
 
 

COVID-19 & Ελλθνικόσ Τουριςμόσ                            Μάιοσ, 2020                                                 Σελίδα | 1  
 

2θ Ζρευνα για τθν επίδραςθ του  

COVID-19 ςτον Σουριςμό ςτθν Ελλάδα  

 

Ζκκεςθ Αποτελεςμάτων 

Μάιοσ 2020 

 

Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ: Δρ. Γεωργία Ηοφνθ 

Τμιμα Τουριςτικϊν Σπουδϊν, Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ 

Επιςτθμονικι Ομάδα: 

Αντωνζλου Φωτεινι -Τμιμα Τουριςτικϊν Σπουδϊν, Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ 

Βαρβάκθ Σοφία - Τμιμα Τουριςτικϊν Σπουδϊν, Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ 

Γαβριιλ Μαρία - Τμιμα Τουριςτικϊν Σπουδϊν, Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ 

Γεωργακι Ιωαννα - MSc in International Business Management with Tourism Heriot 

Watt University, Edinburgh, UK  

Καπετανάκθ Ειρινθ - MBA Tourism Neapolis, MSc International Acccounting & 

Finance, Strathclyde University 

Καναβοφ Ελζνθ - Τμιμα Τουριςτικϊν Σπουδϊν, Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ 

Κουμαριανόσ Γεϊργιοσ - Τμιμα Τουριςτικϊν Σπουδϊν, Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ 

Νάςιου Ραραςκευι - Μυρςίνθ, Υπ. Διδάκτωρ - Τμιμα Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν 

Σπουδϊν, Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ 

Νίκου Ιωάννθσ- Τμιμα Τουριςτικϊν Σπουδϊν, Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ 

Ξζνου Διμθτρα, - Τμιμα Τουριςτικϊν Σπουδϊν, Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ 

Σιγανόσ Εφχαρισ - Τμιμα Τουριςτικϊν Σπουδϊν, Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ 

Σπάλα Ελεονϊρα -Δζςποινα- Τμιμα Τουριςτικϊν Σπουδϊν, Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ 



 
 

COVID-19 & Ελλθνικόσ Τουριςμόσ                            Μάιοσ, 2020                                                 Σελίδα | 2  
 

2θ Ζρευνα για τθν επίδραςθ του COVID-19 

ςτον Σουριςμό ςτθν Ελλάδα  

(ςε τουριςτικζσ επιχειριςεισ και ταξιδιϊτεσ) 

Tο OpenTourism ςε ςυνεργαςία με το Πανεπιςτιμιο Πειραιϊσ διεξιγαγε δεφτερθ 
ζρευνα για τθν επίδραςθ του COVID-19 ςτον Τουριςμό ςτθν Ελλάδα ταυτόχρονα ςε 
τουρίςτεσ, ςε επαγγελματίεσ και ςτελζχθ. Η ζρευνα αυτι πραγματοποιικθκε κατά 
το διάςτθμα 22 - 27 Μαΐου 2020 ςε δείγμα 1008 άτομα (707 άτομα από τθν πλευρά 
των επιςκεπτϊν και 301 ερωτθματολόγια ςυνολικά από τθν πλευρά των 
επιχειριςεων, με ςκοπό να εξεταςτεί θ τάςθ που επικρατεί ςχεδόν τρείσ εβδομάδεσ 
μετά τθ λιξθ του lockdown ςτθν χϊρα μασ και αμζςωσ μετά τθν ανακοίνωςθ των 
μζτρων ςτιριξθσ για τον ελλθνικό τουριςμό και τα ςχετικά υγειονομικά 
πρωτόκολλα. Στόχοσ είναι θ ζρευνα αυτι να επαναλαμβάνεται ανά ςτακερό χρονικό 
διάςτθμα προκειμζνου να μελετϊνται και τυχόν διαφοροποιιςεισ ςτισ αντιλιψεισ 
με βάςθ τον χρόνο (longitudinal study). 

 

ΒΑΙΚΑ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΤΓΚΡΙΘ ΜΕ 1Θ ΕΡΕΤΝΑ 

(ςτη ςελ. 7 ακολουθοφν τα αναλυτικά αποτελέςματα τησ 2ησ έρευνασ) 

 

Από τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ γίνεται ςαφζσ ότι οι απόψεισ των 

επιχειριςεων και των ταξιδιωτϊν ςυγκλίνουν ςε μεγάλο βακμό μεταξφ τουσ. Από 

τα παραπάνω ςτοιχεία είναι εμφανζσ ότι υπάρχει μεγαλφτερθ απαιςιοδοξία 

κυρίωσ από πλευράσ των επιχειριςεων, ςυγκριτικά με τθν πρϊτθ ζρευνα που 

πραγματοποιικθκε ςτθν αρχι lockdown, όταν θ πανδθμία ιταν ακόμα ςε ζξαρςθ. 

Κακϊσ μζςα ςτισ εβδομάδεσ αυτζσ οι καταςτάςεισ άλλαξαν και θ επιχειρθςιακι 

αβεβαιότθτα αυξανόταν με τθν ταυτόχρονθ ςυνζχιςθ του lockdown, αλλά και όςο 

πλθςιάηει ο καιρόσ να ανοίξουν οι επιχειριςεισ με νζα δεδομζνα, μπορεί να 

κεωρθκεί λογικι μία τζτοια τάςθ ςτισ απαντιςεισ των ερωτθκζντων.  

Αναφορικά με τθν ταξιδιωτικι ςυμπεριφορά, οι ταξιδιϊτεσ αρχίηουν να κάνουν 

δειλά ξανά ςχζδια για ταξίδια, αναηθτϊντασ πλθροφορίεσ για τιμζσ και 

προοριςμοφσ ςτο διαδίκτυο. Από τθν ζρευνα αυτι είναι ξεκάκαρο πόςο ςθμαντικι 

είναι πλζον για τουσ ταξιδιϊτεσ θ αςφάλεια και θ τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ. 

Επίςθσ, είναι φανερζσ και οι προκζςεισ των Ελλινων επιςκεπτϊν όςον αφορά τισ 

https://www.facebook.com/groups/opentourism/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDtDoOf6xmxApffZuzDXLro5Yai-lkV_fnHaUZZsDkLA3t98ds6axhXFZ7XayjJ5zVeVSCY9CdJrwBNh6l_GNFcH9DnyyQT3L5ikhsw_Tps_J2cH26pPaFK3vbkRErMsYyFyeEgOK1cxaLdqk72f8LmvAPlL2DxRXpHiVl728_JvhwcP2d_bpCKrm2nkqxOUS64L4gMd4ann1_C8A&__tn__=K-R
https://www.unipi.gr/unipi/el/
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διακοπζσ τουσ, κακϊσ φαίνεται πωσ οι μιςοί είναι διατεκειμζνοι να κάνουν 

διακοπζσ, όμωσ πρζπει να ζχουμε υπόψθ πωσ πλειοψθφία κα προτιμιςει να 

μείνει ςε δικι του εξοχικι κατοικία ι ςε οικίεσ φίλων ι ςυγγενϊν (1 ςτουσ 2 που 

κα ταξιδζψει). Συμπεραςματικά, ζνα ποςοςτό τθσ τάξεωσ του 25%-30% περίπου 

των Ελλινων που κα κάνουν διακοπζσ ςε τουριςτικά καταλφματα και ξενοδοχεία. 

