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ΕΡΕΥΝΑ 

#COVID-19 
 
ΑΠΔ.147 

Θεσσαλονίκη, 11 Μαρτίου 2020 
 
 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  5/2020 

 
Προς τις 
Βιομηχανίες & τους Συνδέσμους 
Μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος   

 
Θέμα: 

 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΒΕ για την καταγραφή των 

επιπτώσεων απ’ την επιδημία του κορονοϊού στις μεταποιητικές  
επιχειρήσεις της ελληνικής περιφέρειας 

 

Αγαπητοί/ές Κύριοι/ες, 

Όπως γνωρίζετε από την τρέχουσα ειδησεογραφία, και ενόψει των κυβερνητικών 
αποφάσεων για τα μέτρα ενίσχυσης των μεταποιητικών επιχειρήσεων που πλήττονται 
από την επιδημία του κορονοϊού παρακαλούμε πάρα πολύ όπως απαντήστε το ταχύτερο 

δυνατόν στις σύντομες ερωτήσεις που ακολουθούν.  

Οι απαντήσεις σας θα ποσοτικοποιηθούν από τον ΣΒΕ και οι προτάσεις σας για την 
ενίσχυση της λειτουργίας των επιχειρήσεών σας θα προωθηθούν έως την Παρασκευή 
14 Μαρτίου στα αρμόδια Υπουργεία ούτως ώστε να τύχουν άμεσης εφαρμογής. 

Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται συνημμένο στην παρούσα εγκύκλιο. Παρακαλούμε όπως μας 
επιστραφεί είτε με e-mail στη διεύθυνση: georgiou@sbe.org.gr, είτε με fax στο 2310541933. 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Δρα Χρήστο 
Ε. Γεωργίου, Διευθυντή Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΕ. (2310539817, εσωτ. 204)  

Παρακαλούμε πολύ για τις απαντήσεις σας μέχρι αύριο Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020. 
 
Με εκτίμηση, 
 

 
 
 
Γιάννης Σταύρου  
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος  
  

mailto:georgiou@sbe.org.gr
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ΕΡΕΥΝΑ 
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Ερωτηματολόγιο έρευνας του ΣΒΕ για την καταγραφή των επιπτώσεων απ’ την 
κρίση του κορονοϊού στις μεταποιητικές επιχειρήσεις της ελληνικής περιφέρειας 

 

Η επιχείρησή σας πλήττεται απ’ την επιδημία του κορονοϊού; ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 

Αν απαντήσατε ΟΧΙ στην προηγούμενη ερώτηση, πιστεύτε ότι για την 
επιχείρηση σας θα υπάρξουν επιπτώσεις το επόμενο χρονικό 
διάστημα; 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 

Αν απαντήσατε ΝΑΙ στην πρώτη 
ερώτηση, ποιος είναι ο βαθμός 
έντασης των επιπτώσεων απ’ την 
επιδημία στη λειτουργία της 
επιχείρησής σας; 

ΜΙΚΡΕΣ/ 

ΑΜΕΛΗΤΕΕΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 
ΜΕΣΑΙΑΣ 
ΕΝΤΑΣΗΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 

ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

 

Παρακαλούμε, εξειδικεύσετε τις 
επιπτώσεις και σημειώστε την 
έντασή τους σήμερα στα ακόλουθα 
μεγέθη και λειτουργίες της 
επιχείρησής σας… 

ΜΙΚΡΕΣ/ 

ΑΜΕΛΗΤΕΕΣ  

Σε 
ποσοστό 

ΜΕΣΑΙΑΣ 
ΕΝΤΑΣΗΣ  

Σε 
ποσοστό 

ΜΕΓΑΛΕΣ  
Σε 

ποσοστό 

Κύκλος εργασιών       

Ετήσια κερδοφορία       

Άφιξη παραγγελιών πρώτων υλών       

Άφιξη παραγγελιών ημιετοίμων – 
ενδιαμέσων προϊόντων 

      

Συμφωνίες προμηθειών       

Ενναλακτικές πηγές προμήθειας       

Αριθμός πελατών       

Πωλήσεις της επιχείρησής σας στην 
εγχώρια αγορά 

      

Εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση       

Εξαγωγές σε χώρες εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

      

Τιμές πρώτων υλών       

Τιμές ενδιαμέσων / ημιετοίμων 
προϊόντων  

      

Απουσίες προσωπικού       

Άλλος παράγοντας … (παρακαλούμε 
σημειώστε τον …) 

      

Άλλος παράγοντας … (παρακαλούμε 
σημειώστε τον …) 

      

Άλλος παράγοντας … (παρακαλούμε 
σημειώστε τον …) 

      

 

Στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένετε να ενταθούν τα αρνητικά 
φαινόμενα στην λειτουργία της επιχείρησής σας;  

ΝΑΙ  ΟΧΙ  
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Περιγράψτε με συντομία τα κύρια προβλήματα στη λειτουργία της επιχείρησής σας εξ’ αιτίας της κρίσης 
του κορονοϊού…  

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 


