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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ              ΚΥΚΛΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                     ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ &

ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Το παρόν ερωτηματολόγιο καταρτίστηκε στο πλαίσιο υποστήριξης των επιχειρήσεων 
της Περιφέρειας Κρήτης, ως προς την εφαρμογή δράσεων Κυκλικής Οικονομίας, με 
σκοπούς: 

1. Τη χαρτογράφηση υφιστάμενων και την προώθηση μελλοντικών σχετικών δράσεων 
με γνώμονα τις ανάγκες και απαιτήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας. 
2. Τη διαμόρφωση προσκλήσεων προς τις επιχειρήσεις των κλάδων τουρισμού, 
εστίασης αλλά και διασυνδεδεμένων με αυτούς κλάδων, για την υποβολή αιτήσεων 
χρηματοδότησης προς ενίσχυση νέων ή/και υφιστάμενων δράσεων κυκλικής 
οικονομίας. 

Προς επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε κατά το 
δυνατόν πληρέστερα και με εγκυρότητα το παρόν ερωτηματολόγιο.  

Η Περιφέρεια Κρήτης διαβεβαιώνει ότι, οι απαντήσεις επί του ερωτηματολογίου και τα 
σχετικά δεδομένα δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθούν. Οι σχετικές πληροφορίες είναι 
πλήρως εμπιστευτικές και πρόκειται να αξιοποιηθούν για τους σκοπούς που 
αναφέρθηκαν ανωτέρω και μόνο. 

Για τυχόν διευκρινίσεις σχετικές με το παρόν ερωτηματολόγιο, καθώς επίσης και κάθε 
σχετική εκ μέρους σας παρατήρηση, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: papaderakis@crete.gov.gr   ή στο τηλ. 6945225962 έως τις 
30/03/2022. 
 

* Απαιτείται

mailto:papaderakis@crete.gov.gr
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Κυκλική Οικονομία
Κυκλική Οικονομία*

(*): από την Επίσημη  Ιστοσελίδα  Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

(ΥΠΕΝ, https://ypen.gov.gr/perivallon/kykliki-oikonomia/ )

Τι είναι:

Η κυκλική οικονομία είναι ένα «πράσινο μοντέλο ανάπτυξης» και αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο του νέου

ευρωπαϊκού και παγκόσμιου οικονομικού μοντέλου.

Σε τί στοχεύει:

Κεντρικός στόχος του νέου αυτού μοντέλου είναι η παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών με λιγότερους

και πιο «πράσινους πόρους». Δηλαδή με ελαχιστοποίηση ή και μηδενισμό των αποβλήτων σε όλα τα

στάδια παραγωγής, αλλά και μετά το τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων. Επιδιώκει και ενθαρρύνει

την χρήση δευτερογενών υλικών και αποβλήτων ως παραγωγικών πόρων και χρήσιμων υλικών,

προσδίδοντας τη διάσταση της βιωσιμότητας στο παραγωγικό μοντέλο.

Πως επιτυγχάνεται:

Προϋπόθεση για την επικράτηση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας είναι η μετάβαση σε πιο βιώσιμα

πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης, που συμβάλλουν στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων για τη

μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας. Η

κυκλική οικονομία στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων, στην

επέκταση του κύκλου ζωής των προϊόντων, στην αύξηση της ανακύκλωσης, στη χρήση δευτερογενών

υλικών και αποβλήτων ως παραγωγικών πόρων, στην προώθηση της κυκλικότητας στις παραγωγικές

διαδικασίες και στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων.

