

Building on the “Aegean Islands, Like No Other” 
communication platform, more than 50 destination and 
experiential stories were developed in Greek and English, 
while 160 exclusive creative apps were designed and 3 
themed videos were created. In addition, the Region of 
South Aegean further enhanced its digital footprint through 
the http://likenoother.aegeanislands.gr/ campaign page, 
as well as through social media pages that were created. 
The result was an online community counting more than 
45,000 members. The campaign was supported through a 
digital advertising plan and social media adverts.

Πλάνο ενεργειών προβολής 
για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Promotional Activity Plan for the 
Region of South Aegean

http://likenoother.aegeanislands.gr/

Δημιουργικές εφαρμογές
Creative apps 

Θεματικά video
Τhemed videos

Mέλη on line
Μembers on line

160

3

45.000
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Αναπτυξιακή συνεργασία για την ενίσχυση του αυθεντικού 
και ποιοτικού τουριστικού προϊόντος της Θεσσαλίας από 
την Marketing  Greece / ΣΕΤΕ, την Coca - Cola  Τρία 
Έψιλον, σε στρατηγική συνεργασία με την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας

Στο πλαίσιο της «Σύμπραξης Τουρισμού για τη Θεσσαλία» 
σχεδιάστηκε και τέθηκε σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα δράσεων, για την ενίσχυση του τουριστικού 
τομέα και των προορισμών της Θεσσαλίας.  Το Πρόγραμμα 
Δράσεων έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, με το 2016 
να αξιοποιείται ως έτος προετοιμασίας του στρατηγικού 
σχεδιασμού, του περιεχομένου και των εργαλείων 
προβολής του Περιφερειακού Τουριστικού Προϊόντος και 
το 2017 να αποτελεί έτος υλοποίησης της νέας καμπάνιας 
της Θεσσαλίας. 
 
Το 2016 εκπονήθηκε ολοκληρωμένο Σχέδιο Μάρκετινγκ 
Τουριστικού Προϊόντος & Ανταγωνιστικής Ταυτότητας της 
Θεσσαλίας, δημιουργήθηκαν 40 ιστορίες ταξιδιωτικών 
εμπειριών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και μια πλούσια 
«τράπεζα» φωτογραφικού υλικού. Επιπλέον, σχεδιάστηκε 
και αναπτύχθηκε η αποκλειστική διαδραστική Ψηφιακή 
Ιστοσελίδα www.mythessaly.com, δημιουργήθηκαν 4 
διαφημιστικές ταινίες και υλοποιήθηκε η ψηφιακή καμπάνια 
“My Perfect Day in Thessaly” με κεντρικό όχημα προώθησης 
το Discovergreece.com. Παράλληλα, τέθηκε σε εφαρμογή 
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων, με 
επισκέψεις εκπροσώπων ΜΜΕ και επιδραστικούς digital 
influencers, ενώ σχεδιάστηκε ένα αποκλειστικό Πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες του τουρισμού της 
περιοχής, το οποίο θα λάβει χώρα εντός του 2017, με στόχο 
την ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση της τουριστικής 
επιχειρηματικότητας. 

Development strategy for boosting the authentic and 
qualitative tourism product of Thessaly by Marketing 
Greece, SETE and Coca-Cola Tria Epsilon, in a strategic 
partnership with the Region of Thessaly.

Through the Tourism Partnership for Thessaly, a 
comprehensive programme of actions was implemented to 
boost the tourism sector and the destinations of Thessaly. 
It is a long-term programme of actions, with 2016 identified 
as the year for preparing the strategic plan, the content 
and the tools for promoting the regional tourism product, 
and 2017 the year for launching the new campaign for 
Thessaly. 
 
A comprehensive Tourism Product & Competitive Identity 
Marketing Plan for Thessaly was formulated in 2016. Some 
40 travel experience stories in Greek and English, as well 
as a rich bank of photographs, were created. Furthermore, 
the exclusive interactive digital website www.mythessaly.
com was designed and developed, 4 promotional movies 
were filmed and the “My Perfect Day in Thessaly” 
campaign was launched through Discovergreece.com. A 
comprehensive public relations programme was also put 
into action, with visits by media representatives and digital 
influencers, while an exclusive educational programme was 
designed for local tourism professionals. The programme is 
set to take place in 2017, with the aim of upgrading tourism 
entrepreneurship in terms of quality and functionality. 

Σύμπραξη Τουρισμού για τη Θεσσαλία Tourism Partnership for Thessaly

http://thessaly-tourism-sympraxi.gr/

Iστορίες ταξιδιωτικών εμπειριών
Τravel experience stories

Διαφημιστικές ταινίες
Promotional movies 

40
4
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Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο ΣΕΤΕ και το Περιφερειακό 
Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
συνέπραξαν μέσω Προγραμματικής Σύμβασης για την 
εφαρμογή δράσεων τουριστικής προβολής της Δυτικής 
Ελλάδας, με διετή χρονικό ορίζοντα.

Το Πρόγραμμα, που υποστηρίζεται δημιουργικά από την 
Marketing Greece, περιλαμβάνει, κατά το πρώτο έτος, τον 
σχεδιασμό έργων υποδομής Μάρκετινγκ και την υλοποίηση 
πρώτων ενεργειών προώθησης. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει 
τη μελέτη τεκμηρίωσης του προωθητικού brand της Δυτικής 
Ελλάδας, την παραγωγή κειμένων ταξιδιωτικών εμπειριών 
συνολικής έκτασης 75.000 λέξεων σε 5 γλώσσες, τη 
δημιουργία τράπεζας φωτογραφικού υλικού, την υλοποίηση 
γυρισμάτων και παραγωγή διαφημιστικών videos, την 
ανάπτυξη αποκλειστικής ιστοσελίδας για υλοποίηση 
ψηφιακής καμπάνιας www.western-greece.com/, την 
ψηφιακή παρουσία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και 
τη Μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού για ενέργειες στο κοινό 
των επαγγελματιών (Β2Β).
 
Το έτος 2017, αξιοποιώντας την πλατφόρμα προβολής «The 
Western Greece Collection. Inspirations», υλοποιείται 
διαφημιστικό πλάνο με στοχευμένη προώθηση στα ψηφιακά 
μέσα και ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων, με αποστολές 
δημοσιογράφων και bloggers, καθώς και πρόγραμμα 
επισκέψεων επαγγελματιών του τουρισμού (Fam Trips). 
Παράλληλα, η Περιφέρεια ολοκληρώνει την ψηφιακή της 
παρουσία με νέα υπερσύγχρονη τουριστική πύλη.

The Region of Western Greece and its Development Fund 
and SETE formed a partnership through a Programmatic 
Agreement for carrying out tourism promotional activities 
in the Region for the next two years.

The programme has received creative support from 
Marketing Greece. The first year includes planning 
marketing infrastructure works and carrying out the first 
promotional activities. Specifically, it includes conducting 
the first documented study for promoting the Western 
Greece brand, creating travel experience stories amounting 
to 75,000 words in 5 languages, developing a bank of 
photographs, filming and producing promotional videos,  
developing the exclusive website www.western-greece.
com/ for digital campaigns, strengthening its social media 
presence and carrying out a strategic planning study for 
tourism professional (Β2Β).
 
In 2017, an advertising plan will be carried out through the 
“Western Greece Collection, Inspirations” promotional 
platform, with targeted promotions on social media, public 
relations actions, trips for advertisers and bloggers, as 
well as familiarisation trips for tourism professionals (fam 
trips). Meanwhile, the Region will be completing its digital 
presence with the creation of a state-of-the-art tourism 
portal.

Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων 
τουριστικής προβολής της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας 

Planning & Implementing Actions 
for Tourism Promotion in the Region 
of Western Greece 

www.western-greece.com/ 



45ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝNUAL REPORT 2016

H Marketing Greece υποστηρίζει και συντονίζει τη 
δυναμική καμπάνια για την προβολή της Αθήνας με τίτλο 
«One City. Never Ending Stories», που υλοποιείται μέσα 
από τη συνεργασία  του Δήμου Αθηναίων, της AEGEAN και 
του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. 

Η καμπάνια αναδεικνύει την αθηναϊκή εμπειρία μέσα από 
103 μοναδικές ιστορίες, ένα ευρηματικό και δημιουργικό 
campaign video και επιπλέον 5 θεματικά videos, μία 
πλούσια ιστοσελίδα www.thisisathens.org, στην ελληνική, 
αγγλική και γαλλική γλώσσα, που παρουσιάζουν τη ζωή 
των ανθρώπων της Αθήνας όλες τις εποχές του χρόνου, 
αναδεικνύοντας έτσι εύστοχα τις επιλογές μίας πόλης που 
προσφέρει στον επισκέπτη ατελείωτες ευκαιρίες μοναδικών 
εμπειριών. 
. 

Marketing Greece has been supporting and coordinating 
the vibrant campaign “One City, Never Ending Stories” 
for promoting Athens, which is being carried out in 
partnership with the City of Athens, Aegean Airlines and 
the Athens International Airport. 

The campaign showcases the Athenian experience through 
103 unique stories, an inventive and creative campaign 
video and another 5 themed videos, and the rich www.
thisisathens.org website (in Greek, English and French). All 
these present the life of Athenians at all times of the year, 
cleverly showing visitors what this city has to offer: endless 
opportunities for unique experiences. 

