Δπίδξαζε ηεο Λεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο
Δξσηεκαηνιόγην

Α. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο - Φύζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο/νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο

Ερώηηζη 1η: Πνηα είλαη ζέζε θαηέρεηε ζηελ επηρείξεζε
Ιδηνθηήηεο / Πξόεδξνο
Γηεπζπληήο (πξνζσπηθνύ, νηθνλνκηθόο, εκπνξηθόο)
Άιιε (πξνζδηνξίζηε)
…............................................................................
Ερώηηζη 2η: Τνκέαο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε ζαο
Αγξνηηθή παξαγσγή
Βηνκεραλία
Δκπόξην
Υπεξεζίεο
Καηαζθεπέο
Άιιν (πξνζδηνξίζηε)
…..............................................................
Ερώηηζη 3η: Πνηό είλαη ην είδνο ηεο επηρείξεζεο ζαο:

Αηνκηθή Δπηρείξεζε
Δ.Δ
Ο.Δ
Δ.Π.Δ
Α.Δ

Ερώηηζη 4η: Πεξηγξάςηε ην είδνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο/νηθνλνκηθήο ζαο δξαζηεξηόηεηαο
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ερώηηζη 5η: Πνηά είλαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνύζαο επηρεηξεκαηηθήο/νηθνλνκηθήο ζαο
δξαζηεξηόηεηαο (κήλεο/ρξόληα); ____________________________________________
Ερώηηζη 6η: Καηά πξνζέγγηζε πνηό είλαη ην πνζνζηό ησλ πειαηώλ ζαο πνπ πξνέξρεηαη:
Από ην ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ
Από ηελ πεξηθέξεηα Γ. Μαθεδνλίαο εθηόο ηνπ Γ. Ακπληαίνπ
Από ηνλ επξύηεξν Διιαδηθό ρώξν εθηόο πεξηθέξεηαο Γ. Μαθεδνλίαο
Δμσηεξηθό
Σύνολο

100%

Ερώηηζη 7η: Πνηόο είλαη ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε ζαο εθηόο από ηνλ
ηδηνθηήηε (ηζνδύλακν πιήξνπο απαζρόιεζεο: πρ 2 επνρηαθνί κε 6 κήλε απαζρόιεζε = 1
πιήξνπο απαζρόιεζεο)
0

1-5

6-10

11-50

51-200

>200

Β. Δπηρεηξεκαηηθή πξννπηηθή αλάπηπμεο
Ερώηηζη 8η: Σθνπεύεηε λα επεθηείλεηαη ηελ επηρείξεζε ζαο;
Ναη [ ] ζπλερίζηε ζηελ Δ.8.1
Όρη [ ] ζπλερίζηε ζηελ Δ. 9
Δξώηεζε 8.1: Γεσγξαθηθά ζθνπεύεηε λα θάλεηε ηελ επέθηαζε:
Δληόο Γήκνπ
Δθηόο Γήκνπ

Ερώηηζη 9η: Δίζηε αηζηόδνμνο ή απαηζηόδνμνο ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηεο επηρείξεζε ζαο;
Αηζηόδνμνο [ ]
Απαηζηόδνμνο [ ]
Ερώηηζη 10η: Η επηρείξεζε ζαο αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζην λα βξεη εμεηδηθεπκέλν
πξνζσπηθό;
Ναη [ ]
Όρη [ ]
Ερώηηζη 11η: Σε ηη είδνπο δεμηόηεηεο ην πξνζσπηθό ζαο (ή εζείο αλ δελ έρεηε πξνζσπηθό)
έρεη ηελ αλάγθε εθπαίδεπζεο ώζηε λα αληαπνθξηζεί θαιύηεξα ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο.
Ταμηλνκήζηε ηηο παξαθάησ δεμηόηεηεο βάδνληάο αξηζκνύο ζηα δηπιαλά θειηά ην 1 έσο ην 9
μεθηλώληαο από εθείλε ηελ νπνία ζεσξείηαη πην αλαγθαία (1) θαη θαηαιήγνληαο ζηελ ιηγόηεξν
αλαγθαία (9).
α) Λνγηζηηθά

ζη) Γεκόζηεο ζρέζεηο

β) Υπνινγηζηέο

δ) Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο

γ) Γηνίθεζε

ε) Οηθνλνκηθό πξνγξακκαηηζκό δηαρείξηζε

δ) Μάξθεηηλγθ, Πσιήζεηο

ζ) Τερληθέο δεμηόηεηεο

ε) Οηθνλνκηθά

η) Άιιν (πξνζδηνξίζηε)
…............................................