Ππωσ γίνεται κατανοθτό, για τθν προςζλκυςθ των τουριςτϊν είναι ςθμαντικι θ 

εξαςφάλιςθ τιρθςθσ των κανόνων υγιεινισ και θ αςφάλεια που κα παρζχει θ 

επιχείρθςθ ςτον επιςκζπτθ ακολουκϊντασ υγειονομικά πρωτόκολλα. Κακϊσ, 

λοιπόν, οι δυνθτικοί επιςκζπτεσ ξεκινοφν όλο και περιςςότερο να ψάχνουν 

πλθροφορίεσ για προοριςμοφσ ςτο διαδίκτυο και ταξιδιωτικζσ τιμζσ, είναι 

ςθμαντικό οι επιχειριςεισ να είναι ζτοιμεσ και να ζχουν ιδθ ςχεδιάςει ζνα πλάνο 

Μάρκετινγκ βαςιςμζνο ςτισ νζεσ ανάγκεσ, που κα χρθςιμοποιιςουν μόλισ 

χρειαςτεί. Τόςο οι νζεσ ςυνκικεσ που ζχουν δθμιουργθκεί όςο και θ υψθλι 

ανθςυχία των επιχειριςεων, όπωσ φάνθκε, για τθν βιωςιμότθτά τουσ, ζχουν 

οδθγιςει τισ επιχειριςεισ ςτθν αναγνϊριςθ τθσ μελζτθσ τθσ αλλαγισ τθσ 

ςυμπεριφοράσ του τουρίςτα. Ζπειτα, με βάςθ τθν μελζτθ αυτι, κα πρζπει να 

διαμορφϊςουν ανάλογα το προϊόν τουσ. Εκείνοι που κα το πετφχουν 

διαμορφϊνοντασ τθν κατάλλθλθ ςτρατθγικι, είναι πικανόν να μετατρζψουν τθν 

απειλι ςε ευκαιρία. 

Εςτιάηοντασ ςτα ςθμαντικά ςθμεία που εξετάςτθκαν, είναι φανερό ότι: 

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΘΘ ΑΠΟ ΜΕΣΡΑ ΣΘΡΙΞΘ, ΣΕΣ ΚΙ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ 

Σχετικά με τα γενικά μζτρα που εφαρμόςτθκαν για τθν εξάπλωςθ του COVID-19 

ςτθν Ελλάδα, τόςο θ ομάδα των επιςκεπτϊν όςο και εκείνθ των επιχειριςεων 

φαίνεται να παραμζνουν πολφ ζωσ απόλυτα ικανοποιθμζνοι, όμωσ με μειωμζνο 

ποςοςτό ςε ςχζςθ με τθν πρϊτθ ζρευνα. Σχετικά με τα ειδικά μζτρα για τισ 

Ελλθνικζσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ, ςτακερά ελάχιςτα ζωσ κακόλου 

ικανοποιθμζνεσ δθλϊνουν και οι δφο ομάδεσ (και κυρίωσ οι επαγγελματίεσ). 

Ραρομοίωσ, όςον αφορά ςτα υγειονομικά πρωτόκολλα, που κα πρζπει να 

εφαρμόςουν οι τουριςτικζσ επιχειριςεισ, και οι δφο ομάδεσ δείχνουν να είναι 

ελάχιςτα ζωσ κακόλου ικανοποιθμζνεσ, με τισ επιχειριςεισ να είναι περιςςότερο 

δυςαρεςτθμζνεσ. Επίςθσ, οι απόψεισ και των δφο ομάδων δθλϊνουν τθν απόλυτθ 

δυςαρζςκεια για τθν μθ πραγματοποίθςθ τεςτ ανίχνευςθσ του κορωνοϊοφ από 

τουσ δυνθτικοφσ επιςκζπτεσ τθσ χϊρασ.  
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ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΘ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΛΛΘΝΩΝ ΣΟΤΡΙΣΩΝ ΓΙΑ ΦΕΣΟ  

Στισ ερωτιςεισ για τθν ταξιδιωτικι ςυμπεριφορά απάντθςε μόνο το δείγμα των 

τουριςτϊν (707 άτομα). Τόςο ςτθν πρϊτθ φάςθ όςο ςτθ δεφτερθ, οι επιςκζπτεσ 

απαντοφν ότι κα αποφφγουν ταξίδια ςτο εξωτερικό, όμωσ δεν κα προτιμιςουν να 

μθν πάνε κακόλου διακοπζσ. Ραρόλα αυτά, ζνα μικρό ποςοςτό είναι εκείνο που 

ζχει ιδθ προγραμματίςει τισ διακοπζσ του. Ρροτιμοφν να ταξιδεφςουν με δικό τουσ 

μζςο, ενϊ το ποςοςτό που δθλϊνει ότι κα πραγματοποιιςει ταξίδια μόνο εντόσ 

Ελλάδασ ζχει αυξθκεί. Ραρόλα αυτά, θ πλειοψθφία προτιμά να μείνει ςε δικι του 

εξοχικι κατοικία ι ςε οικίεσ φίλων ι ςυγγενϊν. Τα μζρθ που διλωςαν ότι 

προτιμοφν είναι διακοπζσ οδικϊσ ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα, με μικρι διαφορά τα 

νθςιά. Τα άτομα δεν δείχνουν να φοβοφνται να παρευρίςκονται ςε ςυνωςτιςμζνα 

events, ενϊ δεν ζχουν πρόβλθμα να χρθςιμοποιοφν αεροπλάνα, λεωφορεία ι 

τρζνα. Αφξθςθ παρατθρείται ςτο ποςοςτό εκείνων που δθλϊνουν ότι θ επίςκεψθ ςε 

χϊρουσ που δεν ςυνωςτίηονται πολλά άτομα κα είναι πολφ ςθμαντικόσ 

παράγοντασ ςτο ταξίδι. Ενϊ τα άτομα απαντοφν ότι δεν ςχεδιάηουν ακόμα το 

επόμενο ταξίδι τουσ, το ποςοςτό αυτό ζχει μειωκεί αρκετά ςτθ δεφτερθ φάςθ τθσ 

ζρευνασ. Ενκαρρυντικό είναι το γεγονόσ ότι πλζον, εκείνοι που δθλϊνουν ότι 

ελζγχουν ταξιδιωτικζσ τιμζσ είναι περιςςότεροι από εκείνουσ που δθλϊνουν το 

αντίκετο. Αφξθςθ παρουςιάηει και το ποςοςτό εκείνων που ψάχνουν νζουσ 

προοριςμοφσ για μελλοντικά ταξίδια αλλά και όςοι κοιτοφν ςυνεχϊσ πλθροφορίεσ 

ι εικόνεσ από τουριςτικοφσ προοριςμοφσ που κζλουν να επιςκεφκοφν, ϊςτε να 

ξεφεφγουν ζςτω και νοθτά. Τα παραπάνω ςτοιχεία αποτελοφν ςθμαντικζσ 

πλθροφορίεσ για τθν επόμενθ μζρα και για τθν νζα κανονικότθτα, όχι μόνο για τισ 

επιχειριςεισ αλλά και για τουσ ταξιδιϊτεσ. 