Αναμενόμενα οφέλη:

Με την κυκλική οικονομία ενισχύεται η παραγωγικότητα των πόρων,  μειώνεται η εξάρτηση από μη

ανανεώσιμους πόρους και κρίσιμες πρώτες ύλες, εξοικονομείται κόστος και δημιουργούνται θέσεις

εργασίας. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία τα αναμενόμενα οφέλη της Κυκλικής Οικονομίας για την

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι:

• Μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου από 2% έως 4%,

• Εξοικονόμηση 600 δισ. € για τις επιχειρήσεις (ισοδυναμεί με το 6%-8% του κύκλου εργασιών τους),

• δημιουργία άνω των 2 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας,

• ανάπτυξη έως 6% με ταυτόχρονη εξοικονόμηση πόρων – σήμερα, για παράδειγμα, το 80% των

προϊόντων μετατρέπονται σε απόβλητα μέσα στους πρώτους 6 μήνες από τη διάθεσή τους στην αγορά.

Μέρος Α: Αποτύπωση Υφιστάμενων Δράσεων Κυκλικής Οικονομίας

https://ypen.gov.gr/perivallon/kykliki-oikonomia/
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1.

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

Ξενοδοχεία

Κάμπινγκ

Ενοικιαζόμενες παραθεριστικές κατοικίες – δωμάτια

Καταστήματα παροχής γευμάτων self service

Καταστήματα παροχής γευμάτων με υπηρεσία σερβιρίσματος (εστιατόρια,
ταβέρνες κ.λπ.)

Μπαρ, κέντρα διασκέδασης και καφενεία

Λιανικό εμπόριο τροφίμων και ποτών σε μη ειδικευμένα καταστήματα (super
markets, παντοπωλεία κ.λπ.)

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα
(εμπορεύονται μόνο τρόφιμα και ποτά)

Καταστήματα τροφοδοσίας τροφίμων και ποτών

Κατασκευή υλών κλωστοϋφαντουργίας (στρώματα, κλινοσκεπάσματα κ.λπ.)

Κατασκευή ειδών συσκευασίας τροφίμων και ποτών

Κατασκευή επίπλων

Κατασκευή δομικών υλικών (τούβλα, πλακάκια, τσιμέντο, θερμομονωτικά κ.λπ.)

Υπηρεσίες καθαρισμού ξενοδοχειακού εξοπλισμού (πλυντήρια ρούχων κ.λπ.)

2.

3.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

1 έως και 5 εργαζόμενοι

6 έως και 10 εργαζόμενοι

11 έως και 50 εργαζόμενοι

Περισσότεροι από 50 εργαζόμενοι

1. Προσδιορίστε την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης σας;–

Δυνατότητα επιλογής πολλαπλής απάντησης –

Καμία από τις παραπάνω / άλλη (περιγράψτε)

2. Κατά το τρέχον έτος, πόσοι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης

απασχολούνται στην επιχείρησή σας;
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3. Βαθμολογήστε από 1 (λιγότερο σημαντικό) έως 5 (περισσότερο σημαντικό),

τι θεωρείτε σημαντικότερο όταν επιλέγετε τα προϊόντα / εξοπλισμό που

εμπορεύεστε ή παρέχετε στους πελάτες της επιχείρησής σας;

4.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

1 2 3 4 5

5.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

1 2 3 4 5

6.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

1 2 3 4 5

7.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

1 2 3 4 5

Φήμη προμηθευτή

Αξιοπιστία προμηθευτή (αποδεκτή ποιότητα και συνέπεια παράδοσης)

Κόστος αγοράς προϊόντων / εξοπλισμού

Σήμανση πιστοποίησης ποιότητας προϊόντων / εξοπλισμού
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8.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

1 2 3 4 5

9.

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

Περίσσεια τροφίμων

Απόβλητα και οργανικά υπολείμματα τροφίμων

Απόβλητα βρώσιμων ελαίων (τηγανέλαια)

‘Πράσινα’ απορρίμματα (π.χ. κλαδέματα κήπων)

Απόβλητα συσκευασιών καταναλωτικών αγαθών (χαρτόνια, πλαστικά, γυαλί,
μέταλλα)

Απορριπτώμενα αντικείμενα (ηλεκτρικό / ηλεκτρονικό εξοπλισμό, προϊόντα
κλωστοϋφαντουργίας, έπιπλα και λοιπές οικοσκευές, είδη οικιακής χρήσης)

Λύματα από χώρους υγιεινής

10.