Στρατηγική υποστήριξη & Project 
Management της καμπάνιας του Athens 
Tourism Partnership

Strategic Support & Project 
Management for the Athens Tourism 
Partnership Campaign

Μοναδικές εμπειρίες
Unique stories

Θεματικά videos
Τhemed videos

103

5
www.thisisathens.org
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Διεθνές αφήγημα 2016 μέσω Δημοσίων Σχέσεων, προώθησης στα μέσα ενημέρωσης 
και επισκέψεων bloggers

International PR storytelling through media and blogger visits in 2016

UK, Germany, France, Austria, Italy, Spain,  
Portugal, Belgium, Netherlands, Luxembourg, 

Poland, Switzerland, Cyprus, US, Brazil, 
Argentina, Mexico, Indonesia

International
PR

BLOGGERSMEDIA

5591

807

194

4

1.677

18
Countries

3.950

145€16.813.873

digital 
influencer 
visits 

media visits

blogsbroadcasts

vlogs
photoshoots

celebrity visits

articles
social media posts

social media 
impressions

million

Advertising Equivalency 
Value

2 Gold Awards for Blogtrotters 
2016

Ermis Awards 
(Digital PR) 

Tourism Awards 
(Storytelling Excellence)
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Η προώθηση της Ελλάδας ως προορισμού διακοπών μέσα 
από πλήθος ταξιδιωτικών εμπειριών εντατικοποιήθηκε 
κατά τη διάρκεια του 2016, μέσω στοχευμένων δράσεων 
από το τμήμα Διεθνών Δημοσίων Σχέσεων. Ενώ οι ενέργειες 
πρόκλησης δημοσιότητας συνεχίστηκαν στις βασικές 
αγορές της Γερμανίας, της Αγγλίας και της Γαλλίας, 
ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επέκταση του δικτύου ΜΜΕ 
και digital influencers και σε άλλες χώρες. 

Συνολικά, διοργανώθηκαν 146 δημοσιογραφικές αποστολές 
και επισκέψεις bloggers από 18 χώρες – μεταξύ των οποίων 
οι ΗΠΑ, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελβετία και η Ολλανδία. 
Μόνο η Αυστρία συνεισέφερε συνολικά 8 δημοσιογραφικές 
αποστολές από εφημερίδες, περιοδικά και bloggers. 
Αντιστοίχως, σημαντικά βήματα έγιναν στην αγορά της 
Νότιας Αμερικής, με σχετικά δημοσιεύματα σε Μέσα της 
Βραζιλίας, της Αργεντινής και του Μεξικού.

Το 2016, το σύνολο των έντυπων και ηλεκτρονικών 
δημοσιευμάτων άγγιξε τα €16.813.873 σε ισοδύναμη 
διαφημιστική αξία. 

Η χρονιά έκλεισε με τη συμμετοχή της Marketing Greece 
στην έκθεση Grecka Panorama, στη Βαρσοβία, με στόχο 
την προώθηση της Ελλάδας σε Πολωνούς ταξιδιωτικούς 
πράκτορες και δημοσιογράφους, καθώς και τη δημιουργία 
βάσης για μια σειρά ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν 
στην ταχέως αναπτυσσόμενη τουριστική αγορά της 
Πολωνίας κατά το 2017.

The task of promoting Greece as a holiday destination 
through its multitude of destinations and experiences saw 
an intensification of targeted actions by the International 
Public Relations department during 2016. Indeed, while 
publicity-generating efforts continued in the key markets 
of Germany, the United Kingdom and France, special 
attention was given to expanding the network of media 
and digital influencer actions in other countries. 

In total, 146 media and blogger visits were arranged from 
18 countries – among them the US, Spain, Italy, Switzerland 
and Netherlands. Austria alone contributed a total of 8 
visits from newspapers, magazines and bloggers. Likewise, 
significant steps were made in the South American market, 
with publicity secured in Brazil, Argentina and Mexico. 

The publicity generated in print and online media within 
the year had a combined advertising equivalency value 
(AEV) of €16.8 million. 

The year ended with Marketing Greece’s participation in 
the Grecka Panorama, in Warsaw, promoting Greece to 
the Polish travel industry and journalists and providing the 
platform for a series of actions to be implemented for this 
rapidly growing market within 2017. 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ PUBLIC RELATIONS

Νέες αγορές και στοχευμένο πλάνο 
δημοσιότητας υπογραμμίζουν την 
αυξανόμενη αξία του διεθνούς δικτύου 
Δημοσίων Σχέσεων

New markets and targeted publicity 
plan underline growing value of inter-
national PR network
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H σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα προώθησης storytelling 
ταξιδιωτικών εμπειριών της Marketing Greece, Blogtrotters, 
συμπλήρωσε το 2016 το τρίτο έτος της και ενισχύθηκε 
ακόμα περισσότερο, κατακτώντας δύο χρυσά βραβεία στα 
Ermis Awards (Digital PR) και Tourism Awards (Storytelling 
Excellence). 

Μέσα από το concept “Greece Beyond the Senses”, 
55 κορυφαίοι διεθνείς digital influencers (μέσος όρος 
instagram followers ανά influencer >115.000) προσκλήθηκαν 
να ταξιδέψουν σε περισσότερους από 30 ελληνικούς 
προορισμούς, να βιώσουν πλήθος εμπειριών συνδεδεμένων 
με τις πέντε αισθήσεις και τέλος, να εντοπίσουν και κυρίως 
να περιγράψουν αυτό το «υπέρτατο συναίσθημα» που 
«ξυπνάει» ένα ταξίδι στην Ελλάδα.

Ανακαλύπτοντας νέους σχεδιαστές μέσα από την Εβδομάδα 
Μόδας της Αθήνας, απολαμβάνοντας μια ανοιξιάτικη 
απόδραση στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, βιώνοντας 
μια digital detox εμπειρία στην Τήνο, εξερευνώντας τη φύση 
της Πάρου μέσα από πεζοπορικά μονοπάτια, γνωρίζοντας 
την Αυθεντική Μεσσηνιακή κληρονομιά,  αναδεικνύοντας 
τη μυστικιστική γοητεία της Πάτμου – μαζί με μια «Five 
Senses, One Soul» επίσκεψη επτά bloggers στα Χανιά το 
Σεπτέμβριο – είναι μόνο ορισμένα από τα παραδείγματα 
ταξιδιωτικών storytelling εμπειριών των Blogtrotters κατά 
τη διάρκεια του 2016. 

Το έτος ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία πλούσιου και 
αυθεντικού ψηφιακού περιεχομένου για την Ελλάδα που 
άγγιξε τα 145 εκατομμύρια social media impressions και 
παρήγαγε 80 blog posts και 19 vlogs.

Blogtrotters, Marketing Greece’s conceptual storytelling 
platform for digital influencers, went from strength to 
strength, with the 2016 programme having the distinction 
of winning gold at the Ermis Awards (Digital PR) and 
Tourism Awards (Storytelling Excellence).

With the initiative’s third year dedicated to exploring 
“Greece: Beyond the Senses”, the platform’s growing 
community of bloggers, the platform's growing community 
of bloggers was encouraged to find new and inspiring 
ways to relay their experiences to their digital audiences. 

Some 55 leading travel and lifestyle bloggers, vloggers and 
Instagrammers (average 115,000 Instagram followers) were 
hosted in more than 30 destinations, and encouraged to 
describe the sights, tastes, smell, touch and sounds – but 
also the transcendental feeling – associated with travelling 
in Greece through tailor-made itineraries designed to 
match their blogging style.

Exploring fashion and design through the Athens Xclusive 
Designers’ Week, enjoying a spring break in Thessaloniki 
and Halkidiki, experiencing a digital detox on Tinos, 
discovering authentic Messinian heritage and being 
seduced by soul-chic Patmos – along with a “Five Senses, 
One Soul” group visit of 7 travel bloggers and vloggers to 
Chania – are just some examples of the rich Blogtrotters 
storytelling that travelled the world throughout the year.

The resulting output and engagement saw the bloggers 
produce 145 million social media impressions, 80 blog 
posts and 19 vlogs. 

BLOGTROTTERS BLOGTROTTERS

Μια χρυσή χρονιά για την ψηφιακή 
πλατφόρμα προώθησης storytelling 
ταξιδιωτικών εμπειριών για digital 
influencers 

A golden year for digital influencer 
storytelling platform

Eλληνικοί προορισμοί
Greek destinations

Μέσος αριθμός followers Instagram/Blogtrotter
Average number of Instagram followers per Blogtrotter

Κορυφαίοι bloggers & vloggers
Leading bloggers & vloggers

30

115.000

55
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Η Αθήνα αποδείχτηκε για άλλη μια χρονιά κεντρικό 
“case”, με τη δέσμευση για περαιτέρω ενίσχυση της ήδη 
αναπτυσσόμενης φήμης της πρωτεύουσας ως city break 
προορισμού με μια σειρά από στοχευμένες ενέργειες 
δημοσίων σχέσεων. Με τον τρόπο αυτό, δόθηκε έμφαση στη 
δημιουργία δημοσιότητας στις έντυπες και ηλεκτρονικές 
εκδόσεις σημαντικών περιοδικών (Conde Nast Traveller), 
Harper's Bazaar, Vogue.it, Grazia.fr), καθώς και σε 
εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας (Süddeutsche Zeitung, 
Die Zeit, El Pais, La Razon).

Στοχεύοντας νέα τμήματα αγοράς 
Παράλληλα, σε μια προσπάθεια να διευρυνθεί το κοινό-
στόχος της παραγόμενης δημοσιότητας, διοργανώθηκαν 
δημοσιογραφικές αποστολές για τη δημιουργία ειδικού 
αφιερώματος για τη γερμανική έκδοση του περιοδικού 
Playboy και αρθρογραφίας σε κορυφαία ΛΟΑΤ (LGBT) 
διεθνή Μέσα για την υποστήριξη της καμπάνιας Athens 
Real, που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο με στόχο την 
τοποθέτηση της Αθήνας ως gay friendly προορισμού.

