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Ζρευνα για τθν επίδραςθ του COVID-19

ςτον Τουριςμό ςτθν Ελλάδα
15 Απριλίοσ, 2020
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725
Total Responses

Τουρίςτεσ Τουριςτικζσ επιχειριςεισ (*) 

334
Total Responses

(*) Σθμείωςθ: Με τον όρο τουριςτικζσ επιχειριςεισ ςτα αποτελζςματα νοοφνται οι εκπρόςωποι  αυτϊν (ιδιοκτιτεσ, 
υπάλλθλοι ι δ/ντεσ που απάντθςαν το ερωτθματολόγιο)

Ζρευνα για τθν επίδραςθ του COVID-19

ςτον Τουριςμό ςτθν Ελλάδα
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Q1T/1E: Όταν ςκζπτεςτε τθν Ελλάδα ωσ τουριςτικό προοριςμό ςε ςχζςθ με το παγκόςμιο ξζςπαςμα του COVID-
19, ποιζσ είναι οι γενικζσ προςδοκίεσ ςασ για αυτόν τον θμερολογιακό χρόνο;

Answered: 719    Skipped: 6 Answered: 331    Skipped: 3

Οι ηοσρίζηες (70%) κι οι επιτειρήζεις (80%) ζσμθωνούν πως ασηός ο ημερολογιακός τρόνος όηι θα είναι 

τειρόηερος για ηην Ελλάδα ως ηοσριζηικό προοριζμό.
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Q1T/1E: Όταν ςκζπτεςτε τθν Ελλάδα ωσ τουριςτικό προοριςμό ςε ςχζςθ με το παγκόςμιο ξζςπαςμα του COVID-
19, ποιζσ είναι οι γενικζσ προςδοκίεσ ςασ για αυτόν τον θμερολογιακό χρόνο;

Answered: 719    Skipped: 6 Answered: 331    Skipped: 3
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Q2T/2E: Όταν ςκζπτεςτε τθν Ελλάδα ωσ τουριςτικό προοριςμό ςε ςχζςθ με το παγκόςμιο ξζςπαςμα του COVID-
19, ποιζσ είναι οι γενικζσ προςδοκίεσ ςασ για τον επόμενο θμερολογιακό χρόνο;

Answered: 716    Skipped: 9 Answered: 330    Skipped: 4

Οι ηοσρίζηες (60%) και οι επιτειρήζεις (60%) έτοσν ηην προζδοκία για ηον επόμενο ημερολογιακό τρόνο 

είναι όηι θα καλσηερεύζει η Ελλάδα ως ηοσριζηικός προοριζμός.
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Q2T/2E: Όταν ςκζπτεςτε τθν Ελλάδα ωσ τουριςτικό προοριςμό ςε ςχζςθ με το παγκόςμιο ξζςπαςμα του COVID-
19, ποιζσ είναι οι γενικζσ προςδοκίεσ ςασ για τον επόμενο θμερολογιακό χρόνο;

Answered: 716    Skipped: 9 Answered: 330    Skipped: 4
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Q3T/5E: Τι αλλαγι περιμζνετε ωσ προσ τθ ηιτθςθ για τουριςμό ςτθν Ελλάδα για τουσ επόμενουσ δφο μινεσ 
(Απρίλιο-Μάϊο 2020) ςε ςχζςθ με τθν ίδια περίοδο πζρυςι;

Answered: 721    Skipped: 4 Answered: 332    Skipped: 2

Οι περιζζόηεροι ηοσρίζηες (70%) και οι επιτειρήζεις (80%) περιμένοσν μια μείωζη περιζζόηερο από 50% για

ηην ζήηηζη ηην περίοδο Απρίλιο-Μάϊο ζε ζτέζη με ηην ίδια περίοδο ηοσ 2019.
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Q3T/5E: Τι αλλαγι περιμζνετε ωσ προσ τθ ηιτθςθ για τουριςμό ςτθν Ελλάδα για τουσ επόμενουσ δφο μινεσ 
(Απρίλιο-Μάϊο 2020) ςε ςχζςθ με τθν ίδια περίοδο πζρυςι;

