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Αθήνα, 20/07/2021

Τίτλος: Εβδομαδιαία Έρευνα για το Ξενοδοχειακό Παρατηρητήριο
Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΞΕΕ) ανέθεσε στο Ινστιτούτο
Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) την εκπόνηση εβδομαδιαίας έρευνας
(πάνελ) σχετικά με τα κύρια ξενοδοχειακά μεγέθη για το διάστημα ΙουλίουΟκτωβρίου 2021. Η έρευνα πραγματοποιείται με την αποστολή σε εβδομαδιαία
βάση σύντομου ερωτηματολογίου στους ξενοδόχους που έχουν δηλώσει
συμμετοχή.
Ο σκοπός της έρευνας αυτής είναι η παρακολούθηση των επιδόσεων των βασικών
μεγεθών των ξενοδοχείων σε εβδομαδιαία βάση, ώστε να αποτυπώνεται η πορεία
της τουριστικής κίνησης, όπως διαμορφώνεται από την εκάστοτε υγειονομική
συγκυρία.
Η έρευνα διενεργείται κάθε βδομάδα σε ένα δείγμα 700 περίπου ξενοδοχείων, το
οποίο είναι αντιπροσωπευτικό τόσο ως προς την κατηγορία των ξενοδοχείων όσο
και ως προς την περιφέρεια στην οποία βρίσκεται το κάθε ξενοδοχείο.
Οι μεταβλητές που εξετάζονται είναι οι παρακάτω:
• Λειτουργία του καταλύματός τους
• Πληρότητα του καταλύματός τους
• Τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου στο κατάλυμά τους
• Κρατήσεις (μέσα στη εβδομάδα για μελλοντικό διάστημα ή last minute)
• Ακυρώσεις (μέσα στη εβδομάδα για μελλοντικό διάστημα ή last minute)
Η έρευνα υλοποιείται με τη μέθοδο CAWI - Computer-Assisted Web Interviewing,
ενώ κατά την επεξεργασία των ερωτηματολογίων εφαρμόζεται τριπλή στάθμιση ως
προς την κατηγορία, την περιφέρεια και το μέγεθος του ξενοδοχείου. Με αυτόν τον
τρόπο αμβλύνονται οι τυχόν μεροληψίες που παρατηρούνται στις απαντήσεις των
ξενοδοχείων, καθώς τα ξενοδοχεία των υψηλότερων κατηγοριών και τα ξενοδοχεία
στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας τείνουν να απαντούν περισσότερο.
Ενδεικτικά, τα αποτελέσματα για την εβδομάδα 21-27 Ιουνίου 2021 σε επίπεδο
χώρας ήταν τα ακόλουθα.
•
•

Μέση πληρότητα ξενοδοχείων:
Μέση τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου:

35%
89 €

Με την εγγραφή ως μέλος στο ΙΤΕΠ μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην πλήρη
παρουσίαση των εβδομαδιαίων αποτελεσμάτων (ΕΓΓΡΑΦΗ - Ι.Τ.Ε.Π. (itep.gr)).
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