 

ΠΡΟΔΟΚΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ: 

Οι προςδοκίεσ που ζχουν και οι δφο ομάδεσ δείγματοσ για τθν Ελλάδα για το 

τρζχον ζτοσ ςε ςχζςθ με πζρυςι είναι χειρότερεσ ζωσ πολφ χειρότερεσ. 

Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ πωσ ενϊ ςτθν δεφτερθ φάςθ τθσ ζρευνασ από 

πλευράσ επιχειριςεων το ποςοςτό των απαντιςεων αυτϊν ζχει αυξθκεί ελάχιςτα, 

φαίνεται πωσ οι προςδοκίεσ του μεγαλφτερου ποςοςτοφ των επιχειριςεων είναι όχι 

χειρότερεσ όπωσ ιταν ςτθν πρϊτθ φάςθ, αλλά πολφ χειρότερεσ. Θ τάςθ αυτι 

παρατθρείται και ςτθν απάντθςθ των επιχειριςεων ςχετικά με προςδοκίεσ τουσ για 

τισ ίδιεσ τισ επιχειριςεισ για το ζτοσ αυτό ςε ςχζςθ με πζρυςι. Θ ίδια αρνθτικι τάςθ 

παρουςιάηεται και ςτισ προςδοκίεσ των επιχειριςεων για το επόμενο ζτοσ ςε 
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ςχζςθ με πζρυςι, όπου ενϊ ςτθν πρϊτθ φάςθ τθσ ζρευνασ το μεγαλφτερο ποςοςτό 

είχε καλφτερεσ και πολφ καλφτερεσ προςδοκίεσ, τρεισ εβδομάδεσ μετά φαίνεται πωσ 

το μεγαλφτερο ποςοςτό των επιχειριςεων ζχει προςδοκίεσ χειρότερεσ ωσ και πολφ 

χειρότερεσ. Θ αντίλθψθ αυτι επιβεβαιϊνεται και από τθν ερϊτθςθ ςχετικά με τισ 

προςδοκίεσ των επιχειριςεων για τον επόμενο χρόνο για τισ ίδιεσ τισ εταιρείεσ ςε 

ςχζςθ με πζρυςι. Για τουσ επιςκζπτεσ δεν ιςχφει το ίδιο, κακϊσ και ςτισ δφο φάςεισ 

οι προςδοκίεσ τουσ είναι καλφτερεσ ζωσ πολφ καλφτερεσ, με μία μικρι μείωςθ του 

ποςοςτοφ κατά τθν δεφτερθ φάςθ τθσ ζρευνασ. Μία ακόμα ερϊτθςθ που οι 

απόψεισ ταυτίηονται είναι το κατά πόςο είναι πικανό το brand τθσ Ελλάδασ να γίνει 

δυνατό τόςο βραχυπρόκεςμα όςο και μακροπρόκεςμα, όπου και οι δφο ομάδεσ ςε 

όλεσ τισ φάςεισ τθσ ζρευνασ κεωροφν πικανό ζωσ εξαιρετικά πικανό να ςυμβεί κάτι 

τζτοιο.  

 

ΕΚΣΙΜΘΘ ΗΘΣΘΘ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ 

Σχετικά με τθν ηιτθςθ για τουσ μινεσ Ιοφνιο ζωσ Αφγουςτο ςυγκριτικά με τθν ίδια 

περίοδο πζρυςι, ςτθν πρϊτθ φάςθ θ πλειοψθφία των επιχειριςεων αλλά και των 

επιςκεπτϊν φαίνεται ότι περιμζνει μείωςθ 21% - 50%, ενϊ ςτθν δεφτερθ φάςθ ςτθν 

ίδια ερϊτθςθ για τουσ μινεσ Ιοφνιο και Ιοφλιο θ πλειοψθφία των επιχειριςεων 

προβλζπει μείωςθ άνω του 51% και μάλιςτα με πολφ μεγάλθ διαφορά ςε ςχζςθ με 

τα ποςοςτά που ςυγκζντρωςαν οι άλλεσ απαντιςεισ. Στθν ίδια ερϊτθςθ για τουσ 

μινεσ Αφγουςτο ζωσ επτζμβριο, θ πλειοψθφία των επιςκεπτϊν, και ςυγκεκριμζνα 

το 61,58% απάντθςε ότι αναμζνει και κατά τουσ μινεσ αυτοφσ μείωςθ άνω του 21%, 

ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό για τισ επιχειριςεισ είναι 77,92%.  

 

ΑΜΕΕ ΚΙ ΕΜΜΕΕ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΤ 

Πςον αφορά τουσ τομείσ που κεωρείται ότι κα ζχουν τθν μεγαλφτερθ αρνθτικι 

επίδραςθ από τθν επικείμενθ κατάςταςθ, τόςο οι επιςκζπτεσ όςο και οι 

επιχειριςεισ κατατάςςουν ςτισ δφο πρϊτεσ κζςεισ τθ διαμονι και τα ταξιδιωτικά 

πρακτορεία. Σχετικά με τισ πιο άμεςεσ ανθςυχίεσ για τισ επιχειριςεισ, ςτισ τρεισ 

πρϊτεσ κζςεισ είναι ςτακερά θ οικονομικι αβεβαιότθτα, θ βιωςιμότθτα των 

επιχειριςεων και θ μείωςθ των εςόδων. Θ διαφορά μεταξφ τθσ ομάδασ των 

επιςκεπτϊν και εκείνθσ των επιχειριςεων είναι ότι ενϊ οι επιχειριςεισ 

κατατάςςουν δεφτερθ τθ βιωςιμότθτα των επιχειριςεων, οι επιςκζπτεσ τθν 

κατατάςςουν τρίτθ, κεωρϊντασ ςθμαντικότερθ ςτθ δεφτερθ κζςθ τθ μείωςθ των 
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εςόδων. Σχετικά με τισ μακροπρόκεςμεσ ανθςυχίεσ, και οι δφο ομάδεσ 

αναγνωρίηουν ςτακερά ςτθν πρϊτθ κζςθ τθν οικονομικι αβεβαιότθτα, ενϊ για τθν 

δεφτερθ κζςθ ςυγκλίνουν οι απόψεισ ςτθ βιωςιμότθτα των επιχειριςεων. 