Answered: 721    Skipped: 4 Answered: 332    Skipped: 2
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Q3E: Όταν ςκζπτεςτε τθν εταιρεία ςασ ςε ςχζςθ με το παγκόςμιο ξζςπαςμα του COVID-19, ποιζσ είναι οι 
γενικζσ προςδοκίεσ ςασ για τθν εταιρεία ςασ για αυτόν τον θμερολογιακό χρόνο;

Answered: 331    Skipped: 3

Περίπου το 90% των επιχειριςεων
πιςτεφουν ότι οι προςδοκίεσ κα είναι
χειρότερεσ για αυτόν τον
θμερολογιακό χρόνο.
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Q3E: Όταν ςκζπτεςτε τθν εταιρεία ςασ ςε ςχζςθ με το παγκόςμιο ξζςπαςμα του COVID-19, ποιζσ είναι οι 
γενικζσ προςδοκίεσ ςασ για τθν εταιρεία ςασ για αυτόν τον θμερολογιακό χρόνο;

Answered: 331    Skipped: 3
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Q4E: Όταν ςκζπτεςτε τθν εταιρεία ςασ ςε ςχζςθ με το παγκόςμιο ξζςπαςμα του COVID-19, ποιζσ είναι οι 
γενικζσ προςδοκίεσ ςασ για τθν εταιρεία ςασ για τον επόμενο θμερολογιακό χρόνο;

Answered: 330    Skipped: 4

Περίπου το 50% των τουριςτικϊν
επιχειριςεων δθλϊνουν προςδοκίεσ
αναφορικά με τθν επιχείρθςι τουσ:
καλφτερεσ (35%) ι πολφ καλφτερεσ
(15%) για τον επόμενο θμερολογιακό
χρόνο.
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Q4E: Όταν ςκζπτεςτε τθν εταιρεία ςασ ςε ςχζςθ με το παγκόςμιο ξζςπαςμα του COVID-19, ποιζσ είναι οι 
γενικζσ προςδοκίεσ ςασ για τθν εταιρεία ςασ για τον επόμενο θμερολογιακό χρόνο;

Answered: 330    Skipped: 4
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Q4T/6E: αλλαγι περιμζνετε ωσ προσ τθ ηιτθςθ για τουριςμό ςτθν Ελλάδα για τουσ επόμενουσ καλοκαιρινοφσ 
μινεσ (Ιοφνιο-Ιοφλιο-Αφγουςτο 2020) ςε ςχζςθ με τθν ίδια περίοδο πζρυςι;

Answered: 721    Skipped: 4 Answered: 331    Skipped: 3

Οι περιζζόηεροι ηοσρίζηες (75%) και οι επιτειρήζεις (80%) περιμένοσν μια μείωζη περιζζόηερο από 20% για

ηην ζήηηζη ηην περίοδο Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγοσζηο ζε ζτέζη με ηην ίδια περίοδο ηοσ 2019.
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Q4T/6E: Τι αλλαγι περιμζνετε ωσ προσ τθ ηιτθςθ για τουριςμό ςτθν Ελλάδα για τουσ επόμενουσ καλοκαιρινοφσ 
μινεσ (Ιοφνιο-Ιοφλιο-Αφγουςτο 2020) ςε ςχζςθ με τθν ίδια περίοδο πζρυςι;

Answered: 721    Skipped: 4 Answered: 331    Skipped: 3
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Q5T/7E: Ποιοί τουριςτικοί κλάδοι/τομείσ ςτθν Ελλάδα κα ζχουν τθν πιο αρνθτικι επίπτωςθ όςον αφορά το 
παγκόςμιο ξζςπαςμα του COVID-19, ςφμφωνα με εςάσ; 

