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«Παρουσίαση έρευνας αναφορικά με το ρόλο των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, για την καταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεων 

της πανδημίας προς τον παραγωγικό τομέα και ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις».



Τα δημογραφικά του δείγματος



32%

29%

39%

Κατηγορία επιχείρησης

Βιομηχανία/Μεταποίηση Εμπορική Παροχής υπηρεσιών



46%

47%

7%

Μέγεθος επιχείρησης

Πολύ μικρή(αυτοασχολούμενος) Μικρή Μεσαία



40%

29%

31%

Περιοχή δραστηριότητας

Αττική Κεντρική Μακεδονία Υπόλοιπο χώρας;



17%

83%

Εξαγωγές

Ναι Όχι



86%

6%

8%

Πλήθος εργαζομένων

1 έως 5 6 έως 10 10 και πάνω



60%18%

22%

Κύκλος εργασιών για το 2019

Έως 50.000 ευρώ Από 50.000 έως 100.000 ευρώ Από 100.000 ευρώ και άνω



Οι συνέπειες της πανδημίας του COVID 19 στις 

επιχειρήσεις



95%

5%

Ο ΚΑΔ (κωδικός αριθμός δραστηριότητας) ανήκει στους 
πληττόμενους της πανδημίας;

Ναι Όχι



94%

6%

Είχατε μείωση τζίρου στο πρώτο εξάμηνο του 2020, σε σχέση 
με το πρώτο εξάμηνο του 2019;

Ναι Όχι



70%

30%

Κατά την περίοδο του lockdown και τους μήνες που 
ακολούθησαν, χρειαστήκατε επιπλέον κεφάλαια για την 

συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησής σας (για πληρωμή 
δανείων, λογαριασμών, προμηθευτών, προσωπικού κλπ.);

Ναι Όχι



Σχετικά με τις δράσεις του Υπουργείου 

Ανάπτυξης



83%

17%

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει αναλάβει μια σειρά από 
δράσεις για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

λόγω της πανδημίας. Έχετε ακούσει για κάποιες από αυτές;

Ναι/Μάλλον ναι Όχι/Μάλλον όχι



6,9%

6,7%

12,2%

45,6%

28,6%

Αποπληρωμή τόκων με ποσό ίσο με τους τόκους που 
δημιουργούνται από 1/4 έως 31/8

Ενίσχυση ανά επιχείρηση έως 800.000 ευρώ

Κάλυψη τόκων για ανοικτά επιχειρηματικά δάνεια και 
αλληλόχρεους λογαριασμούς

Επιστρεπτέα προκαταβολή

Κεφάλαιο κίνησης με επιδότηση επιτοκίου από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Για ποιες από τις παρακάτω δράσεις έχετε ακούσει; (μέχρι τρεις 
επιλογές)



51%49%

Κάνατε χρήση κάποιων δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης 
που σχεδιάστηκαν για την στήριξη της επιχειρηματικότητας 

λόγω της πανδημίας;

Ναι Όχι



65%

35%

Πως κρίνετε την διαδικασία για την ένταξη σας σε δράση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης;

Εύκολη, απλή και χωρίς πολύ γραφειοκρατία Δύσκολη, σύνθετη και γραφειοκρατική



16%

8%

35%

41%

Καλή, με βοήθησαν χωρίς προσκόμματα

Μέτρια, με δυσκόλεψαν κάπως

Αρνητική,  δεν έδειξαν πνεύμα συνεργασίας

Δεν χρειάστηκα τράπεζα

Η Τράπεζα με την οποία συνεργαστήκατε για να ενταχθείτε σε 
δράση του Υπουργείου, ήταν :

Η Τράπεζα με την οποία συνεργαστήκατε για να ενταχθείτε σε δράση του Υπουργείου, ήταν :



Σχετικά με τις πηγές πληροφόρησης για τις 

δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης



28,0%

35,0%
2,0%

20,0%

4,0%

3,0%

3,0%

3,0%

2,0%

Μέσα μαζικής ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, 
εφημερίδες)

Από το διαδίκτυο

Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου

Από τον λογιστή μου

Από την Τράπεζα μου

Από το Επιμελητήριο που ανήκω

Από φίλο, συγγενή, ή συνάδελφο

Άκουσα/είδα τον υπουργό (ή υφυπουργό) σε μέσο μαζικής 
ενημέρωσης

Από αλλού

Από ποια πηγή ενημερωθήκατε για τις δράσεις του Υπουργείου 
Ανάπτυξης σχετικά με την στήριξη της επιχειρηματικότητας λόγω 

της πανδημίας; (μέχρι 3 επιλογές)


