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ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  CoViD 19 και Ελληνική Ξενοδοχία 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019 - 2020 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 1-10 Απριλίου 2020 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 12 Απριλίου 2020 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Σύνολο Ξενοδοχειακών Μονάδων Ελλάδος 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ξενοδοχειακή Μονάδα 

ΜΗΤΡΩΟ Το Μητρώο του ΞΕΕ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ NACE, Κατηγορίες Ξενοδοχείων 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Στρωματοποιημένη αναλογική δειγματοληψία 

ΣΤΑΘΜΙΣΗ Τριπλή (Κατηγορία, Περιφέρεια, Μέγεθος) 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜ./ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ n=1.779/ N=9.954 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ  Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο – Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ  
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Περίοδος διενέργειας της έρευνας 

Λειτουργία 5* 4* 3* 2* 1* Σύνολο 
% επί των 

απαντήσεων 

% στο σύνολο 
του ξεν. 

δυναμικού 

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 149 409 544 545 132 1.779 100% 18% 

Εποχική 107 264 348 367 87 1.173 66% 20% 

Συνεχής 42 145 196 178 45 606 34% 15% 

Κατανομή απαντήσεων με βάση τη λειτουργία του ξενοδοχείου, 2020 

 Η έρευνα διενεργήθηκε 1-10 Απριλίου 2020. 
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Πιθανότητα χρεοκοπίας 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

64,9% 
των ξενοδοχείων  

συνεχούς λειτουργίας 
θεωρεί πιθανό ή πολύ 
πιθανό το ενδεχόμενο 
της χρεοκοπίας τους 

Ξενοδοχεία  
συνεχούς λειτουργίας 

Ξενοδοχεία  
εποχικής λειτουργίας 

51,8% 
των ξενοδοχείων  

εποχικής λειτουργίας 
θεωρεί πιθανό ή πολύ 
πιθανό το ενδεχόμενο 
της χρεοκοπίας τους 

Συνεχούς λειτουργίας ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ Εποχικής λειτουργίας 

18,3% ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΗ 11,3% 

46,6% ΠΙΘΑΝΗ 40,5% 

29,7% ΑΠΙΘΑΝΗ 42,3% 

5,4% Δ.Γ. 5,9% 
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Εκτίμηση μεταβολής τζίρου 2020 

95,0% 
των ξενοδοχείων  

συνεχούς 
λειτουργίας εκτιμά 

ότι  ο τζίρος το 
2020 θα κινηθεί 

πτωτικά 
κατά 

 56,3%  

Ξενοδοχεία  
συνεχούς λειτουργίας 

94,2%  
των ξενοδοχείων  

εποχικής 
λειτουργίας 
εκτιμά ότι ο 

τζίρος το 2020 
θα κινηθεί 

πτωτικά  
κατά  

56,1% 

Ξενοδοχεία  
εποχικής λειτουργίας 
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Εκτίμηση απωλειών τζίρου 2020 με 
αναγωγή στο σύνολο των ξενοδοχείων Ξενοδοχεία  

συνεχούς λειτουργίας 

Ξενοδοχεία  
εποχικής λειτουργίας 

Η απώλεια τζίρου  
στα ξενοδοχεία 

συνεχούς 
λειτουργίας 

εκτιμάται  στο  
1,2 δις ευρώ 

Η απώλεια τζίρου  
στα ξενοδοχεία 

εποχικής 
λειτουργίας 

εκτιμάται  στο  
3,26 δις ευρώ 

Συνολική απώλεια τζίρου ξενοδοχείων: 
4,5 δις ευρώ 
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Εκτίμηση μεταβολής απασχόλησης  
2020 

57,3% 
των ξενοδοχείων  

συνεχούς 
λειτουργίας εκτιμά 
ότι  η απασχόληση 
το 2020 θα μειωθεί 

κατά  
40,0%  

 Στο 34,2% των ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας 
εκτιμάται ότι θα παραμείνει αμετάβλητη 