Answered: 720    Skipped: 5 Answered: 334    Skipped: 0

Τόςο για τουσ τουρίςτεσ όςο και για τισ επιχειριςεισ οι κλάδοι/τομείσ με τθν μεγαλφτερθ αρνθτικι επίπτωςθ κα είναι κατά
ςειρά: 1) θ Διαμονι, 2) το Ταξιδιωτικό πρακτορείο/Ταξιδιωτικόσ πράκτορασ, και 3) οι Μεταφορζσ.
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Q5T/7E: Ποιοί τουριςτικοί κλάδοι/τομείσ ςτθν Ελλάδα κα ζχουν τθν πιο αρνθτικι επίπτωςθ όςον αφορά το 
παγκόςμιο ξζςπαςμα του COVID-19, ςφμφωνα με εςάσ; Παρακαλϊ βακμολογιςτε τουσ τοπ 3 τομείσ με τθν πιο 
αρνθτικι επίδραςθ (βακμολογιςτε με 1 τον τομζα με τθν πιο αρνθτικι επίδραςθ, με 2 τον τομζα με τθν 2θ πιο 
αρνθτικι επίδραςθ, και με 3 τον τομζα με τθν 3θ πιο αρνθτικι επίδραςθ).

Answered: 720    Skipped: 5 Answered: 334    Skipped: 0
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Q6T/8E: Ποιζσ είναι, ςφμφωνα με εςάσ, οι πιο άμεςεσ ανθςυχίεσ για τισ ελλθνικζσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ ςχετικά με το 
παγκόςμιο ξζςπαςμα του COVID-19;(ςθμειϊςτε μζχρι 3 απαντιςεισ)

Answered: 722    Skipped: 3 Answered: 332    Skipped: 2

Σφμφωνα με τα παραπάνω διαγράμματα ςυμπεραίνουμε ότι οι τουρίςτεσ πιςτεφουν ότι οι 3 μεγαλφτερεσ άμεςεσ
ανθςυχίεσ για τισ ελλθνικζσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ είναι θ Οικονομικι αβεβαιότθτα (75%), θ Μείωςθ των εςόδων (65%)
και θ Βιωςιμότθτα τθσ επιχείρθςθσ (60%). Ενϊ οι επιχειριςεισ πιςτεφουν ότι οι 3 μεγαλφτερεσ ανθςυχίεσ είναι θ
Οικονομικι αβεβαιότθτα (70%), θ Βιωςιμότθτα τθσ επιχείρθςθσ (70%) και θ Μείωςθ των εςόδων (60%).
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Q6T/8E: Ποιζσ είναι, ςφμφωνα με εςάσ, οι πιο άμεςεσ ανθςυχίεσ για τισ ελλθνικζσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ ςχετικά με το 
παγκόςμιο ξζςπαςμα του COVID-19; (ςθμειϊςτε μζχρι 3 απαντιςεισ)

Answered: 722    Skipped: 3 Answered: 332    Skipped: 2
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Q7T/9E: Ποιζσ είναι, ςφμφωνα με εςάσ, οι πιο μακροπρόκεςμεσ ανθςυχίεσ για τισ ελλθνικζσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ 
ςχετικά με το παγκόςμιο ξζςπαςμα του COVID-19; (ςθμειϊςτε μζχρι 3 απαντιςεισ)

Answered: 722    Skipped: 3 Answered: 332    Skipped: 2

Οι τουρίςτεσ πιςτεφουν ότι οι 3 μεγαλφτερεσ μακροπρόκεςμεσ ανθςυχίεσ για τισ ελλθνικζσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ είναι
θ Οικονομικι αβεβαιότθτα (70%), θ Βιωςιμότθτα τθσ επιχείρθςθσ (60%) και θ Μείωςθ των εςόδων (50%).
Οι επιχειριςεισ πιςτεφουν κι αυτοί πωσ θ Οικονομικι αβεβαιότθτα (70%) είναι θ μεγαλφτερθ ανθςυχία, αλλά ακολουκοφν
θ Βιωςιμότθτα τθσ επιχείρθςθσ (60%) και θ Μείωςθ των εςόδων (55%).
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Q7T/9E: Ποιζσ είναι, ςφμφωνα με εςάσ, οι πιο μακροπρόκεςμεσ ανθςυχίεσ για τισ ελλθνικζσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ 
ςχετικά με το παγκόςμιο ξζςπαςμα του COVID-19;(ςθμειϊςτε μζχρι 3 απαντιςεισ)