Τον ίδιο μήνα, η Ισπανίδα ηθοποιός Silvia Marty επισκέφθηκε 
την Αθήνα με το κορυφαίο ισπανικό ταξιδιωτικό περιοδικό 
Deviajes, με στόχο τη δημιουργία ενός πολυσέλιδου 
φωτογραφικού αφιερώματος στο οποίο περιγράφει επίσης  
την ταξιδιωτική της εμπειρία. 

Επιπλέον, εξασφαλίστηκαν δύο σημαντικές τηλεοπτικές 
προβολές. Η πρώτη αφορά στην παρουσίαση της Αθήνας 
μέσα από ένα 3λεπτό επεισόδιο της νέας εκπομπής BBC 
RSVP Abroad, το οποίο προβλήθηκε στο BBC World News 
και στο BBC Online. Η δεύτερη περιλαμβάνει δύο 30λεπτα 
επεισόδια της Βραζιλιάνικης εκπομπής Viagem Cultural  
με τίτλο «Κλασική και σύγχρονη Αθήνα» και «Αθηναϊκή 
Ριβιέρα».

Ο μαραθώνιος ως “city break” ευκαιρία
Σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών - 
Αττικής & Αργοσαρωνικού, επιλεγμένα Μέσα (η Βρετανική 
Guardian, η Αυστριακή εφημερίδα Kurier και Der 
Standard, και το Γερμανικό γυναικείο περιοδικό Active 
Woman) προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στον Κλασσικό 
Μαραθώνιο της Αθήνας το Νοέμβριο, συνδυάζοντας την 
αθλητική εμπειρία με την εξερεύνηση της πόλης.

Με τη δημοσιότητα να επικεντρώνεται στις εμπειρίες που 
προσφέρει η Αθήνα, εξασφαλίστηκε μια κοινή προσέγγιση 
με εκείνη του Athens Tourism Partnership, μια σύμπραξη 
του Δήμου Αθηναίων, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και 
της Aegean για την τουριστική προβολή της Αθήνας με την 
κεντρική πλέον καμπάνια «One City. Never Ending Stories». 
Το εγχείρημα συντονίζει η Marketing Greece.  

Athens once again proved a central case, with a 
commitment to further enhancing the capital’s burgeoning 
reputation as a city break destination with a series of 
targeted and diverse public relations actions. 
In this way, emphasis was given to generating publicity 
in print and online editions of leading magazines titles 
(Conde Nast Traveller, Harper’s Bazaar, Vogue.it, Grazia.
fr) as well as high-circulation newspapers (Süddeutsche 
Zeitung, Die Zeit, El Pais, La Razon).

Targeting new market segments
At the same time, in an effort to expand the target-
audience demographic of resulting publicity, media visits 
were arranged to produce a city feature in the German 
edition of Playboy magazine and editorial coverage in 
leading European LGBT titles to support the December 
launch of the Athens Real campaign aiming to position 
Athens as a gay-friendly destination. 

In the same month, Spanish actress Silvia Marty visited 
Athens with Spain’s leading travel magazine, Deviajes, to 
complete a multi-page photo shoot and personal story on 
the city.

Two major broadcast opportunities were also secured, 
with the recently launched BBC RSVP Abroad showcasing 
Athens in one of its first 3-minute episodes, on BBC World 
News and BBC Online, and Brazil’s Viagem Cultural 
shooting separate 30-minute episodes on “Classical and 
contemporary Athens” and the “Athenian Riviera”.

The marathon as a city break opportunity
Finally, in cooperation with the Athens-Attica Hotels 
Association, a selection of media (The Guardian, Austrian 
newspapers Kurier and Der Standard, and Germany’s 
Active Woman magazine) were invited to participate in 
the Athens Marathon in November, combining the running 
experience with a weekend in the city. 

With publicity focusing on city break experiences, 
a common approach to that of the Athens Tourism 
Partnership – the joint initiative of the City of Athens, 
the Athens International Airport and Aegean to promote 
Athens, for which Marketing Greece is project manager – 
was assured. 

ΑΘΗΝΑ ATHENS

Η Αθήνα ως ιδανικός city break 
προορισμός

Telling the story of a desirable and 
diverse city break destination
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Η Νάξος ως ιδανικός προορισμός 
για οικογενειακές διακοπές  Daily Telegraph (UK)
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Όπως κάθε χρόνο, τα αφιερώματα στα ελληνικά νησιά 
παρήγαγαν το μεγαλύτερο όγκο δημοσιότητας με 25 
επισκέψεις bloggers, 23 δημοσιογραφικές αποστολές, 3 
τηλεοπτικές & ραδιοφωνικές εκπομπές, 1 ομαδική αποστολή 
διασημοτήτων και 1 φωτογράφιση μόδας. Το κάθε ταξίδι 
ήταν σχεδιασμένο στο ύφος και το προφίλ του Μέσου και το 
θέμα εμπνευσμένο από τα χαρακτηριστικά του προορισμού. 

Ενδεικτικά αφιερώματα:
  Εξερευνώντας την άγρια και μυστηριακή πλευρά της 

Καρπάθου • Vanity Fair (Ιταλία)
    Αναζητώντας τη ρομαντική πλευρά της Μήλου

 Conde Nast Traveller (UK) 
  Μεσαιωνική και σύγχρονη Ρόδος: Ένα νησί, δύο 

πρόσωπα • Μ Le Monde (Γαλλία) 
  Η Νάξος ως ιδανικός προορισμός για οικογενειακές 

διακοπές • Daily Telegraph (UK)
  Μια γαστρονομική εμπειρία «από τη φάρμα στο 

τραπέζι» στη Νάξο και τη Σχοινούσα • BBC Food 
Magazine (UK)

  Ανακαλύπτοντας την αυθεντική πολυτέλεια στη 
Φολέγανδρο • Robb Report (UK)

 Ο γαστρονομικός πλούτος της Κεφαλονιάς 
 Περιοδικό • Savour (ΗΠΑ)

 Παραλία Ναυάγιο, Ζάκυνθος: Ιδανικοί προορισμοί  
  για να τραβήξεις μια selfie φωτογραφία 
 Bravo TV Jetset (ΗΠΑ)

 Άνδρος και Τήνος, δύο θαύματα της φύσης  
 στο Νότιο Αιγαίο Περιοδικό • Laura (Γερμανία) 

  Συμμετέχοντας στο Samaria Run και στο Roads to 
Rhodes Marathon Περιοδικό• Spiridon (Γερμανία) 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη στήριξη νησιών που 
έχουν επηρεαστεί από το μεταναστευτικό. Συγκεκριμένα, 
διοργανώθηκε ένα ταξίδι, στο πλαίσιο των Blogtrotters, 
με θέμα «Μια Αιγαιοπελαγίτικη συμφωνία στη Λέσβο», 
εμπνευσμένο από την ομώνυμη καμπάνια της Marketing 
Greece. 

Παράλληλα, οι διάσημοι Ισπανοί ηθοποιοί Adam Jezierski 
και Nerea Barros επισκέφθηκαν την Κω και περιέγραψαν 
την ταξιδιωτική τους εμπειρία μέσα από δύο πολυσέλιδα 
αφιερώματα στην ισπανική έκδοση του περιοδικού InStyle.

As with other years, Greek islands provided the bulk of 
publicity, with 25 blogger visits, 23 media visits, 3 broadcast 
projects, a group celebrity visit and a photo shoot. With 
each programme tailor-made to match the style and 
focus of the outlet with the unique characteristics of 
the destination, the result was a varied and rich body of 
publicity. 

Indicative island themes:
  Exploring wild and mystical Karpathos 
Vanity Fair (Italy)

   In search of romance on Milos • Conde Nast Traveller 
(UK)

  Medieval and modern Rhodes: One island, 
two possibilities • Le Monde “M” supplement 
(France) 

  Naxos as the ultimate family holiday destination 
Daily Telegraph (UK)

  A farm-to-fork-foodie experience on Naxos and 
Schinoussa BBC Food magazine (UK)

  Seeking authentic luxury on Folegandros  
Robb Report (UK) 

  Exploring culinary Kefalonia • Savour magazine (US)
  Navagio Beach, Zakynthos: Places to tak a selfie before 
you die • Bravo TV Jetset (US) 

  Andros & Tinos, natural wonders of the South Aegean 
Laura magazine (Germany)

 Participating in the Samaria Run and  
 Roads to Rhodes marathon Spiridon magazine  
 (Germany)  

Attention was also given to supporting migrant-affected 
islands, with an “Aegean Symphony on Lesvos” visit – 
matching the Marketing Greece campaign of the same 
name – as part of Blogtrotters.

Meanwhile, Spanish actors Adam Jezierski and Nerea 
Barros described their experience on Kos in two extensive 
travel features, published in the Spanish edition of InStyle 
magazine.

ΝΗΣΙΑ ISLANDS 

Συνδυάζοντας το ύφος των Μέσων με τα 
χαρακτηριστικά των προορισμών για την 
παραγωγή tailor-made αφιερωμάτων  

Matching media with island themes 
to produce tailor-made publicity
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Η συμβολή στη ανάδειξη των λιγότερο γνωστών 
προορισμών της Ελλάδας ήταν πάντα μέρος του ετήσιου 
πλάνου προβολής του τμήματος Διεθνών Δημοσίων 
Σχέσεων και, για το 2016, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ως μέρος της στόχευσης της 
Marketing Greece στους ηπειρωτικούς προορισμούς.

Στηρίζοντας την καμπάνια «Find the life essence in Central 
Greece», μια σειρά από δημοσιογραφικές αποστολές 
και επισκέψεις bloggers διοργανώθηκαν στην ευρύτερη 
περιοχή, ξεκινώντας με την επίσκεψη δύο Γαλλίδων bloggers 
και του MTV Online στο Γαλαξίδι για να συμμετάσχουν στις 
αποκριάτικες εκδηλώσεις το Φεβρουάριο. 

