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ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη 
 
ΘΕΜΑ: Ερωτηματολόγιο - Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία ISOTECH LTD 
Ερευνητές - Σύμβουλοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος, διεξάγει έρευνα στο πλαίσιο της εκπόνησης της 
Μελέτης Προώθησης και Ανάπτυξης της Κυκλικής Οικονομίας στην Κύπρο, που στοχεύει στην 
διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία.  Η Μελέτη περιλαμβάνει 
χαρτογράφηση της παρούσας κατάστασης, προοπτικές που προκύπτουν από την αξιοποίηση της 
κυκλικής οικονομίας από τις Κυπριακές επιχειρήσεις καθώς και συγκεκριμένο σχέδιο δράσης που θα 
περιλαμβάνει μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων ώστε να αξιοποιήσουν αυτή την πρόκληση και 
ευκαιρία. 
 
Η έρευνα έχει στόχο την αποτύπωση της υφιστάμενης αντίληψης των κυπριακών οργανισμών και 
επιχειρήσεων, αλλά και την καταγραφή δυσκολιών, προβλημάτων και ευκαιριών ή/και αναγκών σε 
σχέση με την μετάβαση σε μία Κυκλική Οικονομία. Το ΚΕΒΕ υποστηρίζει ουσιαστικά την 
προσπάθεια του Υπουργείου για αυτό και η  συμμετοχή των μελών μας είναι πολύ σημαντική και 
θα βοηθήσει την ερευνητική ομάδα στη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική 
Οικονομία.  
 
Παράκληση  μας είναι όπως συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο μέχρι την Τρίτη 15 
Σεπτεμβρίου 2020.  Το ερωτηματολόγιο θα το βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://forms.gle/RbESq97Mj3pBAwrh8 
 
Η έρευνα διαρκεί περίπου 10 λεπτά και δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση στα ερωτήματα. 
Ενδιαφέρουν οι πραγματικές απόψεις και η γνώμη των επιχειρήσεων. Οι απαντήσεις  σας θα 
παραμείνουν απολύτως εμπιστευτικές όπως και τα δεδομένα που θα προκύψουν από αυτήν την 
έρευνα.  
 
Ενδεικτικά το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να συμπληρωθεί από επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους πιο κάτω τομείς. 
 
Τομέας Βιομηχανίας Ενδεικτικά Ενδιαφερόμενα Μέρη 
Γεωργικός/Κτηνοτροφικός Τομέας Οργανισμοί και οργανωμένα σύνολα αγροτών, Διαχειριστές 

αποβλήτων του τομέα,  
Παραγωγή ζωοτροφών,  
Σφαγεία,  
Παραγωγή λιπασμάτων/compost 

Τομέας Τροφίμων Μονάδες παραγωγής τροφίμων και ποτών (πχ φούρνοι, 
αρτοποιεία, οινοποιεία, γαλακτοβιομηχανίες, 
Συσκευαστές τροφίμων και ποτών, 
Αλευρόμυλοι,  
Υπεραγορές 
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Κατασκευαστικός Τομέας  Αρχιτεκτονικά Γραφεία,  
Πολιτικοί μηχανικοί,  
Κατασκευαστικές εταιρείες,  
Παραγωγοί δομικών υλικών,  
Εταιρείες διαχείρισης ΑΕΕΚ,  
Λατομεία 
Ξυλουργικές μονάδες 

Τομέας Τουρισμού  Μεγάλες και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, Εστιατόρια και 
αλυσίδες εστιατορίων/καφετέριες,  
Χώροι προετοιμασίας και παρασκευής φαγητών 

Άλλες Βιομηχανίες Άλλες μονάδες μεταποίησης και παραγωγής προϊόντων πχ.: 
Παραγωγή καλλυντικών, πλαστικών προϊόντων  
 
Μονάδες ανακύκλωσης 
κ.α.  

 
Για απορίες σχετικά με την έρευνα ή τις διαδικασίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. 
Δήμητρα Πέτσα στη διεύθυνση coordination@isotech.com.cy, ή στο τηλέφωνο 22452727. 
 
Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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