 

ΚΙΝΘΕΙ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΤΝ ΑΠΟ ΣΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ 

Πςο για τισ ςθμαντικότερεσ κινιςεισ που κα πρζπει να γίνουν από πλευράσ 

επιχειριςεων ςχετικά με τθν εξάπλωςθ του COVID-19, ςτθν πρϊτθ κζςθ και για τισ 

δφο ομάδεσ είναι ςτακερά θ ενίςχυςθ μζτρων διαςφάλιςθσ υγείασ πελατϊν, με 

μεγάλθ διαφορά από τισ αμζςωσ επόμενεσ απαντιςεισ που είναι θ μείωςθ τιμϊν 

και οι ευζλικτεσ πολιτικζσ ακφρωςθσ για τουσ επιςκζπτεσ, τόςο ςτθν πρϊτθ φάςθ 

τθσ ζρευνασ όςο και ςτθ δεφτερθ. Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι οι απαντιςεισ 

των επιχειριςεων ςχετικά με τισ επόμενεσ ςθμαντικότερεσ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ κα 

πρζπει να προβοφν, ζχουν αλλάξει. Στθ δεφτερθ φάςθ ωσ δεφτερθ ςθμαντικότερθ 

ενζργεια οι επιχειριςεισ αξιολογοφν τθν περιςςότερθ ζρευνα για τισ αλλαγζσ ςτθ 

ςυμπεριφορά των τουριςτϊν, ενϊ ςτθν τρίτθ κζςθ κατατάςςουν τισ ευζλικτεσ 

πολιτικζσ ακφρωςθσ και τθν ενίςχυςθ ποιότθτασ προϊόντοσ. Αντίκετα, κατά τθν 

πρϊτθ φάςθ τθσ ζρευνασ, τθ δεφτερθ κζςθ κατείχαν οι ευζλικτεσ πολιτικζσ 

ακφρωςθσ και τθν τρίτθ κζςθ λάμβαναν θ περιςςότερθ ζρευνα για τισ αλλαγζσ ςτθ 

ςυμπεριφορά των τουριςτϊν. Μία τζτοια διαφοροποίθςθ μπορεί να προζρχεται 

από το γεγονόσ ότι κακϊσ οι επιχειριςεισ αντιλαμβάνονται πωσ ςφντομα ξεκινάει 

ξανά θ λειτουργία τουσ, κεωροφν ςθμαντικό να εςτιάςουν περιςςότερο ςτο 

Μάρκετινγκ και ςυνεπϊσ ςτθ διερεφνθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των τουριςτϊν και των 

νζων αναγκϊν τουσ, ϊςτε να δθμιουργιςουν για εκείνουσ το προϊόν που ικανοποιεί 

τισ νζεσ ανάγκεσ τουσ. Ακόμα, οι επιχειριςεισ αντιλαμβάνονται πλζον ότι κα πρζπει 

να ενιςχφςουν τθν ποιότθτα του προϊόντοσ κακϊσ οι ανάγκεσ αλλάηουν και οι 

τουρίςτεσ, όπωσ φαίνεται και από τθν παροφςα ζρευνα, αξιολογοφν ωσ πολφ 

ςθμαντικά ςτοιχεία ςτο ταξίδι τθν αςφάλεια, το ςφςτθμα υγείασ ςτον προοριςμό 

κακϊσ και τον κακαριςμό και τθ διαςφάλιςθ τιρθςθσ κανόνων υγιεινισ. Το γεγονόσ 

αυτό είναι εμφανζσ και από τισ απαντιςεισ τόςο των επιςκεπτϊν όςο και των 

επιχειριςεων ςχετικά με τισ επιχειρθςιακζσ ενζργειεσ που οι τουριςτικζσ 

επιχειριςεισ κα πρζπει να πραγματοποιιςουν, όπου και για τισ δφο περιπτϊςεισ θ 

απάντθςθ που ςυγκεντρϊνει με διαφορά το μεγαλφτερο ποςοςτό απαντιςεων 

είναι θ αφξθςθ των πρωτοκόλλων κακαριότθτασ ι των πόρων για προςωπικό. 

Δεφτεροσ κατά ςειρά ζρχεται ο ςχθματιςμόσ ομάδων διαχείριςθσ κρίςεων. 
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ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 2Θ ΕΡΕΤΝΑ 

Σε ςυνζχεια τθσ πρϊτθσ ζρευνασ που πραγματοποιικθκε ςχετικά με τισ επιπτϊςεισ 

του COVID-19 ςτθν τουριςτικι βιομθχανία και τον τουριςμό τθσ Ελλάδασ τρεισ 

εβδομάδεσ μετά τθν ζναρξθ του lockdown ςτθ χϊρα μασ (7 - 12 Απριλίου), 

πραγματοποιικθκε νζα, δεφτερθ ζρευνα, ϊςτε να εξεταςτεί θ τάςθ που επικρατεί 

ςχεδόν τρείσ εβδομάδεσ μετά τθ λιξθ του lockdown ςτθ χϊρα μασ και αμζςωσ μετά 

τθν ανακοίνωςθ των μζτρων ςτιριξθσ για τον ελλθνικό τουριςμό και τα ςχετικά 

υγειονομικά πρωτόκολλα. Ρροκειμζνου να εξεταςτεί θ επίδραςθ του COVID-19 ςτθν 

Ελλάδα όςον αφορά τον τουριςμό ςε ςυνολικό επίπεδο και προσ πάςα κατεφκυνςθ, 

θ ζρευνα πραγματοποιικθκε ςε διττι βάςθ, δθμιουργϊντασ ζνα ερωτθματολόγιο 

για τουσ ταξιδιϊτεσ και ζνα για τισ επιχειριςεισ, με κοινά κατά πλειοψθφία 

ερωτιματα. Το ερωτθματολόγιο απάντθςαν ςυνολικά 1008 άτομα (708 άτομα από 

τθν πλευρά των επιςκεπτϊν, ενϊ από τθν πλευρά των επιχειριςεων 

ςυγκεντρϊκθκαν ςυνολικά 301 ερωτθματολόγια). Θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα αποτελεί 

τφπου διαχρονικι πρωτογενι ζρευνα (Longitudinal Research) με ςυλλογι 

δεδομζνων ςε πολλαπλά χρονικά ςθμεία για τθ διαχρονικι μελζτθ ενόσ 

φαινομζνου.  

 

ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΘΘ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΣΡΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ 

Θ πρϊτθ ερϊτθςθ ςτθν ενότθτα αυτι αφοροφςε τθν ικανοποίθςθ των ατόμων για 

τα μζτρα που ζχουν λθφκεί παγκοςμίωσ για τον COVID-19. Οι περιςςότεροι 

επιςκζπτεσ φαίνεται ότι είναι ικανοποιθμζνοι ςε μζτριο βακμό, με τθν απάντθςθ 

αυτι να ςυγκεντρϊνει 47,08%, ενϊ οι επιχειριςεισ δείχνουν να είναι λίγο ζωσ 

κακόλου ικανοποιθμζνοι με ποςοςτό 46,81%. Σε αντίκεςθ με τθν φάςθ αυτι, κατά 

τθν πρϊτθ ζρευνα θ πλειοψθφία των επιχειριςεων και ςυγκεκριμζνα το 43,64% 

διλωναν ότι είναι ικανοποιθμζνοι ςε μζτριο βακμό.  

Στθν αντίςτοιχθ ερϊτθςθ ικανοποίθςθσ των ατόμων για τα μζτρα που ζχουν 

λθφκεί ςτθν Ελλάδα, το 57,84% των επιςκεπτϊν δθλϊνουν ότι είναι πολφ ζωσ 

απόλυτα ικανοποιθμζνοι, με τθν απάντθςθ αυτι να ςυγκεντρϊνει το υψθλότερο 

ποςοςτό και για τισ επιχειριςεισ, και ςυγκεκριμζνα το 46,13%. Τα αντίςτοιχα 

ποςοςτά είναι αρκετά μειωμζνα από τθν πρϊτθ φάςθ τθσ ζρευνασ που ιταν 72,22% 

για τουσ επιςκζπτεσ και 73,25% για τισ επιχειριςεισ.  