Answered: 722    Skipped: 3 Answered: 332    Skipped: 2
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Q8T/10E: Ποιζσ είναι οι πιο ςθμαντικζσ κινιςεισ που κα πρζπει να κάνουν οι Ελλθνικζσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ 
ςχετικά με το ξζςπαςμα του COVID-19; (ςθμειϊςτε μζχρι 3 απαντιςεισ)

Answered: 722    Skipped: 3

Οι περιςςότεροι τουρίςτεσ κακϊσ και οι ίδιεσ οι Ελλθνικζσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ ζχουν ταφτιςθ απόψεων ωσ προσ τισ
κινιςεισ που κα πρζπει να κάνουν οι επιχειριςεισ ςχετικά με το ξζςπαςμα του COVID-19. Και τα δφο δείγματα πιςτεφουν
ότι θ ςθμαντικότερθ κίνθςθ είναι θ διαςφάλιςθ τθσ υγείασ των πελατϊν τουσ (73% και 70% αντίςτοιχα) και θ φπαρξθ
ευζλικτων πολιτικϊν ακφρωςθσ (43% και 46% αντίςτοιχα). Οι τουρίςτεσ πιςτεφουν ότι πρζπει να γίνει μείωςθ τιμϊν (44%),
αντικζτωσ με τισ επιχειριςεισ που υποςτθρίηουν τθν ζρευνα για τισ αλλαγζσ ςτθν ςυμπεριφορά των τουριςτϊν (45%).

Answered: 332    Skipped: 2
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Q8T/10E: Ποιζσ είναι οι πιο ςθμαντικζσ κινιςεισ που κα πρζπει να κάνουν οι Ελλθνικζσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ 
ςχετικά με το ξζςπαςμα του COVID-19; (ςθμειϊςτε μζχρι 3 απαντιςεισ)

Answered: 722    Skipped: 3 Answered: 332    Skipped: 2
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Q9T/11E: Παρακαλϊ επιλζξτε άλλεσ κινιςεισ ςε ςχζςθ με το προςωπικό και τισ εςωτερικζσ επιχειρθςιακζσ 
λειτουργίεσ που οι Ελλθνικζσ τουριςτικζσ εταιρείεσ κα πρζπει να κάνουν ςχετικά με το ξζςπαςμα του COVID-19. 
(ςθμειϊςτε μζχρι 3 απαντιςεισ)

Answered: 721    Skipped: 4 Answered: 331    Skipped: 3

Οι τουρίςτεσ κακϊσ και οι ίδιεσ οι Ελλθνικζσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ ςυμφωνοφν ότι οι ςθμαντικότερεσ κινιςεισ που
πρζπει να γίνουν από τθν πλευρά των επιχειριςεων ςε ςχζςθ με το προςωπικό και τισ εςωτερικζσ τουσ λειτουργίεσ είναι θ
αφξθςθ των πρωτόκολλων κακαριότθτασ ι πόρων για το προςωπικό (88% και 86% αντίςτοιχα), ο ςχθματιςμόσ ομάδων
διαχείριςθσ κρίςεων (48% και 52% αντίςτοιχα) και θ διαχείριςθ τθσ κακθμερινισ ενθμζρωςθσ (35% και 41% αντίςτοιχα).
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Q9T/11E: Παρακαλϊ επιλζξτε άλλεσ κινιςεισ ςε ςχζςθ με το προςωπικό και τισ εςωτερικζσ επιχειρθςιακζσ 
λειτουργίεσ που οι Ελλθνικζσ τουριςτικζσ εταιρείεσ κα πρζπει να κάνουν ςχετικά με το ξζςπαςμα του COVID-19. 
(ςθμειϊςτε μζχρι 3 απαντιςεισ)