Λίγο αργότερα, μια ομάδα γερμανικών Μέσων (Geo Saison, 
Berliner Zeitung, Berliner Kurier, Hamburger Morgenpost 
και Schwäbische Zeitung), εξερεύνησαν το Καρπενήσι και 
τη γύρω περιοχή σε ένα θεματικό ταξίδι με έμφαση στις 
υπαίθριες ανοιξιάτικες δραστηριότητες του προορισμού. Το 
αποτέλεσμα ήταν 47 έντυπα και ηλεκτρονικά δημοσιεύματα 
σε εθνικά και τοπικά Μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντας 
την περιοχή ως «ιδανικό προορισμό για ανοιξιάτικες 
δραστηριότητες στην ύπαιθρο».

Τέλος η χρονιά ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη μιας 
ομάδας Γάλλων bloggers, τους The Ringards, οι οποίοι 
είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα «Βoys’ bonding sea 
& mountain getaway» στο Πήλιο. Πέραν των blog posts που 
δημοσίευσαν, άφησαν ένα ισχυρό ψηφιακό αποτύπωμα που 
άγγιξε περίπου τα 5 εκατομμύρια social media impressions 
κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον προορισμό.

Helping to spread the word of lesser-known destinations in 
Greece has always been a part of the yearly promotional 
plan of the PR department and, for 2016, special attention 
was given to the Region of Central Greece as part of 
Marketing Greece’s focus on mainland destinations.

Supporting the “Find the life essence in Central Greece” 
campaign, a series of media and blogger visits was 
arranged in the region, starting with a visit of two French 
bloggers and MTV Online to Galaxidi to partake in the 
city’s famous flour-throwing carnival festivities in February. 
And a selection of German media (Geo Saison magazine, 
Berliner Zeitung, Berliner Kurier, Hamburger Morgenpost 
and Schwäbische Zeitung newspapers) subsequently 
explored Karpenisi and the surrounding area as part of a 
group media visit that resulted in 47 print and online articles 
in national and regional press, positioning the region as “An 
Ideal destination for outdoor springtime activities”.

The year ended by breaking new ground in the Region of 
Thessaly, with a “Boys’ bonding sea & mountain getaway in 
Pelion” for The Ringards, a group of French bloggers who 
– as well as writing blog posts – produced almost 5 million 
social media impressions in a long weekend.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΧΩΡΑ THE MAINLAND 

Έμφαση στη Στερεά Ελλάδα και το Πήλιο 
με τη δημιουργία νέων ιστοριών για την 
ηπειρωτική χώρα 

Focus on Central Greece and Pelion 
opens new stories for the mainland

Έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
Print and online articles from group visit to Central Greece

Eκατομμύρια impressions στα social media
Million social media impressions from group blogger 
visit to Pelion

47

5
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Εν όψει της εκτεταμένης κάλυψης από τα Γερμανικά ΜΜΕ 
θεμάτων όπως η άφιξη μεταναστών σε νησιά του Βορείου 
Αιγαίου και οι διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με τους 
πιστωτές της, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε επικοινωνιακές 
ενέργειες με στόχο την παραγωγή θετικής δημοσιότητας.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, η  συμμετοχή στη 
Διεθνή Τουριστική  Έκθεση ITB στο Βερολίνο τον Μάρτιο 
ήταν βαρύνουσας σημασίας, καθώς υπήρξε το βασικό όχημα 
συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων με δημοσιογράφους 
και επαγγελματίες του τουρισμού σε μια πολύ κρίσιμη για 
την πορεία των καλοκαιρινών κρατήσεων περίοδο.

Αξιοποιώντας πλήρως τη συγκεκριμένη ευκαιρία, 
διοχετεύτηκε με επιτυχία αποκλειστικό πληροφοριακό 
υλικό στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (DPA) με 
αποτέλεσμα την παραγωγή δύο θετικών δημοσιευμάτων 
για την Ελλάδα. Το πληροφοριακό υλικό περιλάμβανε τα 
αποτελέσματα της έρευνας αντίληψης INSETE/Censuswide 
για την εικόνα της Ελλάδας ως ασφαλούς και ελκυστικού 
ταξιδιωτικού προορισμού, καθώς και θετικά μηνύματα για 
τα νησιά που έχουν επηρεαστεί από το μεταναστευτικό. 

Η συνολική δημοσιογραφική κάλυψη ανήλθε σε 506 
αναδημοσιεύσεις σε Γερμανικά, Αυστριακά και Ελβετικά 
ΜΜΕ πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διεξαγωγή της ΙTB. 
Τα δημοσιεύματα ήταν σε θετικό τόνο και αγγίξαν τα €2,75 
εκατομμύρια σε ισοδύναμη διαφημιστική αξία.

Στην ΙΤΒ, η Marketing Greece είχε παρουσία με τον ΣΕΤΕ 
και το ΙΝΣΕΤΕ στο περίπτερο της Ελλάδας, παρέχοντας 
μια ενιαία εικόνα και μια βάση συναντήσεων με διεθνείς 
τουριστικούς φορείς και επιχειρήσεις, καθώς και με 
εκπροσώπους των ελληνικών περιφερειακών αρχών.

Επιπλέον, το 2016 υλοποιήθηκαν συνολικά 40 
δημοσιογραφικές και blogger αποστολές, οι οποίες είχαν 
ως αποτέλεσμα περισσότερα από 1.500 δημοσιεύματα σε 
Γερμανικά και Αυστριακά Μέσα και €10 εκατομμύρια σε 
ισοδύναμη διαφημιστική αξία. 

Special attention was given to Germany, a tourism market 
that is characteristically sensitive to negative media 
stories, in the light of intensive coverage of the arrival of 
migrants to North Aegean islands and the continued focus 
on bailout negotiations between Greece and its creditors.
To this end, ITB Berlin in March stood out in importance 
amongst international events, providing the ideal platform 
to address media and travel professionals at a pivotal time 
of year for summer holiday bookings. 

To maximise the opportunity, Marketing Greece successfully 
pitched German news agency DPA to produce two articles 
– communicating the INSETE/Censuswide perception 
survey on the safety of Greece as a travel destination and 
positive messaging relating to migrant-affected islands 
and holiday bookings. 

The resulting spread of publicity in Germany, Austria and 
Switzerland saw 506 reproductions around ITB that were 
positive in tone and had an advertising equivalency value 
of €2.75 million.

Within ITB itself, Marketing Greece played a coordinating 
role in a combined presence with SETE and INSETE within 
the “Greece section” of the event, providing a unified image 
and a base for conducting meetings with international 
contacts as well as representatives of Greek regions.

With 40 media and blogger visits also arranged throughout 
the year, more than 1,500 articles appeared in German 
and Austrian media, with an with an AEV of €10 million.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ GERMANY

Προλαμβάνοντας την ενδεχόμενη πτώση 
των κρατήσεων με στοχευμένες PR 
ενέργειες 

Countering the possibility of a book-
ings decline with targeted PR actions

Δημοσιογραφικές και blogger αποστολές
Μedia and blogger visits

Δημοσιεύματα σε Γερμανικά και Αυστριακά περιοδικά
Articles in German and Austrian media

40

1.500
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Το ψηφιακό οικοσυστήμα του Discovergreece.com συνιστά 
την πιο σύγχρονη και αποδοτική πλατφόρμα προώθησης 
και ενίσχυσης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στο 
διεθνές κι ελληνικό κοινό, απαριθμώντας 3.000.000 visits το 
χρόνο. Ταυτόχρονα, οι ενέργειες που αφορούν στην συνεχή 
επικοινωνία και διάδραση με την αυξανόμενη κοινότητα 
μελών της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας, έχουν ως 
αποτέλεσμα την εντυπωσιακά καθολική επιρροή προς τους 
1.100.000 περίπου fans των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Έχοντας ως ορόσημο τον ετήσιο θετικό απολογισμό του 
2015 για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων στην 
συμβολή και ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, οι στόχοι 
που τέθηκαν για το 2016 ήταν οι ακόλουθοι:

Αύξηση επισκεψιμότητας προς το Discovergreece.com Increase of Discovergreece.com visitors

Ολοκληρωμένη προβολή προορισμών και υλοποίηση 
καμπανιών/διαγωνισμών 

Comprehensive promotion of destinations and 
implementation of campaigns/competitions

Αύξηση των επισκέψεων που προέρχονται από οργανικές 
αναζητήσεις στο Google

To increase visits from organic searches on Google 

Διεύρυνση της κοινότητας μελών του Discovergreece.com To expand the members of the Discovergreece.com 
community 

Εμπλουτισμός περιεχομένου ειδικά για προορισμούς 

To enrich the content, especially for destinations 

Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επισκέψεων 
στο Discovergreece.com

Qualitative growth of Discovergreece.com

σε σχέση με το 2015 compared to 2015

fans στο Facebook fans on Facebook

fans στο Instagram (500% αύξηση σε 
σχέση με το 2016)

fans on Instagram (500% increase 
compared to 2016)

αύξηση του Avg. Session Duration

increase in Average Session Duration

νέες σελίδες προορισμών

new destination pages

νέες καμπάνιες προορισμών new destination campaigns 

ψηφιακές καμπάνιες/activations – αναβάθμιση 
διαγωνισμών με νέα σελίδα Pick 'n' Win

digital campaigns/activations – updated 
competitions with the new Pick ‘n’ Win website

σε σχέση με το 2015 compared to 2015

The Discovergreece.com is the most modern and effective 
digital platform ecosystem is the most modern and effective 
platform for promoting and showcasing the Greek tourism 
product to international visitors and locals, attracting 
3,000,000 visits per year. Meanwhile, the continuous 
communication and interaction with the constantly 
growing community of members of the multilingual digital 
platform influence approximately 1,100,000 social media 
fans.