Ερώηηζη 12η: Από πνπ πξνέξρεηαη ν θύξηνο αληαγσληζκόο ηεο επηρείξεζε ζαο; Ταμηλνκήζηε
από 1-3 μεθηλώληαο από ην ζεκαληηθόηεξν (1) θαη θαηαιήγνληαο ζην ιηγόηεξν ζεκαληηθό (3).
α) Τνπηθέο επηρεηξήζεηο
β) Δπηρεηξήζεηο κε παλειιαδηθή δξαζηεξηόηεηαο
γ) Πνιπεζληθέο
Ερώηηζη 13η: Πηζηεύεηε όηη νη επαγγεικαηηθνί/επηρεηξεκαηηθνί/εκπνξηθνί/αγξνηηθνί
ζύιινγνη/ζπλεηαηξηζκνί κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζε ζαο;
Ναη [ ]
Όρη [ ]

Ερώηηζη 14η: Καηαγξάςηε (μεθηλώληαο από ηνλ ζεκαληηθόηεξν) ηνπο επαγγεικαηηθνύο
/επηρεηξεκαηηθνύο/ εκπνξηθνύο/αγξνηηθνύο ζπιιόγνπο/ ζπλεηαηξηζκνύο νη νπνίνη
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πεξηνρή θαη ηνπο ζεσξείηε ζεκαληηθνύο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ζαο
δξαζηεξηόηεηαο
….....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Ερώηηζη 15η: Αλ είραηε ηα θεθάιαηα ζε πνίν ηνκέα ζα μεθηλνύζαηε κηα λέα επηρείξεζε ζηελ
πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ
….....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Ερώηηζη 16η: Καηαγξάςηε ηνπο πέληε πην ζεκαληηθνύο παξάγνληεο νη νπνίνη εκπνδίδνπλ ηελ
όπνηα επέθηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ζαο δξαζηεξηόηεηαο. Ξεθηλήζηε από ην ζεκαληηθόηεξν
εκπόδην θαη θαηαιήμηε ζην ιηγόηεξν ζεκαληηθό.
1.......................................................................................................................................................
2.......................................................................................................................................................
3.......................................................................................................................................................
4.......................................................................................................................................................
5.......................................................................................................................................................

Γ. Λεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ θαη ησλ ππεξεζηώλ ηνπ
Ερώηηζη 17η: Καηά πξνζέγγηζε πόζεο εκέξεο αλα έηνο εζείο ή ηα ζηειέρε ζαο αθηεξώλνπλ
ζηελ δηεπζέηεζε ηεο απαηηνύκελεο από ηελ δξαζηεξηόηεηα ζαο γξαθεηνθξαηίαο (αδεηνδνηήζεηο,
πηζηνπνηεηηθά θιπ); (Αλαθεξζείηε κόλν ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από ηνλ Γήκν
απεπζείαο θαη όρη από ηελ θεληξηθή δηνίθεζε.) …....κέξεο/έηνο
Ερώηηζη 17.1: Θεσξείηε ηνλ ρξόλν πνπ αθηεξώλεηαη ζε γξαθεηνθξαηηθέο δηεπζεηήζεηο:
Διάρηζην [ ]

Λνγηθό [ ]

Υπεξβνιηθό [ ]

Ερώηηζη 18η: Πνηά θαηά ηελ γλώκε ζαο είλαη ε πην ρξνλνβόξα δηαδηθαζία αδεηνδόηεζεο ε
νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επαγγεικαηηθή ζαο δξαζηεξηόηεηα; Αλαθέξεηε ηελ δηαδηθαζία
θαζώο θαη ηνλ ρξόλν αλακνλήο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο ζε εκέξεο. Αλαθεξζείηε θαη ζε
δηαδηθαζίεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο αιιά θαη ηνπ Γήκνπ
Γηαδηθαζία …................. Γήκνπ [ ]
Κεληξηθήο Γηνίθεζεο [ ]
Ηκέξεο ….......................