Στθ ςυνζχεια, ακολουκεί θ ερϊτθςθ ςχετικά με το πόςο ικανοποιθμζνα είναι τα 

άτομα με τα μζτρα που ζχουν λθφκεί για τθν υποςτιριξθ των Ελλθνικϊν 
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τουριςτικϊν επιχειριςεων με το ξζςπαςμα του COVID-19. Από τουσ επιςκζπτεσ, το 

49,29% δθλϊνουν ότι είναι λίγο ζωσ κακόλου ικανοποιθμζνοι, με το αντίςτοιχο 

ποςοςτό για τισ επιχειριςεισ να είναι 65,66%. Στθν πρϊτθ φάςθ τθσ ζρευνασ, το 

ποςοςτό αυτό για τουσ επιςκζπτεσ ιταν 51,95%, ενϊ για τισ επιχειριςεισ 55,76%. 

Θ επόμενθ ερϊτθςθ δεν περιλαμβανόταν ςτο ερωτθματολόγιο τθσ πρϊτθσ φάςθσ, 

και αφορά ςτο επίπεδο ικανοποίθςθσ των ατόμων ςχετικά με τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα, που ανακοινϊκθκαν και κα πρζπει να εφαρμόςουν οι τουριςτικζσ 

επιχειριςεισ τθσ Ελλάδασ για τθν ζξαρςθ του COVID-19. Το μεγαλφτερο μζροσ των 

επιςκεπτϊν φαίνεται να είναι μζτρια ικανοποιθμζνο, με ποςοςτό 36,87%, ενϊ οι 

επιχειριςεισ φαίνεται να είναι λίγο ζωσ κακόλου ικανοποιθμζνεσ με το ποςοςτό για 

τισ απαντιςεισ αυτζσ να είναι 53,41%.  

χετικά με το γεγονόσ πωσ οι δυνθτικοί επιςκζπτεσ τθσ Ελλάδασ δεν κα υπόκεινται 

ςε τεςτ ανίχνευςθσ του κορωνοϊοφ, το 71,83% των επιςκεπτϊν διαφωνεί ζωσ 

διαφωνεί απόλυτα, ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό για τισ επιχειριςεισ είναι 66,78%.  

 

ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΘ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΛΛΘΝΩΝ ΣΟΤΡΙΣΩΝ ΓΙΑ ΦΕΣΟ  

Σχετικά με ερϊτθμα που τζκθκε ςτο δείγμα ταξιδιωτϊν για το εάν ζχουν ακυρϊςει 

ταξίδι ιδθ κλειςμζνων διακοπϊν τουσ το 30,66% απάντθςε κετικά, ενϊ για 

ακφρωςθ ιδθ κλειςμζνων επαγγελματικϊν ταξιδιϊν το 31,25% απάντθςε κετικά. 

Τα ποςοςτά αυτά ιταν μεγαλφτερα κατά τθν πρϊτθ φάςθ τθσ ζρευνασ. Σε ςχζςθ με 

ερωτιματα ςτα οποία κλικθκε να απαντιςει θ κατθγορία των ταξιδιωτϊν όςον 

αφορά τθν πρόκεςι τουσ να ταξιδεφςουν ςτο μζλλον και τθν επίδραςθ τθσ 

ζξαρςθσ του COVID-19 ςτθν αντίλθψι τουσ για τον κίνδυνο των ταξιδιϊν, οι 

απαντιςεισ τουσ μποροφν να κεωρθκοφν περιςςότερο ενκαρρυντικζσ για τθν χϊρα 

μασ παρά αποκαρρυντικζσ. Στθν ερϊτθςθ εάν τα άτομα κα ταξιδεφςουν με το 

πζρασ του ςυγκεκριμζνου ςυμβάντοσ ϊςτε να αναπλθρϊςουν τον χαμζνο χρόνο, 

το 46,50% εκφράηει ουδζτερθ ςτάςθ, ενϊ το 25,68% διαφωνεί και το 27,81% 

ςυμφωνεί. Δεν υπάρχει μεγάλθ διακφμανςθ ςε ςχζςθ με τα πρϊτα αποτελζςματα. 

Ακόμα, το 63,25% δεν φαίνεται διατεκειμζνο να κάνει κάποιο ταξίδι ςτο εξωτερικό, 

ενϊ το 53,78% δεν φαίνεται διατεκειμζνο να μθν πάει κακόλου διακοπζσ φζτοσ, με 

το 23,97% να είναι ουδζτερο. Ακόμα, εκείνοι που κα ταξιδεφςουν, ςε ποςοςτό 

52,43% δθλϊνουν ότι κα προτιμιςουν δικό τουσ μεταφορικό μζςο, ενϊ το 67,67% 

κα προτιμιςει ταξίδια ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ για το τρζχον ζτοσ, ποςοςτό 

μεγαλφτερο κατά 8,33% από το αποτζλεςμα τθν πρϊτθσ φάςθσ τθσ ζρευνασ. Το 42% 
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δθλϊνει ότι δεν κα διςτάςει να παρευρεκεί ςε ςυνωςτιςμζνα events από φόβο για 

τον κορωνοϊοφ, κακϊσ και το 43,23% υποςτθρίηει ότι δεν κα ζχει κανζνα πρόβλθμα 

να χρθςιμοποιεί μζςα μεταφοράσ όπωσ αεροπλάνα, λεωφορεία ι τρζνα κακϊσ κα 

είναι και πάλι αςφαλι.  

