ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Σας προσκαλούμε σε συνάντηση για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων
για την ανάπτυξη της εκστρατείας ευαισθητοποίησης για τη Μείωση,
Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση των απορριμμάτων στα πλαίσια του έργου
“Rethink” Reduce - Reuse - Recycle. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
Life+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διάρκειας 34 μηνών.
Το έργο υλοποιείται από ομάδα εταίρων με επικεφαλής το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και συμμετέχοντες
το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, τη Green Dot Κύπρου, τη Fost Plus Βελγίου, το Τμήμα Περιβάλλοντος
και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ως υποστηρικτές η Επίτροπος Περιβάλλοντος
και η Ένωση Δήμων.
Στόχος του έργου είναι η προώθηση της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων στην Κύπρο
μέσω μίας εκτεταμένης εκστρατείας ευαισθητοποίησης, η οποία ξεκινά με τη διαβούλευση και την ανταλλαγή απόψεων
με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη.
Ως ενδιαφερόμενο μέρος θεωρούμε ότι είναι και o Οργανισμός σας. Στόχος της διαβούλευσης είναι η ενημέρωσή σας
για τις δράσεις και τους στόχους του προγράμματος αλλά κυρίως η καταγραφή των απόψεών σας σχετικά με την καλύτερη
προώθηση της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων γενικά και ειδικά στον τομέα στον οποίο
δραστηριοποιείστε. Η εμπειρία και η γνώμη σας είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το σωστό σχεδιασμό της εκστρατείας
και η παρουσία σας στη συνάντηση – διαβούλευση είναι πολύ σημαντική για την ομάδα του έργου.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014 στις 4:00 μ.μ.
στην Αίθουσα του ΚΕΒΕ στον 1ο όροφο.
Παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε αν θα παρευρεθείτε
μέχρι την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014, στο 22586000.
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ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ ΤΗΣ Ε.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΤΑΙΡΟΙ:
GREEN DOT ΚΥΠΡΟΥ, FOST PLUS ΒΕΛΓΙΟΥ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

INVITATION

ΤΟ A CONSULTATION MEETING
You are cordially invited to attend a meeting to share information and views
on the development of the awareness raising campaign for the promotion of
waste Reduction, Re-use and Recycling within the framework of the project
"Rethink" Reduce - Reuse - Recycle. The project is co-funded by the Life + Programme
of the European Union and will last for 34 months.
The Cyprus Broadcasting Corporation is the coordinating beneficiary of the project and associated
beneficiaries are Green Dot Cyprus, the Cyprus News Agency, Fost Plus from Belgium, the Department
of Environment and the Cyprus Pedagogical Institute. Τhe Commissioner for the Environment and the
Union of Cyprus Municipalities also participate as supporters of the project.
The project aims to promote the waste Reduction, Re-use and Recycling in Cyprus through an extensive
awareness raising campaign, which begins with consultations and exchange of views with various stakeholders.
We believe that your Organisation is a related stakeholder. The aim of this consultation is to inform you about
the actions and the objectives of the project and consequently to record your views and ideas on how to best
promote the reduction, reuse and recycling of waste in general and specifically in the sector in which you operate.
Your experience and opinion are very important for the proper planning of the campaign and your presence
at the consultation meeting is very important to the Project Team.

The meeting will be held at CCCI, 1st floor, on Tuesday, 30th September 2014 at 4:00 p.m.
Please respond, if you will be able to attend until Friday, 26th September 2014, at 22586000.
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THE PROJECT IS CO FUNDED BY THE LIFE+ PROGRAMME OF THE EU
PROJECT COORDINATOR:
CYPRUS
BROADCASTING
CORPORATION

OUR VALUED PARTNERS:
GREEN DOT CYPRUS, FOST PLUS ΒELGIUM, CYPRUS PEDAGOGICAL INSTITUTE-MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, DEPARTMENT OF ENVIRONMENT
-MINISTRY OF AGRICULTURE, NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT AND CYPRUS NEWS AGENCY
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Cyprus News Agency