Answered: 721    Skipped: 4 Answered: 331    Skipped: 3
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Q10T/12E: Πόςο ικανοποιθμζνοι είςτε με τα γενικά μζτρα που ζχουν λθφκεί παγκοςμίωσ για το ξζςπαςμα του 
COVID-19;

Answered: 723    Skipped: 2 Answered: 330    Skipped: 4

Οφτε οι τουρίςτεσ οφτε οι επιχειριςεισ είναι ιδιαίτερα ικανοποιθμζνοι από τα γενικά μζτρα που ζχουν λθφκεί 
παγκοςμίωσ για το ξζςπαςμα του COVID-19. Περίπου το 80% είναι από κακόλου ζωσ μζτρια ικανοποιθμζνοι, με τθν 
πλειοψθφία να είναι ουδζτερα ικανοποιθμζνοι από τα γενικά μζτρα.
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Q10T/12E: Πόςο ικανοποιθμζνοι είςτε με τα γενικά μζτρα που ζχουν λθφκεί παγκοςμίωσ για το ξζςπαςμα του 
COVID-19;

Answered: 723    Skipped: 2 Answered: 330    Skipped: 4
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Q11T/13E: Πόςο ικανοποιθμζνοι είςτε με τα γενικά μζτρα που ζχουν λθφκεί ςτθν Ελλάδα για το ξζςπαςμα του 
COVID-19;

Answered: 720    Skipped: 5 Answered: 329    Skipped: 5

Αντικζτωσ, οι περιςςότεροι τουρίςτεσ όςο κι οι τουριςτικζσ επιχειριςεισ δείχνουν να είναι πολφ ικανοποιθμζνοι (51%)
από τα γενικά μζτρα που ζχουν λθφκεί ςτθν Ελλάδα για τθν αντιμετϊπιςθ του COVID-19, ενϊ πάνω από το 20% είναι
απόλυτα ικανοποιθμζνοι από τα γενικά μζτρα.
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Q11T/13E: Πόςο ικανοποιθμζνοι είςτε με τα γενικά μζτρα που ζχουν λθφκεί ςτθν Ελλάδα για το ξζςπαςμα του 
COVID-19;

Answered: 720    Skipped: 5 Answered: 329    Skipped: 5
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Q12T/14E: Πόςο ικανοποιθμζνοι είςτε με τα μζτρα που ζχουν λθφκεί για τθν υποςτιριξθ των Ελλθνικϊν 
τουριςτικϊν επιχειριςεων με το ξζςπαςμα του COVID-19;

Answered: 716    Skipped: 9 Answered: 330    Skipped: 4

Σε αντίκεςθ με τα γενικά μζτρα που ζχουν λθφκεί ςτθν Ελλάδα για τθν αντιμετϊπιςθ του COVID-19, οι τουρίςτεσ και οι
επιχειριςεισ δείχνουν να μθν είναι το ίδιο ικανοποιθμζνοι από τα ειδικά μζτρα που ζχουν λθφκεί για τθν υποςτιριξθ των
Ελλθνικϊν τουριςτικϊν επιχειριςεων. Το 37% των τουριςτϊν είναι ςε μζτριο βακμό ικανοποιθμζνοι, το 32% είναι λίγο
ικανοποιθμζνοι. Λιγότερο ικανοποιθμζνεσ από τουσ τουρίςτεσ φαίνονται να είναι οι επιχειριςεισ με ποςοςτό 55% να είναι
από λίγο ωσ κακόλου ικανοποιθμζνεσ από τα μζτρα.
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Q12T/14E: Πόςο ικανοποιθμζνοι είςτε με τα μζτρα που ζχουν λθφκεί για τθν υποςτιριξθ των Ελλθνικϊν 
τουριςτικϊν επιχειριςεων με το ξζςπαςμα του COVID-19;

