
Ταυτότητα της έρευνας

Εταιρεία : INTERVIEW | Δημοσκοπήσεις

Ανάθεση : Επιμελητήριο Χαλκιδικής

Σκοπός της έρευνας : Καταγραφή των απόψεων των μελών του Επιμελητηρίου

Χαλκιδικής, στο πλαίσιο του δίμηνου βαρόμετρου οικονομικής συγκυρίας

Τύπος : Ποσοτική

Μέθοδος συλλογής στοιχείων : online (panel), με ηλεκτρονικά δομημένο

ερωτηματολόγιο, με ατομική πρόσκληση στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

των μελών του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.

Μέγεθος Δείγματος : 345 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.

Περιοχή : Νομός Χαλκιδικής

Ημερομηνία Διεξαγωγής : Φεβρουάριος – Μάρτιος 2023

Αρ. Μητρώου Ε.Σ.Ρ : 7 (επτά)/ Μέλος ESOMAR



Πως κρίνετε την κατάσταση της επιχείρησής σας 
σήμερα σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων

Καλή
18%

Ικανοποιητική
17%

Μέτρια
49%

Κακή
16%



Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ο τζίρος 
της επιχείρησης σας :

Αυξήθηκε
14%

Μειώθηκε
30%

Παρέμεινε ο 
ίδιος
56%



Για τον μήνα που ακολουθεί, σχεδιάζετε να:

Προσλάβετε 
προσωπικό

34%

Απολύσετε 
προσωπικό

2%

Διατηρήσετε 
προσωπικό

64%



Για τους επόμενους 6 μήνες περιμένετε η κατάσταση της 
επιχείρησής σας σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων να είναι :

Καλύτερη
76%

Η ίδια
17%

Χειρότερη
7%



Πόσο αισιόδοξος είστε για την θερινή περίοδο που ανοίγει σε λίγο;

Πολύ/Αρκετά
69%

Λίγο/Καθόλου
11%

Δεν αφορά την 
επιχείρηση μου

20%



Ο νέος αυξημένος κατώτατος μισθός αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου 
του 2023 . Με τι από τα παρακάτω συμφωνείτε;

Η επιχείρηση 
μου μπορεί να 
ανταπεξέλθει 
στην αύξηση

52,0%

Η επιχείρηση 
μου δεν μπορεί 
να ανταπεξέλθει 

στην αύξηση
13,0%

Δεν αφορά την 
επιχείρηση μου

35,0%



Από το Ιανουάριο του 2023 αυξάνονται οι εισφορές στον ΕΦΚΑ για 

τους μη μισθωτούς κατά 9,9%. Η αύξηση κρίνεται απαραίτητη για την 

αντιμετώπιση του πληθωρισμού και την συνέχιση της καταβολής των 

σημερινών συντάξεων. Τι ισχύει για σας;

Θα συνεχίσω να 
πληρώνω όπως 

πλήρωνα
46%

Θα συνεχίσω να 
πληρώνω αλλά 
θα δυσκολευτώ

41%

Θα κατέβω 
ασφαλιστική 

κατηγορία για να 
ανταπεξέλθω

6%

Δεν θα 
μπορέσω να 
ανταπεξέλθω 
στην αύξηση

7%



Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας

Επιμελητηρίου Χαλκιδικής
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