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Τν Επηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο ελεκεξώλεη ηηο επηρεηξήζεηο - κέιε ηνπ όηη έλα λέν 

ςεθηαθό θαηλνηόκν ζύζηεκα ηαθηηθήο ππνβνιήο θαη ζπιινγήο πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ 

ζηνηρείσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη δεκηνπξγίαο αμίαο ζηελ 

Αηησιναθαξλαλία, Αραΐα & Ηιεία είλαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη πξνζπειάζηκν ζε όια ηα 

κέιε καο.  

 

Μέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αληινύληαη νπζηώδεηο κηθξννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο, θαζώο 

θαη ζρόιηα θαη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο εηζξνέο, εθξνέο θαη αιπζίδεο εθνδηαζκνύ θαη 

πξνζζήθεο αμίαο από ηελ βάζε ηεο παξαγσγηθήο ππξακίδαο ηεο πεξηνρήο,  δει. από ηηο 

δξαζηεξηνπνηνύκελεο επηρεηξήζεηο ηεο Ηιείαο, Αραΐαο, Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο,. 

 

Μέρξη πξόηηλνο δελ ππήξραλ νξζά δεδνκέλα γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ παξαγσγή ηεο 

πεξηνρήο πνπ λα πξνζθέξνληαη γηα ηελ ζπζηεκαηηθή θαηαζθεπή δεηθηώλ ή ηελ δηεμαγσγή 

δπλακηθώλ αλαιύζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάδνληαη θαη επαλαζρεδηάδνληαη ζηνρεπκέλεο 

αλαπηπμηαθέο παξεκβάζεηο ζε ηνπηθό (ππό-πεξηθεξεηαθό) θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν. 

 

Τώξα, κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη κειώλ καο, ζα έρνπκε έλαλ κόληκν 

κεραληζκό ζπιινγήο, επηθαηξνπνηήζεσο θαη αλαιύζεσο ρξεζίκσλ πιεξνθνξηώλ γηα:  

 

 ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηεθκεξηώζεσο/δεκηνπξγίαο δεηθηώλ ζπλαθώλ κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ πεξηνρή, ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο επηκέξνπο (ρσξηθώλ 

ή πξντνληηθώλ) αγνξώλ, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε,  

 ηελ απνηύπσζε θαη θαηαλόεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ εληνπίδνληαη ζε επηκέξνπο ζηάδηα 

ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο,  

 ηελ ελεκέξσζε Επαγγεικαηηθώλ Ελώζεσλ, ησλ Επηκειεηεξίσλ, ησλ Απηνδηνηθήζεσλ, ηεο 

πνιηηείαο θαη θνηλσλίαο ελ γέλεη, θαζώο θαη  

 ηε δηακόξθσζε θαη επαλαδηακόξθσζε πξνηάζεσλ θαη θαιά ζηνρεπκέλσλ αλαπηπμηαθώλ 

παξεκβάζεσλ πνπ απνβιέπνπλ ζηε δεκηνπξγία αμίαο ζηελ πεξηνρή. 

 



Τν εξσηεκαηνιόγην δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηεο Μειέηεο Χαξηνγξάθεζεο ησλ Αιπζίδσλ 

Αμίαο (ΜΧΑΑ) πνπ εθπνλεί ην Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Οηθνλνκηθώλ Εξεπλώλ 

(ΚΕΠΕ) γηα ινγαξηαζκό ηεο Πεξηθεξείαο Δπηηθήο Ειιάδνο. 

 

Απεπζύλεηαη ζε όιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ Πεξηθέξεηα Δπηηθήο 

Ειιάδαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Επηκειεηήξηα Αηησιναθαξλαλίαο, Αραΐαο θαη Ηιείαο.  

 

Ο ραξαθηήξαο ηεο κειέηεο είλαη απζηεξά επηζηεκνληθόο θαη όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ 

δίλνληαη ζα ηεξεζνύλ κε απόιπηε ερεκύζεηα. 

 

Σαο θαισζνξίδνπκε ζην https://www.mxaa.gr θαη πξνζθαινύκε ηνλ θαζέλα θαη ηελ θαζεκηά 

μερσξηζηά λα εγγξαθεί, πεξηεγεζεί, εμνηθεησζεί θαη λα ζπκκεηάζρεη.  
 

 

 

ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
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