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ΚΡΗΤΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 
ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ



ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΣΚΟΠΟΣ

Να διερευνηθεί ο τρόπος που επηρέασε η πανδημία της νόσου covid-19 τις μικρές επιχειρήσεις 
– μέλη του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, πως αντιμετώπισαν την 
κρίση και πως βλέπουν τις προοπτικές που υπάρχουν σήμερα σε ότι αφορά τη συνέχιση της 
λειτουργίας τους.

ΜΕΘΟΔΟΣ
Συμπλήρωση ερωτηματολόγιου Google form

ΔΕΙΓΜΑ
217 επιχειρήσεις

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Δεκ. 2020 - Ιαν 2021

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
2 κατηγορίες ερωτήσεων

Γενικά στοιχεία επιχείρησης

8 επιμέρους ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο που επηρέασε η πανδημία τις επιχειρήσεις



ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ



ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ



ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ



ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΣΕ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 



ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ



ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΤΟ ΤΖΙΡΟ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ



ΤΙ ΜΕΤΡΑ ΠΗΡΕ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ



ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑΣ



ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ



ΑΝΕΠΤΥΞΕ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΠΟΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ή 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 3ΕΤΙΑ



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ
Από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, σε ότι
αφορά το προφίλ τους, ποσοστό 82% είναι μικρές επιχειρήσεις
με νομική μορφή ατομική επιχείρηση (159) ή ΟΕ (19), ενώ
υπάρχει μια ποικιλομορφία σε σχέση με το αντικείμενο της
δραστηριότητας με πάνω από 50 % από τους κλάδους του
εμπορίου, της βιοτεχνίας, της αγροδιατροφής και της
χειροτεχνίας.
Σε ότι αφορά το μέγεθος, πάνω από 50 % απασχολούν μέχρι 3
άτομα, ενώ απόδειξη του μικρού μεγέθους είναι το γεγονός ότι
σε ποσοστό 64 % ο τζίρος τους είναι μέχρι 50000 € (μέχρι 20000
€, 41,5 % και από 20.000 – 50.000 € 22,6 %).



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων του δείγματος και συγκεκριμένα
σχεδόν 74 % , επηρεάστηκαν πάρα πολύ (53 %) ή πολύ (20,7 %) από την πανδημία,
ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό, μικρότερο του 4 % δεν επηρεάστηκε καθόλου.

Σε σχέση με το προσωπικό, σχεδόν 55 % (119 επιχειρήσεις) μείωσε το προσωπικό
τους, 44,7 % δεν επηρεάστηκε (97 επιχειρήσεις) ενώ μόνο μία δήλωσε ότι αύξησε το
προσωπικό της.

Σχετικά με τον τζίρο, το 66,4 % των συμμετεχόντων δήλωσε ότι ο τζίρος παρουσίασε
μεγάλη μείωση, το 26,3 % μείωση, το 4,1 % δεν επηρεάστηκε ενώ 6 επιχειρήσεις
δήλωσαν ότι ο τζίρος παρουσίασε αύξηση και μόνο μια επιχείρηση ότι παρουσίασε
μεγάλη αύξηση.

Τα μέτρα που πήραν για την αντιμετώπιση της πανδημίας ήταν κυρίως η εξ’
αποστάσεως ή εκ περιτροπής λειτουργία καθώς και η αναστολή για το προσωπικό.
Σημαντικό ποσοστό (95 επιχειρήσεις δηλ. το 43,8 % έκλεισε για ορισμένη περίοδο).
Μεγάλο ποσοστό επίσης δηλώνει ότι τηρεί τα υγειονομικά μέτρα.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Σχετικά με την τηλεργασία, οι επιχειρήσεις εμφανίζονται επιφυλακτικές,
καθώς το 36,4% θεωρεί ότι δεν τις ενδιαφέρει, περίπου 1 στις 4 (24,4 %)
δεν είναι καθόλου έτοιμες, ενώ περίπου 1 στις 6 δηλώνει έτοιμη.
Πάνω από 70 % των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι τα μέτρα που ελήφθησαν
από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας είναι ανεπαρκή ή
πολύ ανεπαρκή, 11,5 % θετικά και μόνο 3 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι είναι
πολύ θετικά.
Σε ερώτηση σχετικά με το αν ανέπτυξαν κάποια καινοτομία ή
διαφοροποίηση προϊόντος/υπηρεσίας, 47,5 % δήλωσαν ότι δεν ανέπτυξαν,
13,8 % ανέπτυξαν καινοτομία, 16,1 % διαφοροποίηση προϊόντος και 33,2 %
διαφοροποίηση υπηρεσίας.
Τέλος, σε σχέση με τις προσδοκίες των επιχειρήσεων για την επόμενη 3ετία,
44,2 % δήλωσαν ότι είναι θετικές, 36,9 % αρνητικές ή πολύ αρνητικές και
14,7 % ότι δεν αναμένουν μεταβολή.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ 
ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Πληροφορίες: saitakis@stepc.gr