Θ αςφάλεια κα αποτελεί πολφ ςθμαντικό παράγοντα ςτα ταξίδια για το 82,55% των 

ερωτθκζντων. Το ίδιο ιςχφει και για το ςφςτθμα υγείασ ςτον προοριςμό κακϊσ και 

τον κακαριςμό και τθ διαςφάλιςθ τθσ τιρθςθσ των κανόνων υγιεινισ ςτα 

καταλφματα, όπου αντίςτοιχα για τα δφο αυτά ςτοιχεία, το 69,43% και το 90,28% 

των ερωτθκζντων κεωροφν ότι κα αποτελοφν πολφ ςθμαντικοφσ παράγοντεσ ςε 

μελλοντικά τουσ ταξίδια. Σχετικά με το πόςο ςθμαντικόσ παράγοντασ κα είναι ο 

ςυνωςτιςμόσ πολλϊν ατόμων ςε χϊρουσ για τθν επιλογι των ταξιδιϊν, το 23,93% 

φαίνεται να ζχει ουδζτερθ ςτάςθ, ενϊ για το 59,97% αποτελεί ςθμαντικό 

παράγοντα. Το ποςοςτό αυτό φαίνεται να αυξικθκε κατά τθ δεφτερθ φάςθ τθσ 

ζρευνασ. Ακόμα, το μεγαλφτερο ποςοςτό των ερωτθκζντων, και ςυγκεκριμζνα το 

47,79% δεν βρίςκεται ςε διαδικαςία ςχεδιαςμοφ του επόμενου ταξιδιοφ του, ςε 

αντίκεςθ με το 61,84% κατά τθν πρϊτθ φάςθ τθσ ζρευνασ. Σχετικά με τθν ζρευνα 

ταξιδιωτικϊν τιμϊν, είναι μικρι θ διαφορά μεταξφ εκείνων που δθλϊνουν ότι 

ψάχνουν για τιμζσ και εκείνων που δθλϊνουν ότι δεν ψάχνουν για τιμζσ, με 

ποςοςτά 41,48% και 40,78% αντίςτοιχα. Σε αντίκεςθ με τθν πρϊτθ φάςθ τθσ 

ζρευνασ, όπου τα ποςοςτά για τισ προαναφερκείςεσ κατθγορίεσ ανζρχονται ςε 

αντιπαραβολι ςε 25,56% και 53,33%. Το ποςοςτό αυτϊν που διαφωνοφν και 

εκείνων που ςυμφωνοφν ςτθν ερϊτθςθ για το εάν ψάχνουν πλθροφορίεσ για να 

ανακαλφψουν νζουσ προοριςμοφσ για μελλοντικά ταξίδια φαίνεται να 

διαμοιράηεται, με το 42,14% να ςυμφωνεί ςτθν πρόταςθ αυτι και το 35,58% να 

διαφωνεί, ενϊ το 22,29% παραμζνει ουδζτερο. Τζλοσ, το 46,01% των ερωτθκζντων 

διλωςε ότι κοιτά ςυνζχεια πλθροφορίεσ και εικόνεσ από τουριςτικοφσ 

προοριςμοφσ που επικυμεί να επιςκεφκεί κακϊσ επιδρά κετικά ςτο να ξεφεφγουν 

κατά τθ δφςκολθ αυτι περίοδο που βιϊνουμε, με το 33,62% να δθλϊνει ότι δεν 

αναηθτά τζτοιεσ πλθροφορίεσ. Τα αντίςτοιχα ποςοςτά από τθν πρϊτθ ζρευνα ιταν 

44,01% και 35,1%. Επίςθσ, μία ερϊτθςθ που δεν ςυμπεριλαμβανόταν ςτθν πρϊτθ 

φάςθ τθσ ζρευνασ, για το αν αποφάςιςαν οι επιςκζπτεσ να πάνε διακοπζσ φζτοσ το 

καλοκαίρι, το 57,49% απάντθςε κετικά ενϊ το εκείνοι που ζχουν κλείςει ιδθ 

διακοπζσ αποτελοφν το 13,98%. Ακόμα, θ πλειοψθφία των επιςκεπτϊν και 

ςυγκεκριμζνα το 53,99% διλωςε ότι εάν ταξιδζψει κα προτιμιςει να 

διανυκτερεφςει ςε δικι του εξοχικι κατοικία ι ςε οικείεσ ςυγγενϊν ι φίλων, με 

τθν αμζςωσ επόμενθ επιλογι να αποτελεί το ξενοδοχείο με ποςοςτό 33,90% και 

ζπειτα τα ενοικιαηόμενα δωμάτια με ποςοςτό 29,77%. Τζλοσ, το 56,06% των 
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επιςκεπτϊν διλωςαν ότι εάν ταξιδεφςουν κα προτιμιςουν να πάνε οδικϊσ 

διακοπζσ ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα, ενϊ το 52,92% διλωςε ότι κα προτιμιςει τα 

νθςιά. 

 

ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΚΡΙΘ ΣΟΝ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

Ξεκινϊντασ με τθν πρϊτθ ερϊτθςθ, ςχετικά με τισ προςδοκίεσ των ερωτθκζντων για 

τθν Ελλάδα ωσ τουριςτικό προοριςμό για το τρζχον ζτοσ δεδομζνθσ τθσ πανδθμίασ 

του COVID-19, θ πλειοψθφία των ερωτθκζντων και ςτισ δφο ομάδεσ απαντά ότι οι 

προςδοκίεσ τουσ είναι χειρότερεσ ζωσ πολφ χειρότερεσ. Συγκριτικά με τθν πρϊτθ 

φάςθ τθσ ζρευνασ, όπου το 68,15% των απαντιςεων των επιςκεπτϊν 

ςυγκεντρωνόταν ςε αυτζσ τισ δφο επιλογζσ, ςτθ δεφτερθ φάςθ το ποςοςτό 

ανζρχεται ςε 72,27%. Πςον αφορά τθν απάντθςθ των επιχειριςεων, ςτθν πρϊτθ 

φάςθ τθσ ζρευνασ το 79,15% ςυγκεντρωνόταν ςτισ δφο αυτζσ απαντιςεισ, ενϊ ςτθν 

δεφτερθ φάςθ τθσ ζρευνασ το ποςοςτό παρουςιάηει μία μικρι αφξθςθ και φτάνει το 

81,61%. Ραρόλα αυτά, αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι ενϊ ςτθν πρϊτθ φάςθ τθσ 

ζρευνασ οι περιςςότερεσ απαντιςεισ ςυγκεντρϊνονταν ςτθν επιλογι «χειρότερεσ», 

πλζον θ πλειοψθφία των απαντιςεων για τισ προςδοκίεσ των επιχειριςεων 

ςυγκεντρϊνονται ςτθν επιλογι «πολφ χειρότερεσ». Στθν ίδια ερϊτθςθ, ςχετικά 

όμωσ με το επόμενο ζτοσ, θ πλειοψθφία των ταξιδιωτϊν με ποςοςτό 45,62% ζναντι 

του 55,03% τθσ πρϊτθσ φάςθσ τθσ ζρευνασ, απάντθςε ότι θ επόμενθ χρονιά εκτιμά 

να είναι καλφτερθ ζωσ πολφ καλφτερθ για τθν Ελλάδα, ζχοντασ παράλλθλα μία 

αφξθςθ κατά 8,1% για τισ απαντιςεισ «χειρότερθ» και «πολφ χειρότερθ» ςε ςχζςθ 

με τθν πρϊτθ φάςθ τθσ ζρευνασ. Για τισ επιχειριςεισ, ςτθν πρϊτθ φάςθ τθσ ζρευνασ 

το 58,79% είχε καλφτερεσ ζωσ πολφ καλφτερεσ προςδοκίεσ για το επόμενο ζτοσ ςε 

ςχζςθ με πζρυςι, ενϊ το ποςοςτό που ςυγκζντρωςαν οι απαντιςεισ από χειρότερεσ 

ζωσ πολφ χειρότερεσ είναι 26,97%. Αντίςτοιχα, κατά τθ δεφτερθ φάςθ τθσ ζρευνασ 

το ποςοςτό εκείνων που ζχουν καλφτερεσ ζωσ πολφ καλφτερεσ προςδοκίεσ ζχει 

μειωκεί ςτο 36,95%, ενϊ ζχει αυξθκεί το ποςοςτό εκείνων που ζχουν χειρότερεσ 

ζωσ πολφ χειρότερεσ προςδοκίεσ ςε 43,05%. Συνεπϊσ, υπάρχει και ςτισ δφο ομάδεσ 

μία πιο απαιςιόδοξθ ςτάςθ ςε ςχζςθ με τισ προοπτικζσ που ζχουν για το επόμενο 

ζτοσ ςε ςχζςθ με πζρυςι, με τισ επιχειριςεισ να φαίνονται περιςςότερο 

απαιςιόδοξεσ.  