Answered: 716    Skipped: 9 Answered: 330    Skipped: 4
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Q13T/15E: Πιςτεφετε ότι το brand τθσ Ελλάδασ μπορεί να γίνει πιο δυνατό βραχυπρόκεςμα (αυτό τον χρόνο) μετά 
το ξζςπαςμα του COVID-19 ;

Answered: 721    Skipped: 4 Answered: 332    Skipped: 2

Παρατθρείται ςφγκλιςθ απόψεων ςτο ερϊτθμα για τθν βραχυπρόκεςμθ ιςχυροποίθςθ του brand τθσ Ελλάδασ με τουσ
τουρίςτεσ και τισ επιχειριςεισ να το κεωροφν πικανό με ποςοςτά 48% και 50% αντίςτοιχα. Επίςθσ, αξιοςθμείωτο είναι ότι
οι επιχειριςεισ το κεωροφν εξαιρετικά πικανό ςε μεγαλφτερο ποςοςτό απ' ότι οι τουρίςτεσ (22%).
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Q13T/15E: Πιςτεφετε ότι το brand τθσ Ελλάδασ μπορεί να γίνει πιο δυνατό βραχυπρόκεςμα (αυτό τον χρόνο) μετά 
το ξζςπαςμα του COVID-19;

Answered: 721    Skipped: 4 Answered: 332    Skipped: 2
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Q14T/16E: Πιςτεφετε ότι το brand τθσ Ελλάδασ μπορεί να γίνει πιο δυνατό μακρυπρόκεςμα (από του χρόνου) 
μετά το ξζςπαςμα του COVID-19;

Answered: 718    Skipped: 7 Answered: 332    Skipped: 2

Μακροπρόκεςμα παρατθρείται ότι οι τουρίςτεσ και οι επιχειριςεισ είναι πολφ πιο αιςιόδοξοι ςχετικά με τθν μεγζκυνςθ 
του brand τθσ Ελλάδασ. Το ποςοςτό που το κεωροφν πικανό ι εξαιρετικά πικανό αντιςτοιχεί ςε 75% και 83% αντίςτοιχα.
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Q14T/16E: Πιςτεφετε ότι το brand τθσ Ελλάδασ μπορεί να γίνει πιο δυνατό μακρυπρόκεςμα (από του χρόνου) 
μετά το ξζςπαςμα του COVID-19;

Answered: 718    Skipped: 7 Answered: 332    Skipped: 2
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Q17E: Τφποσ οργάνωςθσ/εταιρείασ (εάν υπάρχει): Επιλζξτε ό,τι ιςχφει.

Answered: 294    Skipped: 40

Η πλειοψθφία των επιχειριςεων που απάντθςαν
ςχετίηονται με τθ διαμονι (46%), ακολουκοφν τα
ταξιδιωτικά πρακτορεία (16%) και οι λιγότερεσ
απαντιςεισ προζρχονται από επιχειριςεισ που
αφοροφν αξιοκζατα (2%).
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Q17E: Τφποσ οργάνωςθσ/εταιρείασ (εάν υπάρχει): Επιλζξτε ό,τι ιςχφει.

Answered: 294    Skipped: 40
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Q18E: Ποιά είναι θ κζςθ ςασ ςτθν εταιρεία; Επιλζξτε μόνο μία απάντθςθ.

Answered: 294    Skipped: 40

Σχετικά με τθ κζςθ των
ερωτθκζντων ςτθν εταιρία που
εργάηονται, θ πλειονότθτα αφορά
ιδιοκτιτεσ ι υπαλλιλουσ με
ποςοςτά 40% το κακζνα. Το 17%
αφορά διευκυντζσ.
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Q18E: Ποιά είναι θ κζςθ ςασ ςτθν εταιρεία; Επιλζξτε μόνο μία απάντθςθ.

