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Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2020

Θέμα : Έρευνα ΙΤΕΠ για την επαναλειτουργία των ξενοδοχείων μετά το
Lockdown

Μόνο το 60% του συνόλου των ξενοδοχείων της χώρας κατάφερε την τρέχουσα
τουριστική σεζόν να λειτουργήσει και αυτό για βραχύ χρονικό διάστημα. Το
παραπάνω στοιχείο αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, στην έρευνα πεδίου την οποία
ανέθεσε το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος στο Ινστιτούτο Τουριστικών
Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ).
Η σημερινή παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας του ΙΤΕΠ για την
επαναλειτουργία των ξενοδοχείων μετά το lockdown αποτελεί το προϊόν :
Των στοιχείων της πλατφόρμας του ΞΕΕ για το πόσα ξενοδοχεία δημιούργησαν
υγιειονομικό πρωτόκολλο.
Της εβδομαδιαίας καταγραφής πληροτήτων και τιμών σε ένα πάνελ 400
ξενοδοχείων από 6/7/2020 εώς 27/9/2020.
Της έρευνας για το άνοιγμα και το κλείσιμο των ξενοδοχείων, στην οποία
συμμετείχαν 2.455 ξενοδοχεία με υγειονομικό πρωτόκολλο (ήτοι το 37% των
ξενοδοχείων με Υ.Π.).
Ειδικότερα, όπως κατέγραψε η έρευνα του Ινστιτούτου που παρουσιάστηκε σήμερα
με τίτλο : «Η επαναλειτουργία των Ξενοδοχείων μετά το Lockdown», στο
σύνολο των ξενοδοχείων της χώρας που λειτούργησαν το 2019, μόνο το 67%
εξ αυτών (6.700), δημιούργησε Υγειονομικό Πρωτόκολλο, με σκοπό το άνοιγμά
τους. Υπενθυμίζεται ότι στην έρευνα του Ιουνίου 2020 για τις επιπτώσεις της
πανδημίας είχε διαπιστωθεί ότι το 84% των ξενοδοχείων σκόπευαν να ανοίξουν.
Σύμφωνα με την έρευνα, 2.328 ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας (το 59% του
συνόλου) με Υ.Π. επαναλειτούργησαν μετά το lockdown, ενώ 3.699 ξενοδοχεία
εποχικής λειτουργίας (το 61% του συνόλου) με Υ.Π., άνοιξαν μετά το πέρας του
lockdown.
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ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ

Κατά την έρευνα του ΙΤΕΠ διαπιστώνεται ότι, η μέση ποσοστιαία πληρότητα με αναγωγή στο
σύνολο του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας για τους μήνες Ιούλιο Αύγουστο και
Σεπτέμβριο ανήλθε σε ποσοστό 23,1 %, η δε Μέση Τιμή για την ίδια περίοδο άγγιξε τα 86
ευρώ
Ενδεικτικό της δυσκολίας των μηνών που έρχονται είναι ότι 717 ξενοδοχεία συνεχούς
λειτουργίας που άνοιξαν, θα ξανακλείσουν μέσα στο 2020.
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της
Ελλάδος κ. Αλέξανδρος Βασιλικός, σημείωσε ότι : «»
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