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Είχατε μείωση τζίρου λόγω της πανδημίας 
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020;

92%

8%

Ναι/Μάλλον ναι Όχι/Μάλλον όχι



Πόσο τοις % υπολογίζετε την απώλεια του 
τζίρου σας το πρώτο εξάμηνο; 

Μέσος όρος μείωσης τζίρου στον Νομό :  60%

Μέσος όρος μείωσης τζίρου ανά κατηγορία επιχείρησης :
- Μεταποίηση : 58%

- Εμπόριο : 54%

- Υπηρεσιών : 57%

- Τουρισμός : 72%

Μέσος όρος μείωσης τζίρου ανά περιοχή δραστηριότητας
- Βόρεια Χαλκιδική (Δήμος Αριστοτέλη & Πολυγύρου : 57%

- Νότια Χαλκιδική (Δήμος Ν. Προποντίδας, Κασσάνδρας, Σιθωνίας : 61%



Κάνατε απολύσεις στην επιχείρηση σας λόγω 
της πανδημίας;

13%

50%

37%

Ναι Όχι Δεν απασχολώ προσωπικό



Κάνατε χρήση κάποιων μέτρων της πολιτείας που νομοθετήθηκαν για την 
στήριξη των επιχειρήσεων (όπως επίδομα των 800 ευρώ, επιστρεπτέα 
προκαταβολή, χρηματοδότηση από το ΤΕΠΙΧ κλπ.)

77%

23%

Ναι Όχι



Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τα μέτρα στήριξης των 
επιχειρήσεων και των εργαζομένων που πήρε η κυβέρνηση;

27%

73%

Πολύ/Αρκετά Λίγο/Καθόλου



Σε ποιο από τα παρακάτω προβλήματα θα θέλατε η 
κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες; (μέχρι δυο 
επιλογές)

Στη ρύθμιση των κόκκινων δανείων 13,0%

Στις τράπεζες για ευκολότερη πρόσβαση σε
χρηματοδότηση

32,0%

Στη προστασία των δανειοληπτών που έχουν
δάνεια με υποθήκες

8,0%

Στην αναβολή όλων των κατασχέσεων έως ότου
η αγορά επανέλθει πλήρως

15,0%

Σε πάγωμα των δόσεων και των προσαυξήσεων
στα επιχειρηματικά δάνεια έως ότου η αγορά
επανέλθει πλήρως

25,0%

Άλλο 7,0%



Τι πρέπει να κάνει το οικονομικό επιτελείο της 
κυβέρνησης για να βοηθήσει στην επανεκκίνηση της 
οικονομίας; (μέχρι δυο επιλογές)

Να μειώσει τον ΦΠΑ 28,0%

Να μειώσει τους συντελεστές στον φόρο 
εισοδήματος

18,0%

Να μειώσει ή να καταργήσει την 
προκαταβολή φόρου

19,0%

Να μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές 15,0%

Να διατηρήσει την μείωση των ενοικίων του 
40% για όσο διάστημα κρατάει η κρίση

5,0%

Να μειώσει τον ΕΝΦΙΑ τουλάχιστον για το 
2019 και το 2020

13,0%

Άλλο 2,0%



Πόσο αισιόδοξος είστε για το μέλλον της 
επιχείρησης σας;

53%

47%

Πολύ/Αρκετά Λίγο/Καθόλου



Κατά την άποψη σας, ο τουρισμός της 
Χαλκιδικής θα ανακάμψει :

26%

45%

29%

Το 2021 Το 2022 Μετά το 2023



Πότε κατά την άποψη σας θα επανέλθει η 
ελληνική οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης;

6%

16%

23%

55%

Το 2021 Το 2022 Το 2023 Αργότερα



Ποιες από τις δράσεις του Επιμελητηρίου 
Χαλκιδικής γνωρίζετε; (μέχρι 2 επιλογές)

Ημερίδες 23,0%

Επιχειρηματικές αποστολές 8,0%

Εκθέσεις 17,0%

Σεμινάρια 24,0%

Δεν γνωρίζω τις δράσεις 28,0%



Από που ενημερώνεστε για τις δράσεις του 
Επιμελητηρίου; (μέχρι 3 επιλογές)

Από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου 33,0%

Από απ’ ευθείας επικοινωνία με το
Επιμελητήριο

42,0%

Από κάποιον σύμβουλο του Διοικητικού
Συμβουλίου

5,0%

Από τις δημόσιες εμφανίσεις του Προέδρου
και μελών του διοικητικού συμβουλίου

4,0%

Από τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης 11,0%

Από αλλού 5,0%



Πόσο ευχαριστημένος είστε από τις δράσεις και τις 
πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου τα δυο τελευταία 
χρόνια;

58%

15%

27%

Πολύ/Αρκετά Λίγο/Καθόλου Δεν τις έχω παρακολουθήσει/Δεν είμαι σε θεση να τις αξιολογήσω