Starting from the positive 2015 annual review of actions 
implemented to develop Greek tourism, the following 
targets were set for 2016:

DISCOVERGREECE.COM DISCOVERGREECE.COM

Στόχοι και αποτελέσματα 2016

21% 21%

1.000.000 1,000,000
63.000 63,000 

30% 
30% 

19
19

10 10
10 10

272% 272%

2016 Targets and Results
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Το Discovergreece.com, το ολοκληρωμένο ψηφιακό 
οικοσύστημα της Marketing Greece,  γιόρτασε εις διπλούν, 
από την μία τον επιτυχή και δημιουργικό διετή κύκλο 
λειτουργίας του και από την άλλη το εντυπωσιακό 1 
εκατομμύριο fans στην επίσημη σελίδα του στο Facebook. 

Η επίσημη σελίδα Facebook του Discovergreece.com 
αποτελώντας ορόσημο προβολής του τουριστικού 
προϊόντος της Ελλάδας, εδώ και 2 χρόνια παρουσιάζει 
συνεχή και κορυφαία παρουσία στο timeline των χρηστών 
με ποικίλα και μοναδικά στιγμιότυπα ταξιδεύοντας το 
κοινό του σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια ενώ 
συγκαταλέγεται στην ελίτ των κορυφαίων τουριστικών 
Facebook σελίδων, πανευρωπαϊκά.

Discovergreece.com, the integrated digital ecosystem of 
Marketing Greece, had a double celebration: it completed 
a successful and creative two-year cycle of operations and 
it reached 1 million fans on its official Facebook page.
 
The Discovergreece.com official Facebook page is a 
benchmark for promoting the Greek tourism product. For 
the last 2 years, it has constantly featured high on the 
timelines of users, with many unique videos, transporting 
audiences to every corner of Greece. It is among the 
leading Facebook pages on tourism in Europe.

Το Discovergreece.com σε αριθμούς 
το 2016

Social Media

Discovergreece.com 
in Numbers

Social Media

3,000,000

5,300,000

1,100,000

1,100,000 

200,000,000 

Sessions in Discovergreece.com

Pageviews

Social Media fans

Organic search sessions

Social Media Reach
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Το Discovergreece.com, αξιοποιώντας τις λειτουργίες των 
Social Media καναλιών όπως Facebook, YouΤube, Twitter 
& Instagram, στοχεύει στην ανάδειξη και ενίσχυση του 
τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας μέσω δημιουργίας 
και προώθησης ταινιών προβολής των προορισμών 
και την αξιοποίηση της πιο πρόσφατης Facebook Live 
video λειτουργίας για την real time προβολή τους και 
μεγιστοποίηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών.

Taking advantage of the social media communication 
channels, such as Facebook, YouΤube, Twitter & Instagram, 
Discovergreece.com aims to promote and showcase the 
the Greek tourism product by developing and presenting 
videos that showcase destinations and uses the latest 
Facebook Live video feature for maximum real-time 
interaction among users.

Video campaigns Video campaigns

3.200.000
Total video views

Chania: The Cretan Soul

Lesvos: The Aegean Symphony

Discovergreece.com
Facebook Live Videos
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Το Discovergreece.com κυριαρχεί ως το πλέον σύγχρονο 
ψηφιακό οικοσύστημα προβολής και προώθησης του 
ελληνικού τουριστικού προϊόντος στην ελληνική και 
διεθνή τουριστική αγορά. Με έναν ολοκληρωμένο 
ετήσιο προγραμματισμό Δράσεων, σχεδιάζει και υλοποιεί 
σειρά ενεργειών προβολής και διαδραστικών ψηφιακών 
καμπανιών που ενισχύουν και αναδεικνύουν τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας. 

Discovergreece.com is the most contemporary digital 
ecosystem for promoting and showcasing the Greek 
tourism product in the Greek and international tourism 
markets. With an annual programme of actions, it has 
designed and launched a series of promotional activities 
and interactive digital campaigns that support and 
enhance the quality traits of the Greek tourism product. 

Discovergreece.com Campaigns Discovergreece.com Campaigns

Dream up Summer

Hot Summer

Spring Break

Chania Pick ‘n’ Win

Rhodes Pick ‘n’ Win

Lesvos Pick ‘n’ Win
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Κατά τη διάρκεια του 2016, ο ΣΕΤΕ πραγματοποίησε τις 
παρακάτω εκδηλώσεις:

  24η Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΕΤΕ
  Περιφερειακή Εκδήλωση Κρήτης
  15ο Συνέδριο ΣΕΤΕ

Η Κλειστή Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΤΕ 
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016, στο 
ξενοδοχείο Electra Palace Athens. Την Κλειστή Συνεδρίαση 
χαιρέτισαν η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομίας, 
Ανάπτυξης & Τουρισμού, κυρία Έλενα Κουντουρά, κάθως 
και εκπρόσωποι των υπόλοιπων κομμάτων.

Ο κεντρικός ομιλητής της Ανοικτής Συνεδρίασης της 
Γενικής Συνέλευσης ήταν ο Πρωθυπουργός, κ. Αλέξης 
Τσίπρας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο γεγονός ότι 
ο ελληνικός τουρισμός παραμένει η βαριά βιομηχανία 
της χώρας και πρόσθεσε ότι: «ο κλάδος του Τουρισμού 
αποτέλεσε πηγή αισιοδοξίας για τις αντοχές της ελληνικής 
οικονομίας στα δύσκολα χρόνια της κρίσης και θα είναι 
πάλι η αιχμή του δόρατος στη νέα αναπτυξιακή προοπτική 
που ανοίγεται για τη χώρα μας.» Ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, κ. 
Ανδρέας Α. Ανδρεάδης, στην ομιλία του αναφέρθηκε στην 
προσπάθεια που καταβάλει ο τουρισμός την τελευταία 
7ετία για να συμβάλει στην ενίσχυση του ΑΕΠ της χώρας 
και να υποστηρίξει την προσπάθεια της χώρας να βγει από 
την κρίση. Απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, τόνισε 
ότι πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της Κυβέρνησης 
η διαφύλαξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
τομέα, ώστε ο τουρισμός να είναι σε θέση να συνεχίσει με 
πορεία ανάπτυξης και τα επόμενα χρόνια.

Η 24η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ πραγματοποιήθηκε 
με την ευγενική χορηγία και υποστήριξη των παρακάτω 
εταιρειών:

 AEGEAN AIRLINES
 EUROBANK
 GOLDAIR
 DOUWE EGBERTS
 ELECTRA HOTELS & RESORTS
 GOOGLE
 HOTELBRAIN
 JHT HELLAS
 MARMOLINE
 NOISIS
 SAMSUNG
 STANTON CHASE
 WINES OF CRETE
 ΣΕΟ (Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου)

Την εκδήλωση υποστήριξαν σπουδαστές του New York College.

During 2016, SETE hosted the following events:

   24th SETE Ordinary General Assembly
  Regional Event at Crete
   15th SETE Conference

The 24th SETE Ordinary General Assembly was held at 
Electra Palace Athens Hotel on Thursday 12 May 2016. The 
24th Ordinary General Assembly was addressed by the 
Alternate Minister of Economy, Development and Tourism, 
Ms Elena Kountoura, and representatives of the political 
parties.

The Prime Minister of Greece, Mr Alexis Tsipras, was the 
keynote speaker during the open session. The Prime 
Minister referred to the fact that tourism remains the 
country’s heavy industry. He further added, “The tourism 
sector was a source of optimism for the resilience of the 
Greek economy in the tough years of the crisis and will 
spearhead the new development prospects opening 
up for the country.” In his speech, SETE’s Chairman, Mr 
Andreas A. Andreadis, mentioned the efforts tourism has 
been making over the last 7 years so as to contribute 
towards strengthening Greece’s GDP and supporting the 
country in its efforts to exit the crisis. Addressing the Prime 
Minister, he stressed that safeguarding and boosting the 
competitiveness of the sector should be a priority for the 
government, so that tourism may remain on a growth 
track in the coming years.

The 24th SETE Ordinary General Assembly was kindly 
sponsored and supported by the following companies:

 AEGEAN AIRLINES
 EUROBANK
 GOLDAIR
 DOUWE EGBERTS
 ELECTRA HOTELS & RESORTS
 GOOGLE
 HOTELBRAIN
 JHT HELLAS
 MARMOLINE
 NOISIS
 SAMSUNG
 STANTON CHASE
 WINES OF CRETE
 GREEK WINE FEDERATION

The event was supported by students from New York College.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕVENTS

24η Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΕΤΕ 24th SETE Ordinary General Assembly
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Την Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2016, η Περιφέρεια Κρήτης σε 
συνεργασία με τον ΣΕΤΕ, πραγματοποίησε εκδήλωση με 
θέμα «Προοπτικές Ενδυνάμωσης της Κρήτης ως Τουριστικό 
Προορισμό. Συνέργειες Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα». 
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. 
Σταύρος Αρναουτάκης και ο Δήμαρχος Χερσονήσου, 
κ. Γιάννης Μαστοράκης. Στις κεντρικές ομιλίες, τόσο ο 
εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού της Περιφέρειας 
Κρήτης, κ. Μιχάλης Βαμιεδάκης, όσο και ο Πρόεδρος του 
ΣΕΤΕ, κ. Ανδρέας A. Ανδρεάδης και ο Γενικός Διευθυντής 
της Marketing Greece, κ. Ιωσήφ Πάρσαλης, τόνισαν το 
γεγονός ότι οι καταλύτες για την περαιτέρω ανάπτυξη της 
Κρήτης ως τουριστικoύ προορισμού είναι η συνεργασία 
και η συλλογικότητα. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν 
περισσότεροι από 200 επιχειρηματίες του τουριστικού 
τομέα, μέλη του ΣΕΤΕ, αλλά και εκπρόσωποι φορέων 
τουρισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, την Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2016, πραγματοποιήθηκε 
κλειστή σύσκεψη εργασίας στα Χανιά, με τη συμμετοχή 
μελών του ΣΕΤΕ και τοπικών φορέων, όπου και 
συζητήθηκαν τα ζητήματα που προκύπτουν από τις 
συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, καθώς και οι 
προοπτικές του ελληνικού τουρισμού.