Ερώηηζη 19η: Βαζηδόκελνη ζηελ κέρξη ηώξα εκπεηξία ζαο από ηηο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο
ηεο Γεκνηηθήο δηνίθεζεο (ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ), βαζκνινγήζηε ηηο παξαθάησ πξαθηηθέο κε
βάζε ηελ επίπησζε ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή ζαο δξαζηεξηόηεηα ( Φξεζηκνπνηώληαο ηελ
πξνηεηλόκελε θιίκαθα από ην 1 (ειάρηζηε επίπησζε) έσο ην 5 (κέγηζηε επίπησζε) θπθιώζηε
ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό). Δπίζεο επηινγή 1 ζεκαίλεη όηη ε πξαθηηθή/ πξόβιεκα απηή δελ
εληνπίδεηαη ζηνλ Γήκν
Πξαθηηθέο Γεκνηηθήο
Γηνίθεζεο

Κακία
επίπησζε

Διιάρηζηε
επίπησζε

Μέζε
επίπησζε

Σεκαληηθή
επίπησζε

Πνιύ
ζεκαληηθή
επίπησζε

Σπρλή αιιαγή θαλνληζκώλ
(αζηαζέο επελδπηηθό θιίκα)

1

2

3

4

5

Φξνλνβόξεο δηαδηθαζίεο
θαη ζπλαιιαγέο κε ηηο
Γεκνηηθέο ππεξεζίεο

1

2

3

4

5

Οη θαλνληζκνί πνπ ηζρύνπλ
είλαη πνιύπινθνη θαη
θάλνπλ αδύλαηε ηελ πιήξε
ζπκκόξθσζε

1

2

3

4

5

Τα απαηηνύκελα
δηθαηνινγεηηθά είλαη κε
πξνβιέςηκα θαη
εμαξηώληαη από ηνλ
εθάζηνηε ππάιιειν

1

2

3

4

5

Έιιεηςε μεθάζαξσλ
θαλόλσλ γηα νξηζκέλεο
δηαδηθαζίεο

1

2

3

4

5

Τν θόζηνο αδεηνδνηήζεσλ
θαη άιισλ απαξαίηεησλ
δηαδηθαζηώλ είλαη κε
πξνβιέςηκν θαη πςειό

1

2

3

4

5

Γηαθζνξά θαη κεξνιεπηηθή
αληηκεηώπηζε από
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ

1

2

3

4

5

Ερώηηζη 20η: Αλαθέξεηαη θαηά ηελ γλώκε ζαο ηξία κέηξα ηα νπνία ζα κπνξνύζε λα ιάβεη ν
δήκνο ώζηε λα δηεπθνιύλεη ηελ επαγγεικαηηθή ζαο δξαζηεξηόηεηα (Ταμηλνκήζηε ηα μεθηλώληαο
από απηό πνπ ζεσξείηαη πην ζεκαληηθό θαη θαηαιήγνληαο ζην ιηγόηεξν ζεκαληηθό)
1...................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................

Ερώηηζη 21η: Ταμηλνκήζηε ηελ παξαθάησ ιίζηα κέηξσλ/δξάζεσλ αλάινγα κε ην πόζν
ζεκαληηθή ζεσξείηαη ηελ πξνώζεζε ηνπο από ηνλ Γήκν ώζηε λα εληζρπζεί ε επαγγεικαηηθή ζαο
αλάπηπμε
Μέηξν / Γξάζε

Ταμηλνκήζηε από ην 1 (ζεκαληηθόηεξν) έσο ην
6 (ιηγόηεξν ζεκαληηθό)

Πξνώζεζε/νξγάλσζε εμεηδηθεπκέλσλ
επαγγεικαηηθώλ ζεκηλαξίσλ πξνζσπηθνύ
επηρεηξήζεσλ
Βειηίσζε γξαθεηνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ
Παξνρή πιεξνθόξεζεο ζε ζέκαηα
επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο θαη επθαηξηώλ
Αλάπηπμε/αλαπξνζαξκνγή ππνδνκώλ
ππνζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο
Αλακόξθσζε δεκνηηθώλ θαη άιισλ ηειώλ
πνπ εμαξηώληαη από ηνλ Γήκν ώζηε λα
ελζαξξπλζεί ε επηρεηξεκαηηθόηεηα
Άιιν (πξνζδηνξίζηε)....................................
.......................................................................
Ερώηηζη 22η: Σηνπο παξαθάησ πίλαθεο πξνζδηνξίζηε ηελ επίπησζε ησλ αλαθεξόκελσλ
παξαγόλησλ ζηελ επαγγεικαηηθή/επηρεηξεκαηηθή ζαο δξαζηεξηόηεηα. Αλαθεξζείηε ζην πόζν
ζεκαληηθή ή όρη ζεσξείηε ηελ επίπησζε ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηεο δηθήο ζαο επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο θαη όρη γεληθά
Υπνδνκέο