Answered: 294    Skipped: 40
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Αρκετοί τουρίςτεσ ζχουν ακυρϊςει κάποιο
ταξίδι διακοπϊν (42%) ι επαγγελματικό
ταξίδι (44%) που είχαν ιδθ κλείςει, εξαιτίασ
του COVID-19.
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Οι τουρίςτεσ ςτθν πλειοψθφία δεν
εκφζρουν ςυγκεκριμζνθ άποψθ για το αν
κα ταξίδευαν για να αναπλθρϊςουν το
χαμζνο χρόνο (ουδζτεροι το 40%), ενϊ το
υπόλοιπο ποςοςτό είναι ιςόποςα
μοιραςμζνο για το αν ςυμφωνοφν ι
διαφωνοφν (από 30%).

Επιπλζον το 59% των τουριςτϊν κα
αποφφγει να ταξιδζψει φζτοσ ςτο
εξωτερικό. Επίςθσ ζνα 22% δθλϊνει
ουδζτερο ςτθν ερϊτθςθ αυτι.
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Το 56% των τουριςτϊν δθλϊνουν πρόκεςθ να
πανε φζτοσ διακοπζσ.

Όςοι ταξιδζψουν διλωςαν πωσ κα
χρθςιμοποιιςουν δικό τουσ μζςο (48%), ενϊ
και ζνα 28% δθλϊνουν ουδζτεροι ωσ προσ τθ
χριςθ του ςυγκεκριμζνου μζςου.



Powered by

Q16T: Συμφωνείτε ι Διαφωνείτε με τισ παρακάτω προτάςεισ;

Answered: 723    Skipped: 2



Powered by

Q16T: Συμφωνείτε ι Διαφωνείτε με τισ παρακάτω προτάςεισ;

Answered: 723    Skipped: 2

Το 59% απάντθςε ότι φζτοσ κα προτιμιςει
να ταξιδζψει ςτθν χϊρα μασ (εςωτερικόσ
τουριςμόσ), ενϊ ζνα πρόςκετο 23%
δθλϊνει ουδζτερθ ςτάςθ.

Το 50% απάντθςε ότι ο COVID-19 δεν κα
ςτακεί εμπόδιο από το να ςυμμετζχουν ςε
κάποιο ςυνωςτιςμζνο event ςτο μζλλον.
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Οι τουρίςτεσ φαίνονται να μθν ζχουν
πρόβλθμα να χρθςιμοποιιςουν
αεροπλάνο, τρζνο ι λεωφορείο για τισ
μετακινιςεισ τουσ ςτο μζλλον (48%).

Όμωσ, θ αςφάλεια κα είναι πολφ
ςθμαντικόσ παράγοντασ πλζον όταν
ταξιδεφουν κατά τθν ςυντριπτικι
πλειοψθφία του 83% .
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Το ςφςτθμα υγείασ ςτον προοριςμό κα παίηει
πλζον μεγάλο ρόλο για το 69% των τουριςτϊν
(ςυμφωνοφν & ςυμφωνοφν απόλυτα).

Ο COVID-19 κα επθρεάςει και τθ διαμονι,
κακϊσ ο κακαριςμόσ και θ διαςφάλιςθ τθσ
τιρθςθσ κανόνων υγιεινισ ςτα καταλφματα κα
είναι φψιςτθσ ςθμαςίασ για το 91% των
τουριςτϊν (ςυμφωνοφν & ςυμφωνοφν
απόλυτα).