The Region of Crete, in collaboration with SETE, hosted the 
event “Strenthening Opportunities of Crete as a  Tourism 
Destination: Public-Private Partnerships” on Wednesday 
5 July 2016. Welcoming speeches were delivered by the 
Regional Governor of Crete, Mr Stavros Arnaoutakis, and 
the Mayor of Chersonisos, Mr Giannis Mastorakis. The 
Authorised Director of Tourism for the Region of Crete, 
Mr Michalis Vamiedakis, SETE’s President, Mr Andreas 
A. Andreadis, and the Managing Director of Marketing 
Greece, Mr Iossif Parsalis, in their keynote speeches, 
highlighted the fact that collaboration and collectivity 
are the catalysts for further developing Crete as a tourism 
destination. More than 200 tourism entrepreneurs, SETE 
members, as well as local government and official tourism 
stakeholders attended the event.

Meanwhile, a closed workshop was hosted in Chania on 
Thursday 6 July 2016. SETE members and local authorities 
attended the event and discussed the issues arising 
from the constantly changing conditions, as well as the 
prospects for Greek tourism.

Εκδήλωση Περιφέρειας Κρήτης – ΣΕΤΕ 
Προοπτικές Ενδυνάμωσης της Κρήτης 
ως Τουριστικό Προορισμό. Συνέργειες 
Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα

Regional Event at Crete – SETE 
Strengthening Opportunities of Crete 
as a Tourism Destination: Public-Private 
Partnerships
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Το 15ο Συνέδριο του ΣΕΤΕ «Τουρισμός & Ανάπτυξη» 
με τίτλο «Ελληνικός Τουρισμός: Νέα Δεδομένα και 
Μελλοντικές Προκλήσεις» πραγματοποιήθηκε στις 17 & 
18 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην 
Αθήνα με τη συμμετοχή περισσότερων από 350 συνέδρων.

Το 15ο Συνέδριο του ΣΕΤΕ επικέντρωσε τη θεματολογία 
του στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και τη 
συμβολή του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη. 
Κεντρικός ομιλητής του Επίσημου Δείπνου του Συνεδρίου 
ήταν ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, κ. Γιάννης 
Στουρνάρας. Ο κ. Στουρνάρας ζήτησε για μια ακόμη 
φορά να προχωρήσει η ελάφρυνση του Δημόσιου Χρέους, 
προειδοποιώντας ότι, εάν το ελληνικό χρέος δεν κριθεί 
βιώσιμο, η προβλεπόμενη έξοδος στις αγορές το 2018 δεν 
θα είναι εφικτή. Κλείνοντας την ομιλία του πρότεινε δέσμη 
μέτρων που θα ενδυναμώσουν τον ελληνικό τουρισμό.

Η έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε 
τη δεύτερη μέρα από τον Γενικό Διευθυντή του ΣΕΤΕ, κ. 
Γιώργο Αμβράζη, ο οποίος έθεσε τα καίρια ερωτήματα για 
το παρόν και το μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Tον λόγο 
πήρε στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, κ. Ανδρέας Α. 
Ανδρεάδης, ο οποίος τόνισε ότι η «μηχανή» του τουρισμού 
θα δουλέψει στο φουλ μόνο όταν ο κλάδος συνεργαστεί 
επαρκώς με όλους τους τομείς της οικονομίας. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η επαναφορά των φορολογικών 
συντελεστών σε ανταγωνιστικά επίπεδα, η εφαρμογή 
πλέγματος επενδυτικών κινήτρων και η σταθερότητα στο 
πολιτικό περιβάλλον.

Τη δική του απάντηση στα θέματα που έθεσε ο κ. 
Ανδρεάδης, έδωσε εκ μέρους της Κυβέρνησης ο Γενικός 
Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κ. 
Γιώργος Τζιάλλας, επισημαίνοντας στον χαιρετισμό του, 
ότι η πραγματική ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας που 
προωθεί η Κυβέρνηση, δημιουργεί τις συνθήκες για την 
άρση των επιβεβλημένων από τους θεσμούς μέτρων και 
την εξεύρεση αντισταθμιστικών λύσεων για την ελάφρυνση 
των επιχειρήσεων τα επόμενα χρόνια.

Στο ίδιο κλίμα με τις προηγούμενες ομιλίες, κινήθηκε και 
η ομιλία του Επικεφαλής Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, κ. Μαργαρίτη Σχοινά. Ο κ. Σχοινάς αναφέρθηκε 
στους τρόπους αξιοποίησης του τουρισμού για την 
ανάταση της ελληνικής οικονομίας, καθώς και στον 
ρόλο και τη συμβολή της ΕΕ σε αυτή την προσπάθεια, 
επισημαίνοντας ότι στο τέλος της επόμενης δεκαετίας, 
το 2026, η συνολική συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ 
της χώρας θα ξεπεράσει το 22%, ενώ η άμεση και έμμεση 
απασχόληση που συνδέεται με τον τομέα θα φτάσει το 
28% του συνόλου της απασχόλησης.

The 15th SETE Tourism & Development Conference on 
“Tourism: The New Facts & Future Challenges” took place 
at the Divani Caravel Hotel, Athens, on 17 & 18 October 
2016, with more than 350 attendees participating in the 
event.

The 15th SETE Conference focused on the prospects 
of the Greek economy and the contribution of tourism 
to economic development. Mr Yannis Stournaras, the 
Governor of the Bank of Greece, was the keynote speaker 
at the official dinner. Mr Stournaras asked yet again for 
some debt relief for Greece, warning that if the Greek debt 
does not become viable, the anticipated return to the 
markets in 2018 will be impossible. Upon concluding, he 
proposed a series of measures that would bolster Greek 
tourism.

The conference proceedings commenced on the second 
day, with a speech by SETE’s General Manager, Mr Giorgos 
Amvrazis, who raised some crucial questions about the 
present and future of Greek tourism. SETE’s Chairman, 
Mr Andreas A. Andreadis, spoke next, stating that tourism 
could reach full throttle only if it works well with all economy 
sectors. It is absolutely necessary to bring back the tax 
rates to competitive levels, to put into action a series of 
investment incentives and to achieve political stability.

On the part of the government, the Secretary General for 
Tourism Policy and Development, Mr George Tziallas, gave 
answers to the issues raised by Mr Andreadis. In his speech, 
he noted that the true growth of the national economy 
promoted by the government is creating the conditions for 
lifting the measures imposed by the European institutions 
and for finding countervailing solutions that would offer 
relief to businesses in the coming years.

The speech delivered by the Chief Spokesperson of the 
European Commission, Mr Margaritis Schinas, was along 
the same lines. Mr Schinas referred to the ways tourism 
could be used to assist in the recovery of the Greek 
economy, as well as to the role and contribution of the 
EU in this effort. He also noted that by the end of the next 
decade, i.e. in 2026, the total contribution of tourism to the 
country’s GDP will have exceeded 22%, with direct and 
indirect employment in the sector making up 28% of the 
total employment. 

15ο Συνέδριο ΣΕΤΕ 15th SETE Conference
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Στη συνεδρία με τίτλο: «Ελληνικός Τουρισμός: 
Δυνατότητες και Προκλήσεις» που ακολούθησε, οι 
ομιλητές εστίασαν την προσοχή τους στις προοπτικές 
του ελληνικού τουρισμού. Ο κ. Λεωνίδας Παπαϊωάννου 
(Senior Manager, PwC), κατά τη διάρκεια της παρουσίασης 
του «Οδικού Χάρτη 2021» ανέφερε ότι μέχρι το 2021 η 
Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει μέχρι και 35 εκατομμύρια 
τουρίστες, προϋποθέτοντας σταθερότητα και αναστροφή 
ενεργειών που είχαν αρνητικές συνέπειες, σωστή στόχευση 
σε αγορές και προϊόντα, και επιμήκυνση της τουριστικής 
περιόδου. Στο δεύτερο μέρος της εν λόγω συνεδρίας, 
οι κ.κ. Ευτύχιος Βασιλάκης (Αντιπρόεδρος, Aegean 
Airlines), Κωνσταντίνος Β. Βασιλείου (Γενικός Διευθυντής, 
Επικεφαλής Τραπεζικής Επιχειρήσεων και Επενδυτικής 
Τραπεζικής ομίλου Eurobank), Κώστας Μπακογιάννης 
(Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας), Σταύρος Μπένος 
(Πρόεδρος, ΔΙΑΖΩΜΑ) και Γιάννης Α. Ρέτσος (Πρόεδρος, 
ΠΟΞ) συμφώνησαν ότι ο ελληνικός τουρισμός διαθέτει 
ισχυρή δυναμική ανάπτυξης. Τα εργαλεία που θα 
εξασφαλίσουν την ανάπτυξη αυτή, είναι: οι επενδύσεις, 
η ρευστότητα και οι δράσεις στρατηγικής συνεργασίας 
μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου.

