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ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 

 
1. Σύμφωνα με έρευνα του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής οι πλειονότητα των 

τουριστικών οργανισμών σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις της από τα μέσα Ιουνίου και 

μετά με την ελπίδα ότι ο ζεστός καιρός δύναται να προκαλέσει ανάσχεση στην 

εξάπλωση του covid-19. Η σκανδιναβική και η ρωσική αγορά δείχνουν ότι μπορούν 

να ξεκινήσουν νωρίτερα, ενώ σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και εφόσον το φαινόμενο 

ηρεμήσει να μπει στο παιχνίδι και η γερμανική δίχως να αποκλείεται η γερμανική 

κυβέρνηση να στρέψει το κοινό της στην εγχώρια αγορά. Πιο πίσω φαίνεται να 

εισέρχεται στο παιχνίδι η Βρετανική αγορά μολονότι ο JET 2 εμφανίζει ιδιαίτερα 

υψηλή άνοδο σε σχέση με το 2019 λόγω και της απορρόφησης σημαντικών 

προγραμμάτων του Thomas Cook. Κοινός τόπος είναι ότι λιγότεροι τουρίστες τρίτης 

ηλικίας θα ταξιδέψουν φέτος, ενώ όσοι έλθουν θα προσεγγίσουν τη χώρα με 

σημαντικές εκπτώσεις. 

2. Όπως προκύπτει από πρόσφατη έρευνα της εταιρείας Omnitrak, μεταξύ των 

Αμερικανών που ταξίδεψαν τουλάχιστον μία φορά τους τελευταίους 12 μήνες, 

ποσοστό 49% σκοπεύουν να ταξιδέψουν έως τέλος Αυγούστου. Παράλληλα, το 51% 

δηλώνει ότι δεν έχει τρέχοντα ταξιδιωτικά σχέδια κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου. Περισσότερο από το ένα τέταρτο, ή το 29%, έχουν ακυρώσει τα ταξίδια 

αναψυχής. ( η έρευνα διενεργήθηκε πριν τη ραγδαία εξάπλωση της λοίμωξης στις 

ΗΠΑ). 

3. Στη νέα έρευνα της Ακαδημίας Τουρισμού της Κίνας και του Trip.com   

συμμετείχαν περίπου 15.000 άτομα από περισσότερες από 100 πόλεις. Πάνω   

από το 85% ήταν ηλικίας μεταξύ 18 και 45 ετών. Μεταξύ των ερωτηθέντων, το 20% 

δήλωσε ότι τα μέτρα ασφαλείας από τους  ταξιδιωτικούς  πράκτορες θα είναι η 

μεγαλύτερη ώθηση. Ακολούθησαν τα  σχέδια για ταξίδια με ποσοστό (19%) και οι 

εκπτώσεις στις τιμές των  ταξιδίων (18%). 

•Αν ο κορωναϊός είναι εντελώς υπό έλεγχο, το 43% των ερωτηθέντων   

δήλωσε ότι θα ταξιδέψουν το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. 

•Το 16% επιλέγει το Μάιο. Ακολουθεί ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και ο   

Αύγουστος με ποσοστό 15% έκαστος. 
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•Πάνω από το 90% δήλωσαν ότι θα επιλέξουν εγχώριες εκδρομές μικρών και   

μεσαίων αποστάσεων (43%). 

•44% δήλωσαν ότι θα επιλέξουν ανεξάρτητα ταξίδια. 

4. Σύμφωνα με το Travelstories, για το 2019 η Γερμανία έρχεται τρίτη στις προτιμήσεις 

των Ελλήνων ταξιδιωτών μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην πρώτη και δεύτερη θέση 

βρίσκονται η Ιταλία και η Ισπανία, ενώ στην τέταρτη και πέμπτη θέση η Γαλλία και η 

Τουρκία, αντίστοιχα. Αυτό καταδεικνύει τη στροφή στις προτιμήσεις των Ελλήνων 

ταξιδιωτών, η πλειονότητα των οποίων αναμένεται να προτιμήσει ελληνικούς 

προορισμούς. 