Powered by

Q16T: Συμφωνείτε ι Διαφωνείτε με τισ παρακάτω προτάςεισ;

Answered: 723    Skipped: 2



Powered by

Q16T: Συμφωνείτε ι Διαφωνείτε με τισ παρακάτω προτάςεισ;

Answered: 723    Skipped: 2

Σχεδόν οι μιςοί τουρίςτεσ κεωροφν ςθμαντικό
(33%) και πολφ ςθμαντικό παράγοντα (11%)
το ςυνωςτιςμό ςτουσ χϊρουσ επίςκεψθσ, ενϊ
αρκετοί είναι και οι ουδζτεροι (36%).
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Οι περιςςότεροι δεν ψάχνουν αυτζσ
τισ θμζρεσ ταξιδιωτικζσ πλθροφορίεσ
για να ςχεδιάςουν το επόμενο ταξίδι
τουσ (62%),

οφτε για να ελζγξουν ταξιδιωτικζσ
τιμζσ (53%).
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Αντίκετα, αρκετοί τουρίςτεσ
ψάχνουν πλθροφορίεσ για να
ανακαλφψουν νζουσ προοριςμοφσ
για μελλοντικά ταξίδια (39%).
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Πολλοί κοιτοφν ςυνεχϊσ πλθροφορίεσ ι/
και εικόνεσ από τουριςτικοφσ
προοριςμοφσ που κζλουν να επιςκεφτοφν
γιατί τουσ βοθκάει να ξεφεφγουν (το 44%
ςυμφωνεί και ςυμφωνεί απόλυτα).
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Η πλειοψθφία των ταξιδιωτϊν κατοικεί
ςτθν περιφζρεια Αττικισ (52%).



Powered by

Q18T: Παρακαλϊ ςθμειϊςτε τθν περιφζρεια τθσ κατοικίασ ςασ.

Answered: 670    Skipped: 55



Powered by

Δθμογραφικά Στοιχεία Τουριςτϊν



Powered by

Q18: Παρακαλϊ ςθμειϊςτε τθν περιφζρεια τθσ κατοικίασ ςασ.

Answered: 670    Skipped: 55



Powered by

Q18: Παρακαλϊ ςθμειϊςτε τθν περιφζρεια τθσ κατοικίασ ςασ.

Answered: 670    Skipped: 55



Powered by

Q19: Παρακαλϊ ςθμειϊςτε το φφλλο ςασ:

Answered: 679    Skipped: 46



Powered by

Q19: Παρακαλϊ ςθμειϊςτε το φφλλο ςασ:

Answered: 679    Skipped: 46



Powered by

Q20: Παρακαλϊ ςυμπλθρϊςτε τθν ομάδα θλικίασ ςτθν οποία ανικετε:

Answered: 679    Skipped: 46



Powered by

Q20: Παρακαλϊ ςυμπλθρϊςτε τθν ομάδα θλικίασ ςτθν οποία ανικετε:

Answered: 679    Skipped: 46



Powered by

Q21: Παρακαλϊ ςυμπλθρϊςτε το επίπεδο εκπαίδευςθσ ςτο οποίο ανικετε:

Answered: 680    Skipped: 45



Powered by

Q21: Παρακαλϊ ςυμπλθρϊςτε το επίπεδο εκπαίδευςθσ ςτο οποίο ανικετε:

Answered: 680    Skipped: 45



Powered by

Δθμογραφικά Στοιχεία Επιχειριςεων (ιδιοκτθτϊν, Δ/ντων κι υπαλλιλων)



Powered by

Answered: 293    Skipped: 41

Q19E: Παρακαλϊ ςθμειϊςτε τθν περιφζρεια όπου θ εταιρεία ςασ βρίςκεται.

Το 29% των επιχειριςεων που απάντθςαν
ςτο ερωτθματολόγιο βρίςκονται ςτθν Αττικι,
19% ςτο Νότιο Αιγαίο και 14% ςτθν Κριτθ.
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Το 63% των απαντιςεων από τισ επιχειριςεισ 
ιταν από γυναίκεσ.
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Η πλειοψθφία των ταξιδιωτϊν
που απάντθςαν είναι νζοι
από 19 μζχρι 29 ζτθ (44%).
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Οι τουρίςτεσ που απάντθςαν το
ερωτθματολόγιο ιταν κυρίωσ
απόφοιτοι μεταπτυχιακϊν (36%)
και προπτυχιακϊν ςπουδϊν
(26%), κακϊσ και αρκετοί
φοιτθτζσ (22%).
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