Κακία
επίπησζε

Διιάρηζηε
επίπησζε

Μέζε
επίπησζε

Σεκαληηθή
επίπησζε

Πνιύ
ζεκαληηθή
επίπησζε

Οδηθό Γίθηπν

1

2

3

4

5

Γεκνηηθέο ζπγθνηλσλίεο

1

2

3

4

5

Σηδεξόδξνκνο

1

2

3

4

5

Πξόζβαζε ζε Αεξνπνξηθή
ζπγθνηλσλία

1

2

3

4

5

Πξόζβαζε ζε ιηκάλη
/λαπηηιηαθέο κεηαθνξέο

1

2

3

4

5

Βηνκεραληθό πάξθν/
Δπαγγεικαηηθή ζηέγε

1

2

3

4

5

Γεκόζηεο ππεξεζίεο

Κακία
επίπησζε

Διιάρηζηε
επίπησζε

Δύθνιε πξόζβαζε ζε
ππεξεζίεο

1

2

3

4

5

Έθδνζε αδεηώλ θαη
δηεθπεξαίσζε
γξαθεηνθξαηίαο

1

2

3

4

5

Γεκόζηα Αζθάιεηα θαη
αζηπλνκηθή πξνζηαζία

1

2

3

4

5

Αζθάιεηα από ππξθαγηά

1

2

3

4

5

Φξήζεηο γεο θαη
πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο

1

2

3

4

5

Κακία
επίπησζε

Διιάρηζηε
επίπησζε

Ιαηξνθαξκαθεπηηθή
πεξίζαιςε

1

2

3

4

5

Δθπαηδεπηηθό ζύζηεκα
ζρνιεία

1

2

3

4

5

Ξελνδνρεία / θαηαιύκαηα

1

2

3

4

5

Υπνδνκέο νξγάλσζεο
ζπλεδξίσλ

1

2

3

4

5

Κόζηνο ηειεπηθνηλσληώλ

1

2

3

4

5

Κόζηνο ελνηθίσλ /
θαηνηθίαο

1

2

3

4

5

Πνηόηεηα δσήο

Μέζε
επίπησζε

Μέζε
επίπησζε

Σεκαληηθή
επίπησζε

Σεκαληηθή
επίπησζε

Πνιύ
ζεκαληηθή
επίπησζε

Πνιύ
ζεκαληηθή
επίπησζε

Γηάθνξα

Κακία
επίπησζε

Διιάρηζηε
επίπησζε

Μέζε
επίπησζε

Σεκαληηθή
επίπησζε

Πνιύ
ζεκαληηθή
επίπησζε

Έιιεηςε εηδηθεπκέλνπ
πξνζσπηθνύ κε
επαγγεικαηηθή λννηξνπία

1

2

3

4

5

Γηαθζνξά

1

2

3

4

5

Κόζηνο ρξήκαηνο

1

2

3

4

5

Πξόζβαζε ζε
ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο
σο πξνο ηελ επηρείξεζε

1

2

3

4

5

Ερώηηζη 23η: Με βάζε ηελ εκπεηξία ζαο, βαζκνινγήζηε ην πόζν θαιά θάλνπλ ηελ δνπιεηά
ηνπο, ζην πνζνζηό πνπ ηνπο αλαινγεί, σο πξνο ηελ ππνζηήξημε ησλ κηθξν-κεζαίσλ
επηρεηξήζεηο νη παξαθάησ νξγαληζκνί:
Υπνζηήξημε ΜΜΔ

