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- Γρ. Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και 

Υδάτων

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στην έρευνα για την κυκλική οικονομία στα πλαίσια του έργου LIFE-IP CEI 
Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» με κωδικό  LIFE18 IPE/GR/ 
000013

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι συντονιστής του ευρωπαϊκού έργου LIFE-IP CEI 
Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα», ένα από τα πλέον σημαντικά έργα 
για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα στον τομέα των αποβλήτων. 
Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με δεκαοχτώ εταίρους, έχει διάρκεια 8 έτη (01/11/2019 – 
31/10/2027) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Πράσινο Ταμείο και ίδιους 
πόρους των εταίρων. Απώτερος στόχος του είναι να συμβάλλει καθοριστικά στην εφαρμογή του 
Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης 
Δημιουργίας Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία.

Στο πλαίσιο του έργου διεξάγεται έρευνα που στοχεύει στην καταγραφή των απόψεών σας για 
την επιτυχή μετάβαση της χώρας μας στην κυκλική οικονομία, καθώς και στη συγκέντρωση 
πληροφοριών σχετικά με ενδεχόμενες ανάγκες οικοδόμησης του δυναμικού σας σε θέματα 
κυκλικής οικονομίας. Το ερωτηματολόγιο, που σας έχουμε κοινοποιήσει και το οποίο είναι 
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου μας (www.circulargreece.gr), συμπληρώνεται 
ηλεκτρονικά, ενώ η συνολική διάρκεια συμπλήρωσής του απαιτεί λίγα λεπτά από το χρόνο σας. 

Οι απόψεις που θα εκφράσετε μέσα από τις απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές και θα 
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου. Τα αποτελέσματα από την έρευνα 
θα είναι συγκεντρωτικά ανά κατηγορία φορέα και θα δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα του 
έργου.

Στην περίπτωση που είστε συλλογικός φορέας, οι απόψεις σας θα θεωρηθεί ότι απηχούν τις 
θέσεις των μελών σας. Εφόσον κρίνετε σκόπιμη, πλέον των επίσημων θέσεών σας ως 
συλλογικού οργάνου, τη συμμετοχή των μελών σας στην έρευνα, για την καταγραφή των 
απόψεών τους, παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας για τη συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο το αργότερο 
έως την Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020. 

https://www.google.com/url?q=http://www.circulargreece.gr&sa=D&ust=1605681740777000&usg=AFQjCNFCbU85JvDia0GrHk_e_G34xiZ2yg


Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση και σας ευχαριστούμε θερμά 
για τη συμμετοχή σας, την οποία θεωρούμε ιδιαιτέρως σημαντική για την ασφαλή εξαγωγή 
συμπερασμάτων και την επιτυχή έκβαση της έρευνας.

Η Διευθύντρια

Α. Αρφανάκου


	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/111179/2411
Ημ/νία: 18/11/2020
	AkrivesAntigrafo: 


