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Α. ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1. Κατά την 31η Μαΐου 2017, οι ενεργές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία 

του Μητρώου του Επιμελητηρίου, ανέρχονται σε 15.267 όταν την 31η Μαΐου 

2016 ανέρχονταν σε 15.260. 

2. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο του Επιμελητηρίου 

Μαγνησίας, κατά τον μήνα Μάιο του 2017 παρατηρήθηκε αρνητικό ισοζύγιο 

κατά 14 επιχειρήσεις. Οι εγγραφές ανήλθαν σε 68 ενώ οι διαγραφές σε 82. Σε 

σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016, όπου πραγματοποιήθηκαν  67 

Εγγραφές και 69 διαγραφές επιχειρήσεων, παρουσιάστηκε σημαντική 

μείωση, εξαιτίας της σημαντικής αύξησης του αριθμού διαγραφών. 

3. Η μηνιαία εξέλιξη εγγραφών – διαγραφών από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο 

του 2017 παρουσιάζεται στο σχήμα Α.1. 

Σχήμα Α.1.: Μηνιαία εξέλιξη εγγραφών – διαγραφών 2017 

 

Πηγή: Μητρώο Επιμελητηρίου Μαγνησίας 

Η εξέλιξη εγγραφών κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου του έτους 2017 σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2016 παρουσιάζεται στο Σχήμα Α.2 

και η ανάλογη εξέλιξη διαγραφών στο Σχήμα Α.3. 

Παρατηρούνται τα εξής: 
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Οι εγγραφές τον μήνα Μάιο 2017 παρέμειναν σταθερές σε σχέση με τον Μάιο του 

2016 καθώς από 67 αυξήθηκαν σε 68. 

Σχήμα Α.2: Συγκριτική μηνιαία εξέλιξη εγγραφών 2016-2017 

 

Πηγή: Μητρώο Επιμελητηρίου Μαγνησίας 

Σχήμα Α.3: Συγκριτική μηνιαία εξέλιξη διαγραφών 2016-2017 

 
Πηγή: Μητρώο Επιμελητηρίου Μαγνησίας 

Ως προς την εξέλιξη των διαγραφών παρουσιάστηκε σημαντική αύξηση (κατά 21%) 

κατά τον Μάιο 2017 σε σχέση με τον Απρίλιο του 2016. 

Ο συνολικός αριθμός διαγραφών του α΄ πενταμήνου του 2017 συνεχίζει να 

παρουσιάζει σημαντική μείωση (-15,70%) σε σχέση με το α΄ πεντάμηνο του 2016.  
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Στην σύγκριση του α΄ πενταμήνου του 2017 με το αντίστοιχο του 2016, 

παρουσιάζεται μία σημαντική βελτίωση της γενικότερης εικόνας καθώς, οι εγγραφές 

αυξήθηκαν από 356 σε 367 ενώ οι διαγραφές μειώθηκαν σημαντικά από 446 σε 376 

(Σχήμα Α.4). 

Το Σχήμα Α.5 παρουσιάζεται η εξέλιξη του ισοζυγίου εγγραφών – διαγραφών για το 

α΄ πεντάμηνο του 2017 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2016. 

Σχήμα Α.4: Εξέλιξη Εγγραφών – Διαγραφών ετών 2016-2017 

 

Πηγή: Μητρώο Επιμελητηρίου Μαγνησίας 

Σχήμα Α.5: Ισοζύγιο 2016-2017 

 

Πηγή: Μητρώο Επιμελητηρίου Μαγνησίας 
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Β. ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο του Επιμελητηρίου και τη 

σχετική επεξεργασία, η κλαδική διάρθρωση εγγραφών – διαγραφών επιχειρήσεων 

ανά αντικείμενο δραστηριότητας για τον Μάιο του 2017 παρουσιάζονται τα 

παρακάτω χρήσιμα συμπεράσματα. 

Η κλαδική διάρθρωση εγγραφών – διαγραφών επιχειρήσεων ανά αντικείμενο 

δραστηριότητας για τον μήνα Μάιο του 2017 παρουσιάζεται στο Σχήμα Β.1. Στην 

ανάλυση έχουν συμπεριληφθεί τα αντικείμενα δραστηριότητας με 2 και πάνω 

εγγραφές ή διαγραφές. 