Η επόμενη συνεδρία είχε τίτλο: «Η ραχοκοκαλιά της 
ελληνικής οικονομίας: Ο ελληνικός τουρισμός και 
η διασύνδεσή του με τους υπόλοιπους τομείς». Οι 
συμμετέχοντες ομιλητές: κ. Γρηγόρης Χριστόπουλος (Chief 
Commercial Officer, Business Segment Ομίλου ΟΤΕ), κ. 
Άρης Ν. Κεφαλογιάννης (Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος, 
«Γαία») και κ. Γιώργος Βήλος (Γενικός Διευθυντής 
Εμπορικής και Βιομηχανικής Ανάπτυξης, Fraport Greece) 
συμφώνησαν ότι τα κρίσιμα στοιχήματα που θα πρέπει 
να κερδηθούν τα επόμενα χρόνια μέσα από συνέργειες 
και σωστές διασυνδέσεις είναι η βελτίωση της εμπειρίας 
του πελάτη, η σύνδεση του τουρισμού με τα ελληνικά 
προϊόντα, καθώς επίσης και η βελτίωση των μεταφορών.

Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η ομιλία του 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, κ. Γιάννη Δραγασάκη. 
Συγκεκριμένα, ο κ. Δραγασάκης ανέφερε ότι η 
τουριστική κατανάλωση μπορεί να καταστεί τεράστια 
παραγωγική δύναμη, ωστόσο δεν πρέπει να υπάρξει 
κανένας εφησυχασμός, καθώς υπάρχουν αδυναμίες και 
προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, στόχοι που 
έχουν τεθεί αλλά πρέπει να προωθηθούν με μεγαλύτερη 
αποφασιστικότητα, και νέα δεδομένα, εσωτερικά και διεθνή, 
που πρέπει να αξιολογήσουμε και να ενσωματώσουμε στη 
νέα αναπτυξιακή στρατηγική.

In the session that followed, entitled “Greek Tourism: 
Opportunities & Challenges”, the speakers focused on 
the prospects for Greek tourism. During the presentation 
of the 2021 Road Map, Mr Leonidas Papaioannou, Senior 
Manager at PwC, mentioned that by 2021, Greece will 
have attracted up to 35 million tourists, requiring stability, 
reversal of any actions with negative consequences, 
proper targeting of markets and products, and a longer 
tourism season. In the second part of the same session, 
the speakers agreed that Greek tourism needs powerful 
and strong development. The speakers induced Mr 
Eftychios Vasilakis, Vice-President of Aegean Airlines; Mr 
Konstantinos V. Vasileiou, General Manager and Head of 
Group Corporate & Investment Banking at Eurobank; Mr 
Kostas Bakoyannis, Regional Governor of Central Greece; 
Mr Stavros Benos, President of Diazoma; and Mr Yiannis 
A. Retsos, President of the Hellenic Hotel Federation. The 
tools that would secure this development are: investments, 
liquidity and strategic public-private partnership actions.

The next session was entitled “The Backbone of the Greek 
Economy: Greek Tourism and its Interconnection to the 
Other Sectors”. The participating speakers included Mr 
Grigoris Christopoulos, OTE Group Chief Commercial 
Officer, Business Segment; Mr Aris N. Kefalogiannis, 
Founder & CEO at Gaea Products SA; and Mr George Vilos, 
Executive Director of Commercial & Business Development, 
Fraport Greece. They agreed that the crucial bets that 
have to be won in the next few years through synergies 
and proper interconnections are to improve customer 
experience, to connect Greek tourism to Greek products 
and to improve transports. 

The speech delivered by Mr Yannis Dragasakis, the Deputy 
Prime Minister of the Hellenic Republic, was along the 
same lines. Specifically, Mr Dragasakis noted that tourism 
consumption may prove a huge productive force. However, 
there’s no room for complacency, given that there are 
problems and weaknesses that must be handled, targets 
that must be followed with greater determination, and 
new facts, both domestic and international, that must be 
evaluated and integrated in the new growth strategy. 

15ο Συνέδριο ΣΕΤΕ 15th SETE Conference
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Μια ακόμη διάσταση στα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις 
που καλείται να αντιμετωπίσει ο ελληνικός τουρισμός, 
έδωσαν οι ομιλητές της συνεδρίας: «Ολιστική στρατηγική 
προβολής της χώρας. Προκλήσεις & Οδικός Χάρτης». 
Τόσο ο κ. Αλέξης Γαληνός (Διευθύνων Σύμβουλος, 
Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών 
(ΕΑΤΑ)), όσο και ο κ. Δημήτρης Τρυφωνόπουλος (Γενικός 
Γραμματέας, ΕΟΤ), η κα Αγάθη Πλώτα (Εκπρόσωπος 
ΕΔΕΕ & Managing Director, Tribal Worldwide Athens), 
η κα Ιωάννα Παπαδοπούλου (Διευθύντρια Επικοινωνίας 
& Marketing, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών), αλλά και 
ο κ. Ιωσήφ Πάρσαλης (Γενικός Διευθυντής, Marketing 
Greece) συμφώνησαν ότι η ενιαία στρατηγική προσέγγιση  
της προβολής πολλαπλασιάζει τα οφέλη, παρέχει 
καλύτερη αξιοποίηση του κεφαλαίου κι εξυπηρετεί 
καλύτερα τον στόχο, ενώ είναι πολύ σημαντικός και ο 
χρονοπρογραμματισμός για την προσέλκυση τουριστών 
που δεν στοχεύουν σε φθηνές διακοπές.

Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με μια σειρά 
από παρουσιάσεις που αφορούσαν τις εναλλακτικές μορφές 
χρηματοδότησης και τις τεχνολογικές λύσεις στον τομέα 
του hospitality. Συγκεκριμένα, ο κ. Σπύρος Βενετσιάνος 
(Assistant General Manager, Head of Structured Finance, 
Group Corporate & Investment Banking, Eurobank), 
τόνισε ότι η Ελλάδα πρέπει να βελτιώσει το brand name 
της για να τιμολογεί το ρίσκο χαμηλότερα, ενώ παράλληλα 
επιβεβαίωσε πως οι τράπεζες ενδιαφέρονται για τον τομέα 
του τουρισμού, ωστόσο, πρέπει να εξυγιανθεί το επιχειρείν. 

Με τη σειρά τους οι κ.κ. Ανδρέας Γερακανάκης (Indirect 
Sales Manager, Hewlett Packard Enterprise), Δημήτρης 
Μπακάκος (Διευθυντής Πωλήσεων, Space Hellas) και 
Σπύρος Τιμοθεάτος (Υποδιευθυντής Εμπορικής Ανάπτυξης 
Σταθερής και Κινητής Ομίλου ΟΤΕ) αναφέρθηκαν στην 
σπουδαιότητα των κατάλληλων τεχνολογικών υποδομών, 
αλλά και των προσφερόμενων τεχνολογικών λύσεων, για τη 
διαμόρφωση της εμπειρίας του πελάτη από το ταξίδι.  

Another perspective into the new facts and the challenges 
that Greek tourism must come against was provided by 
the speakers during the session entitled “Comprehensive 
Promotional Strategy for the Country: Challenges & 
Road Map”. The speakers included Mr Alexis Galinos, CEO 
of the Athens Development and Destination Management 
Agency (ADDMA); Mr Dimitris Tryfonopoulos, Secretary 
General of the Greek National Tourism Organization 
(GNTO); Ms Agathi Plota, Representative of the Hellenic 
Association of Advertising & Communication Agencies 
(EDEE) & Managing Director at Tribal Worldwide Athens; 
Ms Ioanna Papadopoulou, Communications & Marketing 
Director at Athens International Airport; and Mr Iossif 
Parsalis, Μanaging Director at Marketing Greece. They all 
agreed that a uniform strategic approach to promotion 
multiplies the benefits, makes better use of funds, and 
serves the target more optimally. Time scheduling is just 
as important, so as to attract tourists aiming for cheap 
holidays.

The conference proceedings concluded with a series 
of presentations on alternative forms of funding and 
technological solutions for the hospitality sector. 
Specifically, Mr Spyros Venetsianos, Assistant General 
Manager & Head of Structured Finance, Group Corporate 
& Investment Banking, at Eurobank, noted that Greece 
must improve its brand name and price its risk at a lower 
level, while he also confirmed that the banks are interested 
in the tourism sector, however, entrepreneurship needs 
consolidation. 

Others who referred to the importance of having suitable 
technical infrastructure, as well as technological solutions 
for shaping the customer experience included Mr Andreas 
Gerakanakis, Indirect Sales Manager at Hewlett Packard 
Enterprise; Mr Dimitris Bakakos, Sales Director at Space 
Hellas; and Mr Spyros Timotheatos, OTE Group Business 
Development Deputy Director.
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Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία 
των εταιρειών:

 AEGEAN AIRLINES
 EUROBANK
 COSMOTE
 GOLDAIR
 ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
 CISCO - SPACE HELLAS
 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE-PYLONES
 LAMDA DEVELOPMENT
 SAMSUNG ELECTRONICS HELLAS S.A.
 100% HOTEL SHOW
 BAKE HELLAS
 ECOLAB
 ELIT LANGUAGE SERVICES
 KNAUF
 KPMG
 KRAFT PAINTS
 MEDIA STROM
 NESCAFÉ Alegria
 NOISIS
 PREMIUM BRANDS
 P.C. PODIMATAS AUDIOVISUAL S.A.
 TAXIPLON
 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ LE MONDE
 ΑΩΤΟΝ WINERY
 ΚΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 ΚΤΗΜΑ ΕΥΟΙΝΟΣ
 ΚΤΗΜΑ ΝΕΜΕΙΟΝ
 ΚΑΤΩΓΙ ΑΒΕΡΩΦ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ – ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
 ΚΤΗΜΑ ΘΕΟΠΕΤΡΑ - ΤΣΙΛΙΛΗ

Την εκδήλωση υποστήριξαν οι σπουδαστές του εκπαιδευτικού 
ομίλου LE MONDE.

