
«Η Κρίση της Πανδημίας στη Τουριστική Βιομηχανία 
και ο Δρόμος για μια Εναλλακτική Προσέγγιση στο 

Τουρισμό. Εμπειρικά Αποτελέσματα και Προτεινόμενες 
Λύσεις»

Αλέξανδρος Αποστολάκης, Μάρκος Κουργιαντάκης, Ειρήνη Δήμου
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού

Εργαστήριο Τουρισμού & Επιχειρηματικότητας
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Αρχανών – Ρούβα – Γουβών | Παρασκευή, 26.03.2021



Ποιοί Επηρεάστηκαν απο τη Κρίση;

▪ Οι προορισμοί και οι επιχειρήσεις (οργανισμοί)

▪ Οι επισκέπτες
– Υπάρχοντες

– Μελλοντικοί

– Δυνητικοί

▪ Προμηθευτές 

▪ Σύνολο εργαζομένων στο τουρισμό

▪ Τοπικοί Φορείς

▪ Ανταγωνιστοί προορισμοί (Ελλάδα και εξωτερικο)

▪ Κάτοικοι – τοπική κοινωνία



Τουριστικοί Προορισμοί και Πανδημία

▪ Η πανδημία έπληξε ανεξαιρέτως και οριζόντια όλες τις τουριστικές 
επιχειρήσεις
– Μοναδικές συνθήκες, που όμοιες τους δεν είχαμε συναντήσει ούτε καν κατά τη 

περίοδο της μεγάλης οικονομικής ύφεσης 

▪ Το τέλος μιας εκρηκτικής εποχής τουριστικής ανάπτυξης και η 
απαρχή μιας νέας πραγματικότητας

▪ Η επιστροφή στα πρότερα επίπεδα δεν θα γίνει πριν το 2024-25
– Ευκαιρία στους τουριστικούς προορισμούς να αναδιογρανωθούν πρός μια 

περισσότερο βιώσιμη, καινοτόμα, και δίκαια κατεύθυνση.



Ανάγκη για Αντίδραση

▪ Η κρίση της πανδημίας τελικά δεν είναι «κρίση»
– Μετέφερε χρονικά (επέσπευσε) τις όποιες εξελίξεις

– Μετάλλαξε τις επιπτώσεις που θα βιώναμε στο μέλλον

▪ Ανάγκη για αντίδραση με βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο ορίζοντα
– Διαχείριση της κρίσης σε επικοινωνιακό και προωθητικό επίπεδο

– Στην Ελλάδα έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως χρηματο-οικονομικά εργαλεία



Λίγα Λόγια για την Έρευνα

▪ Χρόνος Υλοποίησης: Απρίλιος 2020

▪ Δειγματοληψία: Δειγματοληψία Ευκολίας και Δειγματοληψία 
Χιονοστοιβάδας

▪ Μέγεθος Δείγματος: Συνολικά 2374 άτομα απ΄ όλη την Ελλάδα, και 
1281 άτομα απο Κρήτη

▪ Τα αποτελέσματα έχουν ήδη δημοσιευτεί σε επιστημονικό περιοδικό: 
– Kourgiantakis M., Apostolakis A., and Dimou I., (2021), “COVID-19 and Holiday 

Intentions: The Case of Crete, Greece, Anatolia Journal, vol. 32 (1), pp. 148 – 151 



Εμπειρικά Αποτελέσματα

▪ Περίπου το 1/3 (34%) ακύρωσαν τις κρατήσεις – διακοπές τους 
λόγω της πανδημίας

▪ Η πλειοψηφία των ερωτώμενων (45%) δεν είχαν αποφασίσει 
σχετικά με το τι θα κάνουν

▪ Λίγο παραπάνω απο το ¼ του δείγματος (28%) δεν σκόπευε να πάει 
διακοπές το 2020
– Κρίση πανδημίας ο κυριότερος λόγος

▪ Ένα μικρό ποσοστό (17,5%) είχαν σκοπό να πραγματοποιήσουν τις 
διακοπές τους αν και με μερικές τροποποιήσεις στα πλάνα τους
– Χρόνος διαμονής

– Τοποθεσία 

– Κόστος - δαπάνη



Πανδημία και Τουρισμός

▪ Η  συντρηπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων (80%) σκοπεύει να 
ταξιδέψει εντός Ελλάδας 

▪ Απο όσους σκόπευαν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, το 55% επιλέγει 
τη Κρήτη
– Επιστροφή στις ρίζες – ανάπτυξη φαινομένου «τοπικότητας»