Σχήμα Β.1:Πλήθος εγγραφών – διαγραφών επιχειρήσεων ανά δραστηριότητα Μαΐου 

2017 

 

Πηγή: Μητρώο Επιμελητηρίου Μαγνησίας 

Ο μεγαλύτερος αριθμός εγγραφών κατά το μήνα αναφοράς σημειώνεται στους εξής 

κλάδους δραστηριότητας κατά ιεραρχική σειρά: 
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Πίνακας Β.1.: ΚΑΔ με υψηλότερο αριθμό εγγραφών – Μαΐου 2017 

ΚΑΔ Εγγραφές 
5/2017  

Υπηρεσίες ενοικίασης έως επτά (7) επιπλωμένων δωματίων για 
μικρή διάρκεια 

3 

Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά 2 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί, 
μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο 

2 

Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων 2 

Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων 
για μικρή διάρκεια 

1 

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια 1 

 

Πηγή: Μητρώο Επιμελητηρίου Μαγνησίας 

Αντίστοιχα, ο μεγαλύτερος αριθμός διαγραφών σημειώνεται στους ακόλουθους 

κλάδους δραστηριότητας: 

Πίνακας Β.2: ΚΑΔ με υψηλότερο αριθμό διαγραφών – Μαΐου 2017 

ΚΑΔ Διαγραφές 
5/2017 

Υπηρεσίες ενοικίασης έως επτά (7) επιπλωμένων δωματίων για μικρή 
διάρκεια 

4 

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια 4 

Παραγωγή τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών 3 

Χονδρικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και 
πετσετών 

3 

Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για 
μικρή διάρκεια 

2 

Δραστηριότητες Παροχής Ποτών 2 

Λιανικό εμπόριο γυναικείων έτοιμων ενδυμάτων και φορεμάτων 2 

Υπηρεσίες βιβλιοθηκών 2 

Υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστήριου γυναικών 2 

 

Πηγή: Μητρώο Επιμελητηρίου Μαγνησίας 
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 Ιανουάριος – Μάιος 2017 
 

Η αθροιστική κλαδική διάρθρωση εγγραφών – διαγραφών επιχειρήσεων για το α΄ 

πεντάμηνο του 2017 παρουσιάζεται στο Σχήμα Β.2. Στην ανάλυση έχουν 

συμπεριληφθεί τα αντικείμενα δραστηριότητας με πάνω από 3 μεταβολές 

(εγγραφές ή διαγραφές). 
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Σχήμα Β.2.: Πλήθος εγγραφών – διαγραφών επιχειρήσεων ανά δραστηριότητα α΄ Πενταμήνου έτους 2017 
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Ο μεγαλύτερος αριθμός εγγραφών κατά το α΄ πενταμήνου του 2017 σημειώνεται 
στους εξής κλάδους δραστηριότητας κατά ιεραρχική σειρά: 
 

Πίνακας Β.3.: ΚΑΔ με υψηλότερο αριθμό εγγραφών – α΄ Πεντάμηνο 2017 

ΚΑΔ Εγγραφές 
1-5/2017  

Εξέλιξη 
(+/-) 2017 

Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων 
για μικρή διάρκεια 

9 -7 

Υπηρεσίες ενοικίασης έως επτά (7) επιπλωμένων δωματίων για 
μικρή διάρκεια 

9 -4 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, 
ψαροταβέρνα, ψησταριά 

9 7 

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια 9 3 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί, 
μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο 

8 1 

Λιανικό εμπόριο κρέατος 7 5 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλείο - σουβλατζίδικο, με 
παροχή σερβιρίσματος 

7 5 

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ 7 1 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου 6 2 

Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο 5 2 

Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) ψωμιού και άλλων ειδών αρτοποιίας 4 -1 

Εκμετάλλευση Περιπτέρου 2 -3 

Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου 2 -3 

Υπηρεσίες ασφαλιστικού συμβούλου, χωρίς επαγγελματική 
εγκατάσταση 

2 -2 

 

Πηγή: Μητρώο Επιμελητηρίου Μαγνησίας 

Αντίστοιχα, ο μεγαλύτερος αριθμός διαγραφών σημειώνεται στους ακόλουθους 

κλάδους δραστηριότητας: 

Πίνακας Β.4.: ΚΑΔ με υψηλότερο αριθμό διαγραφών - α΄ πεντάμηνο 2017 

ΚΑΔ Διαγραφές 
01-
05/2017 

Εξέλιξη 
(+/-) 
2017 

Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων 
για μικρή διάρκεια 

16 -7 

Υπηρεσίες ενοικίασης έως επτά (7) επιπλωμένων δωματίων για 
μικρή διάρκεια 

13 -4 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί, 
μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο 

7 1 

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια 6 3 

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ 6 1 
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Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) ψωμιού και άλλων ειδών αρτοποιίας 5 -1 

Εκμετάλλευση Περιπτέρου 5 -3 

Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου 5 -3 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου 4 2 

Υπηρεσίες ασφαλιστικού συμβούλου, χωρίς επαγγελματική 
εγκατάσταση 

4 -2 

Λιανικό εμπόριο γυναικείων έτοιμων ενδυμάτων και φορεμάτων 4 -3 

 

Πηγή: Μητρώο Επιμελητηρίου Μαγνησίας 