θαζόινπ
θαιά

Σρεηηθά
θαιά

Ιθαλνπνηεηηθά

Καιά

Πνιύ
θαιά

Δπαγγεικαηηθνί/ Δκπνξηθνί
ζύιινγνη

1

2

3

4

5

Τερληθά επηκειεηήξηα

1

2

3

4

5

Γήκνο

1

2

3

4

5

Ερώηηζη 24η: Πνηόο ηνκέαο/ππεξεζία ηεο Γεκνηηθήο δηνίθεζεο επεξεάδεη θεηικόηερα ηελ
επαγγεικαηηθή ζαο δξαζηεξηόηεηα/αλάπηπμε θαη γηαηί;
…..........................................................................................….......................................................
...................................…..........................................................................................…....................
......................................................................…...............................................................................
...........…..........................................................................................................................................
Ερώηηζη 25η: Πνηόο ηνκέαο/ππεξεζία ηεο Γεκνηηθήο δηνίθεζεο επεξεάδεη αρνηηικόηερα ηελ
επαγγεικαηηθή ζαο δξαζηεξηόηεηα/αλάπηπμε θαη γηαηί;
…..........................................................................................….......................................................
...................................…..........................................................................................…....................
......................................................................…...............................................................................
...........…..........................................................................................................................................
Ερώηηζη 26η: Μπνξείηε λα αλαθαίξεηε κηα δεκνηηθή ππεξεζία πνπ έρεη άκεζα ζρέζε ιόγσ
ηνπ ραξαθηήξα ηεο κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ:
ΝΑΙ [ ]
ΟΦΙ [ ]

Αλ λαη αλαθέξεηαη ηελ ππεξεζία …................................

Ερώηηζη 27η: Δπηιέμηε κηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ε νπνία πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηελ
θαηάζηαζε ζηνλ Γήκν όζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο
Η πνιηηηθή βνύιεζε ηνπ εθάζηνηε Γήκαξρνπ είλαη απηή πνπ παίδεη ηνλ
θαζνξηζηηθόηεξν ξόιν ζηελ πξνώζεζε δξάζεσλ ηόλσζεο ηεο ηνπηθήο
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Γελ ππάξρεη ζπλερήο πξνγξακκαηηζκόο θαη
ζρεδηαζκόο
Η ππνζηήξημε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο είλαη θαηαλεκεκέλε θαη
εμαξηάηαη από έλαλ αξηζκό δεκόζησλ ππεξεζηώλ δεκνηηθώλ θαη κε θαη δελ είλαη
ζηελά ζπζρεηηζκέλε κε ηελ εθάζηνηε αηξεηή δεκνηηθή αξρή
Η ηνπηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα θαη αλάπηπμε ππνζηεξίδεηαη από κηα
ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ηνπ δήκνπ πνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηηο ππνδνκέο ηνλ
πξνγξακκαηηζκό θαη ηηο ρξήζεηο γεο θαη παξέρεη ζπλέρεηα θαηά ηελ δηαδνρή ησλ
αηξεηώλ αξρώλ
Γελ γλσξίδσ

Γ. Πξννπηηθέο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ
Ερώηηζη 28η: Αλαθέξεηαη ηνπο ηξεηο γρηγορόηερα αναπησζζόμενοσς ηνκείο ηεο
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηνλ Γήκν. Ξεθηλώληαο από ηνλ γξεγνξόηεξα αλαπηπζζόκελν
1...................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................
Ερώηηζη 29η: Αλαθέξεηαη ηξεηο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηνλ Γήκν πνπ είλαη ζε
πορεία επιβράδσνζης. Ξεθηλώληαο από απηόλ κε ηελ κεγαιύηεξε επηβξάδπλζε
1...................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................
Ερώηηζη 30η: Αλαθέξεηαη ηξία ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο πνπ ζπληεινύλ ζηην ενίζτσζη
ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ πξνώζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο. (Ταμηλνκήζηε
ηα κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο)
1...................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................

Ερώηηζη 31η: Αλαθέξεηαη ηξία ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο πνπ ζπληεινύλ ζηην
επιδείνωζη ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο.
(Ταμηλνκήζηε ηα κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο)
1...................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................
Ερώηηζη 32η: Καηά ηελ άπνςε ζαο ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία ην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ
ζηνλ Γήκν (θπθιώζηε):
1. Βειηηώζεθε
2. Έκεηλε ακεηάβιεην
3. Δπηδεηλώζεθε
Ερώηηζη 33η: Αλαθέξεηαη κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ηξία κέηξα/ δξάζεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ
λα βειηηώζνπλ ην νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ
1...................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................
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