– Οι περισσότεροι θεωρούν οτι οι διακοπές στην Ελλάδα – τοπικά θα βοηθήσουν 
οικονομικά την εθνική – τοπική οικονομία

▪ Η κρίση επηρεάζει και τις επιλογές διαμονής. Το 45% προτιμά 
καταλύμματα με κάποια μορφή ιδιωτικότητας

▪ Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων θα επέλεγε υψηλής 
ποιότητας καταλύμματα (4* - 5*) για λόγους ιδιωτικότητας και 
υγιεινής



Κρίση Πανδημίας & Συμπεριφορά

▪ Το 40% των ερωτώμενων δεν ήταν διατεθημένοι και πληρώσουν παραπάνω 
για επιπλεόν υγεονομικές παροχές στο κατάλλυμα διαμονής τους
– Παρόλα αυτά το 19% του δείγματος απάντησε οτι θα ήταν διατεθημένο να πληρώσει έως 

και 10% παραπάνω για τέτοιου είδους παροχές – υπηρεσίες

▪ Το 1/3 των ερωτώμενων ανέφερε οτι θα μείωνε τις επισκέψεις (και τη 
δαπάνη του) σε φαγητό, καφέ και ψώνια κατά τη διάρκεια των διακοπών του

▪ Το 74% του δείγματος ανέφερε οτι η κυβέρνηση θα πρέπει να βοηθήσει 
(οικονομικά) τους εργαζόμενους στον κλάδο.

▪ Μόνο το 30% του δείγματος πίστευε οτι οι επιχειρήσεις (ατομικά) θα 
μπορούσαν να υλοποιήσουν τα υγεονομικά πρωτόκολλα της κυβέρνησης

▪ Η άφιξη αλλοδαπών επισκεπτών θα επηρεάσει αρνητικά τη διασπορά της 
πανδημίας στην Ελλάδα



Πρακτικά Συμπεράσματα - Μαθήματα

Σε βραχυχρόνιο επίπεδο – μαθήματα:

▪ Η εστίαση σε θέματα βελτίωσης του αισθήματος της καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης.
– Επισκέπτες (αλλοδαπούς και ντόπιους)

– Κατοίκους

– Λοιπές ομάδες ενδιαφέροντος 

▪ Πολλαπλά οφέλη μέσα απο την εστίαση στη ‘νέα τοπικότητα’
– Επιχειρηματικά

– Οικονομικά – κοινωνικά

– Περιβαλλοντικά (βιωσιμότητα)



Γενικά Συμπεράσματα - Μαθήματα

Σε μακροχρόνιο επίπεδο – μαθήματα και οφέλη

▪ Ευκαιρία να δούμε τη κρίση της πανδημίας ώς μια «μετασχηματιστική 
κρίση» (transformative crisis)

▪ Μετασχηματιστικός: «Προκαλεί μια σημαντική αλλαγή σε κάτι ή σε 
κάποιον, είδικά με τρόπο που το κάνει καλύτερο»

▪ Οφέλη μετασχηματιστικής κρίσης πανδημίας 
– Ενισχυμένη απόδοση και σχέσεις

– Βελτιωμένη αντιμετώπιση και ευεξία

– Μάθηση και ανάπτυξη

Οργανισμό – Προορισμό
Εργαζόμενους
Εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη



Οφέλη Μετ|στικής Κρίσης Πανδημίας

▪ Ενισχυμένη απόδοση και σχέσεις
– Προκλήσεις για περαιτέρω γνώσεις (σε επίπεδο διοίκησης, εργασιακό, 

επικοινωνιακό)
– Βελτίωση ενσυνάισθησης (ηγεσία, διοικηση, εκπαίδευση)  θετική ανθεκτικότητα
▪ Θετική ανθεκτικότητα: Αντιμετώπιση και ανάπτυξη χωρίς άδικο κόστος που 

επωμίζονται άλλοι πριν, κατά τη διάρκεια και μετά απο κρίσεις

▪ Βελτιωμένη αντιμετώπιση και ευεξία

▪ Αντιμετώπιση αρνητικών επιπτώσεων και προετοιμασία για θετική αλλαγή 
(ικανότητα να διαχειριστούμε παρόμοιες κρισεις στο μέλλον)

▪ Μάθηση και ανάπτυξη
– Νέες γνώσεις (άτομα και ομάδες)
– Ενίσχυση φήμης  και οικοδόμηση εμπιστοσύνης
– Διδάγματα απο τη κρίση
– Αίσθηση του «ανείκειν» (υπερηφάνεια και εμπιστοσύνη στον προορισμό|επιχείρηση)



Σας ευχαριστούμε για το χρόνο και τη προσοχή σας!!!