Στθ λογικι αυτϊν των ερωτιςεων ακολουκεί και θ ερϊτθςθ που ζγινε ςτθν ομάδα 

των επιχειριςεων, ςχετικά με τισ προςδοκίεσ τουσ για τισ εταιρείεσ τουσ ςε ςχζςθ 

με τθν εξάπλωςθ του COVID-19 ςε παγκόςμιο επίπεδο για αυτό το ζτοσ. Τόςο ςτθν 
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πρϊτθ φάςθ τθσ ζρευνασ όςο και ςτθ δεφτερθ, θ πλειοψθφία των ερωτθκζντων 

απάντθςε ότι οι προςδοκίεσ του είναι χειρότερεσ ζωσ πολφ χειρότερεσ με τα 

ποςοςτά να είναι 90,33% ςτθν πρϊτθ φάςθ και 88,55% κατά τθ δεφτερθ. Ραρόλα 

αυτά, κατά τθ δεφτερθ φάςθ φαίνεται ότι μεταξφ των απαντιςεων «χειρότερεσ» και 

«πολφ χειρότερεσ» υπερτερεί θ πλζον απαιςιόδοξθ απάντθςθ, ςε αντίκεςθ με τθν 

πρϊτθ φάςθ, όπου το μεγαλφτερο ποςοςτό ςυγκζντρωνε θ απάντθςθ «χειρότερεσ». 

Πςον αφορά τθν ίδια ερϊτθςθ ςχετικά όμωσ με το επόμενο ζτοσ, κατά τθν πρϊτθ 

φάςθ τθσ ζρευνασ το 51,52% διλωνε ότι οι προςδοκίεσ τουσ είναι καλφτερεσ ζωσ 

πολφ καλφτερεσ, ενϊ κατά τθ δεφτερθ φάςθ τθσ ζρευνασ το μεγαλφτερο ποςοςτό 

και ςυγκεκριμζνα το 49,33% διλωςε ότι ζχει προςδοκίεσ χειρότερεσ ζωσ πολφ 

χειρότερεσ. Και ςτθν περίπτωςθ αυτι είναι φανερι θ απαιςιοδοξία των 

επιχειριςεων ςχετικά με τισ προςδοκίεσ τουσ.  

Σχετικά με τισ μεταβολζσ τθσ ηιτθςθσ που αναμζνουν οι επιςκζπτεσ ςε ςχζςθ με 

πζρυςι για τουσ μινεσ Ιοφνιο και Ιοφλιο, το 76,80% αναμζνει να υπάρξει μείωςθ 

άνω του 21%, ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό για τισ επιχειριςεισ είναι 89,93%. 

Συγκριτικά ςτισ δφο ομάδεσ του δείγματοσ για τθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ, είναι 

αξιοςθμείωτο το γεγονόσ ότι οι επιςκζπτεσ κεωροφν ότι θ ηιτθςθ κα μειωκεί για 

τουσ μινεσ αυτοφσ άνω του 50% ςε ποςοςτό 38,83%, ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό 

για τισ επιχειριςεισ είναι 62,08%. Συγκριτικά με τθν πρϊτθ φάςθ τθσ ζρευνασ και 

τθν αντίςτοιχθ ερϊτθςθ για τουσ μινεσ Ιοφνιο ζωσ Αφγουςτο, τα ποςοςτά που 

ςυγκεντρϊνονται ςτισ απαντιςεισ για μείωςθ τθσ ηιτθςθσ άνω του 21% φαίνεται να 

ζχουν αυξθκεί, οι τάςεισ όμωσ είναι ίδιεσ. Στθν ίδια ερϊτθςθ τθσ δεφτερθσ φάςθσ 

για τουσ μινεσ Αφγουςτο ζωσ επτζμβριο, θ πλειοψθφία των επιςκεπτϊν, και 

ςυγκεκριμζνα το 61,58% απάντθςε ότι αναμζνει και κατά τουσ μινεσ αυτοφσ 

μείωςθ άνω του 21%, ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό για τισ επιχειριςεισ είναι 77,92%.  

Στθν επόμενθ ερϊτθςθ ςχετικά με τουσ κλάδουσ που οι επιςκζπτεσ κεωροφν ότι κα 

επθρεαςτοφν περιςςότερο ςτθν Ελλάδα από τθν εκκίνθςθ τθσ πανδθμίασ του 

COVID-19, τθν πρϊτθ κζςθ ζχει θ διαμονι και ακολουκοφν τα τουριςτικά γραφεία. 

Στθν ίδια πορεία κινοφνται και οι απαντιςεισ του δείγματοσ των επιχειριςεων. Στθν 

περίπτωςθ αυτι θ τάςθ παραμζνει ίδια με τθν πρϊτθ φάςθ τθσ ζρευνασ. Ζπειτα, οι 

επιςκζπτεσ ερωτϊνται για τισ πιο άμεςεσ ανθςυχίεσ που κεωροφν ότι ζχουν οι 

Ελλθνικζσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ ςε ςχζςθ με το ξζςπαςμα του COVID-19. Στισ 

τρείσ πρϊτεσ κζςεισ είναι θ οικονομικι αβεβαιότθτα, ακολουκεί θ μείωςθ των 

εςόδων και θ βιωςιμότθτα των επιχειριςεων. Για το δείγμα των επιχειριςεων, θ 

διαφορά είναι ότι θ βιωςιμότθτα ζχει τθ δεφτερθ κζςθ, ενϊ θ μείωςθ των εςόδων 

τθν δεφτερθ. Και ςτθν περίπτωςθ αυτι δεν υπάρχουν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςε ςχζςθ 
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με τθν πρϊτθ φάςθ τθσ ζρευνασ. Στθ ςυνζχεια ακολουκεί θ ίδια ερϊτθςθ, ςχετικά 

όμωσ με τισ μακροπρόκεςμεσ ανθςυχίεσ των Ελλθνικϊν τουριςτικϊν 

επιχειριςεων. Εδϊ και οι δφο ομάδεσ ζχουν αξιολογιςει ωσ πρϊτθ ανθςυχία τθν 

οικονομικι αβεβαιότθτα, ζπειτα τθ βιωςιμότθτα τθσ επιχείρθςθσ και τρίτθ ζρχεται θ 

μείωςθ των εςόδων. Θ αξιολόγθςθ με αυτό τον τρόπο είχε γίνει και κατά τθν πρϊτθ 

φάςθ τθσ ζρευνασ. 

Στθν ερϊτθςθ ςχετικά με τισ πιο ςθμαντικζσ κινιςεισ που κα πρζπει να κάνουν οι 

Ελλθνικζσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ ςχετικά με το ξζςπαςμα του COVID-19, τόςο οι 

επιςκζπτεσ όςο και οι επιχειριςεισ ωσ πρϊτθ επιλογι και με μεγάλθ διαφορά από 

τισ υπόλοιπεσ επζλεξαν τθν ενίςχυςθ μζτρων διαςφάλιςθσ υγείασ πελατϊν. 