The Conference was kindly sponsored by the following 
companies:

  AEGEAN AIRLINES
  EUROBANK
  COSMOTE
  GOLDAIR
  ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
  CISCO - SPACE HELLAS
  HEWLETT PACKARD ENTERPRISE-PYLONES
  LAMDA DEVELOPMENT
  SAMSUNG ELECTRONICS HELLAS SA
  100% HOTEL SHOW
  BAKE HELLAS
  ECOLAB
  ELIT LANGUAGE SERVICES
  KNAUF
  KPMG
  KRAFT PAINTS
  MEDIA STROM
  NESCAFÉ Alegria 
  NOISIS
  PREMIUM BRANDS
  P.C. PODIMATAS AUDIOVISUAL SA
  TAXIPLON
  ATHENIAN BREWERY
  DIADIKASIA SA
  LE MONDE EDUCATIONAL GROUP
  AOTON WINERY
  DOMAINE VASSILIOU
  DOMAINE EVINOS
  DOMAINE ΝΕΜΕΙΟΝ ΕSTATE
  KATOGI AVEROFF HOTEL & WINERY
  THEOPETRA ESTATE – TSILILI

The event was supported by students from LE MONDE 
Educational Group.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ανδρεάδης Α. Ανδρέας
Sani Resort
 
Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ρέτσος Α. Ιωάννης
Πρόεδρος ΠΟΞ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟI
Βασιλάκης Ευτύχιος
Hertz Autohellas-Aegean Airlines-Olympic Air
Toκούζης Παναγιώτης
Πρόεδρος ΣΕΤΚΕ
Τσιλίδης Λύσανδρος
Μέλος ΔΣ ΗΑΤΤΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος
Atrium Hotels

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Βερνίκος Γιώργος
Vernicos Yachts, Πρόεδρος ΟΚΕ   

MEΛΗ 
 Αγγελόπουλος Αλέξανδρος, Aldemar Resorts
 Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος, Domotel SA
 Βασιλικός Αλέξανδρος, Webotel AE
 Βενετόπουλος Τριαντάφυλλος, Zeus Group SA
 Γαλιατσάτος Σπύρος, Lassi Hotel 
 Γιαννούλης Εμμανουήλ, Giannoulis Hotels & Resorts 
 Θεοφανοπούλου Μαρία, Intl Publications Ltd / GTP
 Θωμόπουλος Αριστοτέλης, Holiday Inn Thessaloniki
 Καλλίνικος Καλλίνικος, Goldair Handling
 Καραβίας Φωκίων, Eurobank
 Κοκοτός Φώτιος-Ιωσήφ, Spatech Consultancy         
 Παράσχης Ιωάννης, ΔΑΑ
 Σακέλλης Μιχάλης, Πρόεδρος ΣΕΕΝ 
 Σμπώκου Αγάπη, Sbokos Hotel Group 
 Στυλιανόπουλος Ανδρέας, Navigator Travel

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟI
Κοκοτός Σπύρος, Elounda Luxury Hotels & Resorts 
Ανδρεάδης Σταύρος, Sani Resort
Αγγελόπουλος Νικόλαος, Aldemar Resorts 

CHAIRMAN OF BOARD
Andreadis A. Andreas
Sani Resort
 
A' VICE PRESIDENT 
Retsos A. Yiannis
Chairman of the BoD of HHF

VICE PRESIDENTS 
Vassilakis Eftichios
Hertz Autohellas-Aegean Airlines-Olympic Air
Tokouzis Panagiotis
Chairman of the BoD of SETKE
Tsilidis Lysandros
Μember of the BoD of ΗΑΤΤΑ

VICE PRESIDENT FINANCE 
Konstantinidis Konstantinos
Atrium Hotels

SECRETARY GENERAL 
Vernicos George
Vernicos Yachts, President of ESC

ΜΕΜΒΕRS 
 Angelopoulos Alexandros, Aldemar Resorts
 Alexopoulos Konstantinos, Domotel SA
 Vassilikos Alexandros, Webotel SA
 Venetopoulos Triantafillos, Zeus Group SA
 Galiatsatos Spyros, Lassi Hotel 
 Giannoulis Emmanouel, Giannoulis Hotels & Resorts
 Theofanopoulos Maria, Intl Publications Ltd / GTP
 Thomopoulos Aristotelis, Holiday Inn Thessaloniki
 Kallinikos Kallinikos, Goldair Handling 
 Karavias Fokion, Eurobank  
 Kokotos Fotios-Iossif, Spatech Consultancy
 Paraschis Yiannis, AIA
 Sakellis Michalis, Chairman of the BoD of SEEN
 Sbokos Agapi, Sbokos Hotel Group
 Stylianopoulos Andreas, Νavigator Travel

HONORARY CHAIRMEN
Kokotos Spyros, Elounda Luxury Hotels & Resorts
Andreadis Stavros, Sani Resort
Angelopoulos Nikolaos, Aldemar Resorts

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΣΕΤΕ

ΒΟΑRD OF DIRECTORS 
SETE
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BOARD OF DIRECTORS

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ανδρεάδης Α. Ανδρέας
Πρόεδρος ΣΕΤΕ
 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τοκούζης Παναγιώτης
Πρόεδρος ΣΕΤΚΕ

TAMIAΣ
Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος
Domotel SA

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βερνίκος Γιώργος
Vernicos Yachts, Πρόεδρος ΟΚΕ   

MEΛΗ 
 Βασιλικός Αλέξανδρος, Webotel AE
 Καλλίνικος Καλλίνικος, Goldair Handling
 Κελαϊδίτης Νικόλαος, HATTA
 Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος, Atrium Hotels
 Μαμιδάκη Τζίνα, Blue Gr AE
 Ρέτσος Α. Ιωάννης, Πρόεδρος ΠΟΞ

CHAIRMAN OF BOARD
Andreadis A. Andreas
Chairman of the BoD of SETE
 
VICE PRESIDENT 
Tokouzis Panagiotis
Chairman of the BoD of SETKE

FINANCE 
Alexopoulos Konstantinos
Domotel SA

SECRETARY GENERAL 
Vernicos George
Vernicos Yachts, President of ESC

ΜΕΜΒΕRS 
 Vassilikos Alexandros, Webotel SA
 Kallinikos Kallinikos, Goldair Handling 
 Kelaiditis Nikolaos, HATTA
 Konstantinidis Konstantinos, Atrium Hotels 
 Mamidakis Gina, Blue Gr SA
 Retsos A. Yiannis, Chairman of the BoD of HHF 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
INΣΕΤΕ

ΒΟΑRD OF DIRECTORS
INSETE
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ανδρεάδης Α. Ανδρέας
Πρόεδρος ΣΕΤΕ
 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Tσακίρης Α. Γεώργιος
Πρόεδρος ΞΕΕ

MEΛΗ 
 Βασιλάκης Ευτύχιος, Hertz Autohellas, 

 Aegean Airlines, Olympic Air
 Βασιλικός Αλέξανδρος, Webotel AE 
 Βερνίκος Γιώργος, Vernicos Yachts, Πρόεδρος ΟΚΕ 
 Καλλίνικος Καλλίνικος, Goldair Handling
 Κοκοτός Φώτιος – Ιωσήφ, Spatech Consultancy         
 Κούμανης Δημήτρης, XENIA Εκθέσεις Συνέδρια ΑΕ
 Κωνσταντακόπουλος Αχιλλέας, ΤΕΜΕΣ ΑΕ
 Μπάκουλα-Κάντζα Μαρία, ΕΔΕΕ
 Μπεζαντάκου Χριστίνα, HATTA
 Παράσχης Ιωάννης, ΔΑΑ
 Πάρσαλης Ιωσήφ,  Marketing Greece
 Ποδηματάς Παναγιώτης, PODIMATAS AUDIOVISUAL SA
 Ρέτσος Α. Ιωάννης, Πρόεδρος ΠΟΞ
 Σμπώκου Αγάπη, Sbokos Hotel Group
 Σουλούνιας Άρης, Rodos Park
 Στεργίου Χρήστος, TRUE GREECE
 Στυλιανόπουλος Ανδρέας, Navigator Travel
 Τετράδη Χριστίνα, Zante Park Hotels
 Τοκούζης Παναγιώτης, Πρόεδρος ΣΕΤΚΕ

CHAIRMAN OF BOARD
Andreadis A. Andreas
Chairman of the BoD of SETE
 
VICE PRESIDENT 
Tsakiris A. George
Chairman of the BoD of Hellenic Chamber of Hotels

ΜΕΜΒΕRS 
 Vassilakis Eftichios, Hertz Autohellas, 

 Aegean Airlines, Olympic Air
 Vassilikos Alexandros, Webotel SA
 Vernicos George, Vernicos Yachts, President of ESC
 Kallinikos Kallinikos, Goldair Handling
 Kokotos Fotios-Iossif, Spatech Consultancy
 Koumanis Dimitris, XENIA Exhibitions Conf. SA
 Konstantakopoulos Achilleas, TEMES S.A.
 Bakoulas - Kantzas Maria, EDEE
 Bezantakou Christina, HATTA
 Paraschis Yiannis, AIA
 Parsalis Iossif,  Marketing Greece
 Podimatas Panagiotis, PODIMATAS AUDIOVISUAL SA
 Retsos A. Yiannis, Chairman of the BoD of HHF
 Sbokos Agapi, Sbokos Hotel Group
 Soulounias Aris, Rodos Park
 Stergiou Christos, TRUE GREECE
 Stylianopoulos Andreas, Νavigator Travel
 Tetradis Christina, Zante Park Hotels
 Tokouzis Panagiotis, Chairman of the BoD of SETKE

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
MARKETING GREECE

ΒΟΑRD OF DIRECTORS 
MARKETING GREECE



74 XOΡΗΓΟΙ ΣΕΤΕ
SETE SPONSORS

EYΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ
WE THANK OUR SPONSORS
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76  MHNYMA ΠΡΟΕΔΡΟΥ
MESSAGE FROM THE PRESIDENT
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SETE SPONSORS

 www.sete.gr www.insete.gr  www.marketinggreece.com
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