Οι κύριες ανταγωνίστριες χώρες της Ελλάδος στην αγορά της Μεσογείου σε ότι αφορά την 

παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών, λόγω γεωγραφικής εγγύτητας και συνάφειας στο 

προσφερόμενο τουριστικό προϊόν αναφορικά με το κλίμα και τα διαθέσιμα αξιοθέατα είναι 

οι Κύπρος, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Τουρκία, Ισπανία, Κροατία, Αίγυπτο, Μαρόκο και 

Τυνησία, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Με βάση το μερίδιο στη 

συγκεκριμένη αγορά, κατά την περίοδο 2010-2018, η Ελλάδα κατέλαβε την 4η θέση μεταξύ 

του συνόλου των 11 χωρών που την απαρτίζουν. Στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η 

Ισπανία, η Ιταλία και η Τουρκία, ενώ αμέσως επόμενες στην κατάταξη μετά την Ελλάδα είναι 

η Πορτογαλία και η Κροατία. Αυτό επίσης δείχνει τις ανακατατάξεις που αναμένονται στην 

κίνηση τουριστών λόγω του φαινομένου. Ωστόσο, από το πρόγραμμα του Aurinkomatkat 

έχουν εξέλθει όλοι οι προορισμοί της Ιταλίας και συγκεκριμένα η Τουρκία, η Βουλγαρία, η 

Ισπανία και η Αυστρία. «Οι παραπάνω ακυρώσεις σε συνδυασμό με την διατήρηση των 

ελληνικών προορισμών δείχνουν τη σημασία του ελληνικού τουρισμού σε σχέση με 

ανταγωνιστικές χώρες, αλλά και τη μεγαλύτερη ασφάλεια που προφανώς νιώθουν οι 

επισκέπτες για την Ελλάδα, ενδεχομένως και εξαιτίας των έγκαιρων μέτρων που ελήφθησαν 

για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού», αναφέρει ο έγκυροις ταξιδιωτικός ιστότοπος 

Tourism Today, πράγμα που επιβεβαιώνει την αρχική μας ανάλυση. Υπογραμμίζεται ότι η 

Aurinkomatkat αποτελεί τον μεγαλύτερο Τour Οperator της Φινλανδίας με πάνω από το 30% 

της αγοράς και είναι θυγατρική εταιρεία της αεροπορικής Finnair.  

Επίσης : ο TUI διατηρεί προς ώρας για το 2020, περισσότερες κρατήσεις για την περίοδο από 

τον Ιούλιο έως και τον Οκτώβριο σε σχέση με το 2019, ενώ έως 30 Απριλίου ακύρωσαν ταξίδια 

οι  Alltours,  Anex Tour / Öger Tours / Bucher Reisen και DER TOURISTIK(Dertour, ITS, Jahn 

Reisen, Meiers Weltreisen και ADAC Reisen) Studiosus και JT Touristik . Ο ASI Reisen ακύρωσε 

όλα τα ταξίδια από τις 15 Μαρτίου έως τις 14 Απριλίου δωρεάν. Τα ταξίδια από τις 15 Απριλίου 

θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, και δεν προσφέρεται δωρεάν 

ακύρωση. 
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ΕΛΠΙΔΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Οι Qasim Bukhari και Yusuf Jameel, από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης, 

ανέλυσαν κρούσματα COVID-19 από όλο τον κόσμο και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το 

90% των λοιμώξεων αφορούσαν περιοχές με θερμοκρασία περιβάλλοντος από 3 έως 17 

βαθμούς Κελσίου και με απόλυτη υγρασία από 4 έως 9 γραμμάρια ανά κυβικό μέτρο (g/m3). 

Η «απόλυτη υγρασία» καθορίζεται από το πόση υγρασία υπάρχει στον αέρα ανεξαρτήτως της 

θερμοκρασίας περιβάλλοντος. 

 

Σε χώρες όπου κατά μέσο όρο η θερμοκρασία ήταν άνω των 18 βαθμών Κελσίου και η 

απόλυτη υγρασία πάνω από 9 g/m3, ο αριθμός των κρουσμάτων αναλογούσαν σε λιγότερο 

από το 6% του συνόλου των κρουσμάτων, παγκοσμίως.  

 

Αυτό, σύμφωνα με τους ερευνητές Bukhari και Jameel, δείχνει ότι «η μετάδοση του 2019-

nCoV είναι λιγότερο αποτελεσματική σε ζεστά και υγρά κλίματα». Η υγρασία ειδικά μπορεί 

να παίζει ρόλο στη μετάδοση καθώς, όπως υποστηρίζουν οι δύο ειδικοί, η μετάδοση του ιού 

μέχρι τώρα έχει συμβεί σε περιοχές με λιγότερη υγρασία. 
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