Ζπειτα, για τθν ομάδα των επιςκεπτϊν ακολουκοφν θ μείωςθ τιμϊν και οι ευζλικτεσ 

πολιτικζσ ακφρωςθσ, ενϊ για τισ επιχειριςεισ θ περιςςότερθ ζρευνα για τισ αλλαγζσ 

ςτθ ςυμπεριφορά των τουριςτϊν και με ίδια ποςοςτά ακολουκοφν θ ενίςχυςθ 

ποιότθτασ προϊόντοσ και οι ευζλικτεσ πολιτικζσ ακφρωςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι 

βλζπουμε μία διαφορά ςτθν αντίλθψθ των επιςκεπτϊν και των τουριςτικϊν 

επιχειριςεων. Συγκριτικά με τθν πρϊτθ φάςθ τθσ ζρευνασ δεν αλλάηει κάτι 

ςθμαντικά ςτισ απαντιςεισ. Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι ςτθν περίπτωςθ των 

επιχειριςεων, ενϊ ςτθν πρϊτθ φάςθ τθσ ζρευνασ θ ενίςχυςθ ποιότθτασ προϊόντοσ 

ιταν πολφ χαμθλότερα ςτθν κατάταξθ, θ ςθμαςία του παράγοντα αυτοφ με τθν 

πάροδο του χρόνου και με τισ εξελίξεισ αναγνωρίςτθκε και αποτελεί ζναν από τουσ 

παράγοντεσ που οι επιχειριςεισ αξιολογοφν ωσ ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ. 

Αναφορικά με άλλεσ κινιςεισ ςε ςχζςθ με το προςωπικό και τισ εςωτερικζσ 

επιχειρθςιακζσ λειτουργίεσ που οι Ελλθνικζσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ κα πρζπει 

να κάνουν ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ τθσ εξάπλωςθσ του COVID-19, οι 

επιςκζπτεσ απάντθςαν πρϊτα υπζρ τθσ αφξθςθσ των πρωτοκόλλων κακαριότθτασ ι 

των πόρων για προςωπικό με ποςοςτό 88,05%. Ακολουκοφν ο ςχθματιςμόσ ομάδων 

διαχείριςθσ κρίςεων με ποςοςτό 51,07% και θ βελτιςτοποίθςθ πολιτικϊν και 

πρωτοκόλλων με ςυνεταίρουσ με ποςοςτό 33,85%. Για τισ επιχειριςεισ, οι δφο 

πρϊτεσ απαντιςεισ είναι κοινζσ με αυτζσ του δείγματοσ των επιςκεπτϊν, με 

ποςοςτά 80,61% και 50,34% αντίςτοιχα, ενϊ ωσ τρίτθ απάντθςθ ςτθν περίπτωςθ 

αυτι ζχει δοκεί θ διαχείριςθ κακθμερινισ ενθμζρωςθσ με ποςοςτό 40,48%. Οι 

απαντιςεισ ακολουκοφν τισ ίδιεσ τάςεισ ςε ςχζςθ με τα αποτελζςματα τθσ πρϊτθσ 

φάςθσ τθσ ζρευνασ, με τθ διαφορά ότι ςτθν ομάδα των επιςκεπτϊν θ τρίτθ 

δθμοφιλζςτερθ απάντθςθ ιταν θ διαχείριςθ κακθμερινισ ενθμζρωςθσ.  

Πςον αφορά το brand τθσ Ελλάδασ, και το κατά πόςο τα άτομα πιςτεφουν ότι 

μπορεί να γίνει πιο δυνατό βραχυπρόκεςμα (αυτόν τον χρόνο) μετά τθν εξάπλωςθ 
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του COVID-19, θ πλειοψθφία των επιςκεπτϊν, και ςυγκεκριμζνα το 61,39%, κεωρεί 

κάτι τζτοιο πικανό ζωσ εξαιρετικά πικανό να ςυμβεί, με το αντίςτοιχο ποςοςτό για 

τισ επιχειριςεισ να είναι 63,21%. Αντίςτοιχεσ απαντιςεισ δόκθκαν και κατά τθν 

πρϊτθ φάςθ τθσ ζρευνασ. Στθν ίδια ερϊτθςθ όμωσ μακροπρόκεςμα (ςε βάκοσ 

χρόνου), και πάλι το 70,76% των επιςκεπτϊν κεωρεί ότι το brand τθσ Ελλάδασ 

μπορεί να γίνει πιο δυνατό, ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό για τισ επιχειριςεισ είναι 

64,87%. Κατά τθν πρϊτθ φάςθ τθσ ζρευνασ και πάλι υπερίςχυαν οι απαντιςεισ 

αυτζσ.  

 

ΠΡΟΦΙΛ ΔΕΙΓΜΑΣΩΝ ΕΡΕΤΝΑ 

Πςον αφορά τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά των επιςκεπτϊν, το 40,25% είναι 

άνδρεσ και το 59,75% είναι γυναίκεσ, ενϊ θ πλειοψθφία των ερωτθκζντων είναι 

θλικίασ 19 ζωσ 39 ετϊν, ενϊ θ μειονότθτα ανικει ςτισ θλικίεσ άνω των 60 ετϊν. 

Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο των ερωτθκζντων, θ πλειοψθφία είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ι είναι τελειόφοιτοι λυκείου, ενϊ με μικρι διαφορά 

ακολουκοφν οι απόφοιτοι προπτυχιακϊν ςπουδϊν και οι φοιτθτζσ. Θ πλειοψθφία, 

και ςυγκεκριμζνα το 46,98% των ερωτθκζντων ανικουν ςτθν περιφζρεια Αττικισ, 

το 11,43% ανικει ςτθν Κεντρικι Μακεδονία, ενϊ το υπόλοιπο ποςοςτό του 

δείγματοσ διαμοιράηεται ςε διαφορετικζσ περιφζρειεσ. Συνεπϊσ, οι διαφορζσ των 

δθμογραφικϊν ςτοιχείων των ερωτθκζντων ςε ςχζςθ με τα ςτοιχεία εκείνων που 

απάντθςαν ςτθν πρϊτθ ζρευνα δεν είναι μεγάλεσ.  

Σχετικά με τα χαρακτθριςτικά των επιχειριςεων, θ πλειονότθτα ανικει ςτισ 

περιφζρειεσ Αττικισ, Νοτίου Αιγαίου και Κριτθσ. Οι ερωτθκζντεσ ςτο μεγαλφτερο 

ποςοςτό είναι ιδιοκτιτεσ και υπάλλθλοι τθσ εταιρείασ, ενϊ το μεγαλφτερο μζροσ 

των εταιρειϊν ανικουν ςτον κλάδο τθσ διαμονισ και των ταξιδιωτικϊν 

πρακτορείων, με τισ εταιρείεσ τθσ εςτίαςθσ να ακολουκοφν με πολφ μικρι διαφορά. 

Και ςτθν περίπτωςθ αυτι, τα χαρακτθριςτικά των επιχειριςεων ςυγκριτικά με 

εκείνεσ που ζλαβαν μζροσ ςτθν πρϊτθ φάςθ τθσ ζρευνασ δεν παρουςιάηουν 

μεγάλεσ διακυμάνςεισ. 

Το γεγονόσ πωσ τα δθμογραφικά ςτοιχεία των ερωτθκζντων και των επιχειριςεων 

και ςτισ δφο φάςεισ τθσ ζρευνασ δεν παρουςιάηουν ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ, 

ακολουκικθκε θ ίδια μεκοδολογία και δειγματολθψία, επιτρζπουν τθ ςφγκριςθ 

μεταξφ των 2 φάςεων τθσ ζρευνασ (Απρίλιοσ και Μάιοσ). 