 Το  8,6% δεν απάντησε 

Ξενοδοχεία  
συνεχούς λειτουργίας 

 Στο 30,4% των ξενοδοχείων εποχικής λειτουργίας 
εκτιμάται ότι θα παραμείνει αμετάβλητη 

 Το 4,1% δεν απάντησε 

65,4%  

των ξενοδοχείων  
εποχικής 

λειτουργίας εκτιμά 
ότι η  απασχόληση 
το 2020 θα μειωθεί 

κατά   
41,5% 

Ξενοδοχεία  
εποχικής λειτουργίας 
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Εκτίμηση απώλειας θέσεων εργασίας 2020 με 
αναγωγή στο σύνολο των ξενοδοχείων 

Ξενοδοχεία  
συνεχούς λειτουργίας 

Ξενοδοχεία  
εποχικής λειτουργίας 

Στα ξενοδοχεία  
συνεχούς λειτουργίας  
η απώλεια των θέσεων 

εργασίας εκτιμάται   
ότι θα ανέλθει στις 

10.100 

Εκτίμηση συνολικής απώλειας θέσεων εργασίας  
στα ξενοδοχεία: 

45.142 

Στα ξενοδοχεία  
εποχικής λειτουργίας  

η απώλεια των θέσεων 
εργασίας εκτιμάται   
ότι θα ανέλθει στις 

35.041 
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Ανάγκη χρηματοδότησης 

71,1% 
των ξενοδοχείων  συνεχούς 

λειτουργίας δηλώνει ότι έχει 
ανάγκη για χρηματοδότηση 

Το ποσό της χρηματοδότησης 
που χρειάζονται τα 

ξενοδοχεία συνεχούς 
λειτουργίας ανέρχεται  

κατά μέσο όρο στο 
31,1% 

του τζίρου τους 

Ξενοδοχεία  
συνεχούς λειτουργίας 

Ξενοδοχεία  
εποχικής λειτουργίας 

66,6% 
των ξενοδοχείων  εποχικής 

λειτουργίας δηλώνει ότι έχει 
ανάγκη για χρηματοδότηση 

Το ποσό της χρηματοδότησης 
που χρειάζονται  τα 
ξενοδοχεία εποχικής 

λειτουργίας ανέρχεται  
κατά μέσο όρο στο 

31,4% 
του τζίρου τους 
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Ανάγκη χρηματοδότησης 

Η ανάγκη 
χρηματοδότησης των 
ξενοδοχείων συνεχούς 
λειτουργίας εκτιμάται 

στα 
497.653.702 € 

Ξενοδοχεία  
συνεχούς λειτουργίας 

Ξενοδοχεία  
εποχικής λειτουργίας 

Η ανάγκη 
χρηματοδότησης των 
ξενοδοχείων εποχικής 
λειτουργίας εκτιμάται 

στα 
1.289.610.380 € 

Οι συνολικές ανάγκες  χρηματοδότησης  
των ελληνικών ξενοδοχείων εκτιμάται στα: 

1.787.264.082 € 



11 

Συμπεράσματα 
Ξενοδοχεία  

συνεχούς λειτουργίας 

Ξενοδοχεία  
εποχικής λειτουργίας 

 Το 65% των ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας και το 52% των εποχικής 
λειτουργίας βλέπουν πιθανό ή πολύ πιθανό το ενδεχόμενο της χρεοκοπίας 
τους. 

 Το 95% των ξενοδοχείων προβλέπουν μείωση στους τζίρους τους για το 
2020 που θα κυμανθεί κοντά στο 60%, με τις ονομαστικές απώλειες να 
αγγίζουν τα 4,5 δις ευρώ. 

 Κινδυνεύουν άμεσα 45 χιλιάδες θέσεις εργασίας.  

 Οι ανάγκες για τη χρηματοδοτική στήριξη των ξενοδοχείων εκτιμώνται στο 
1,79 δις ευρώ. 