11.

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

Όχι

Ναι, για τα βιοαπόβλητα (υπολείμματα τροφίμων και κλαδέματα)

Ναι, για τα απόβλητα βρώσιμων ελαίων (τηγανέλαια)

Ναι, για τα απόβλητα συσκευασιών (χαρτόνια, πλαστικά, γυαλί, μέταλλα)

Περιβαλλοντικές επιδόσεις προμηθευτή

4. Ποιες ροές απορριπτώμενων υλικών ή/και αποβλήτων παράγει η

επιχείρηση σας; – Δυνατότητα επιλογής πολλαπλής απάντησης –

Καμία από τις παραπάνω / άλλη (περιγράψτε)

5. Εφαρμόζετε στην επιχείρησή σας κάποια δράση χωριστής συλλογής

αποβλήτων; – Δυνατότητα επιλογής πολλαπλής απάντησης –
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12.

13.

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

Όχι

Ναι, διαθέτω / χαρίζω την περίσσεια τροφίμων σε οικονομικά ευάλωτες ομάδες
πληθυσμού (π.χ. άπορους, δομές φιλοξενίας προσφύγων, εκκλησιαστικοί σύλλογοι
κ.λπ.)

Ναι, διαθέτω / χαρίζω απορριπτώμενα αντικείμενα (π.χ. ηλεκτρικό / ηλεκτρονικό
εξοπλισμό, προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, έπιπλα και λοιπές οικοσκευές, είδη
οικιακής χρήσης) σε τρίτους

Ναι, αξιοποιώ τα βιοαπόβλητα για παραγωγή εδαφοβελτιωτικού – compost

14.

15.

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

Μέσω του δικτύου κάδων αποκομιδής του οικείου Δήμου, για το σύνολο των
αποβλήτων

Μέσω ιδιώτη συλλέκτη – μεταφορέα, για ορισμένες μόνο κατηγορίες αποβλήτων
(π.χ. βρώσιμα έλαια, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ.)

Μέσω του δικτύου αποχέτευσης ή μέσω σηπτικής δεξαμενής λυμάτων (αφορά σε
υγρά απόβλητα ή/και λύματα)

Άλλη (περιγράψτε)

6. Εφαρμόζετε στην επιχείρησή σας κάποια δράση πρόληψης –

επαναχρησιμοποίησης για απορριπτώμενα υλικά – αντικείμενα; –

Δυνατότητα επιλογής πολλαπλής απάντησης –

Άλλη (περιγράψτε)

7. Πώς διαθέτετε τα απόβλητά σας (υγρά και στερεά) εκτός επιχείρησης; –

Δυνατότητα επιλογής πολλαπλής απάντησης –
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16.

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

Όχι, δεν εφαρμόζω κάποιο παθητικό σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας

Εφαρμογές βιοκλιματικής σκίασης

Μόνωση κτιριακού κελύφους

Παθητικά ηλιακά συστήματα (π.χ. ηλιακή καμινάδα)

Εφαρμογές ‘έξυπνης’ μόνωσης υαλοπινάκων (π.χ. ηλεκτροχρωμικά παράθυρα)

17.

18.

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

Όχι, δεν εφαρμόζω κάποιο ενεργητικό σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας

Ηλιακούς συλλέκτες για παραγωγή ζεστού νερού ή/και πισινών

Ηλιακούς συλλέκτες για εφαρμογές κλιματισμού

Λέβητες βιομάζας για παραγωγή θερμότητας (π.χ. καυστήρες pellet)

Γεωθερμικούς εναλλάκτες για εφαρμογές ψύξης / θέρμανσης

Τεχνολογίες αφαλάτωσης

Τεχνολογίες καθαρισμού και επαναχρησιμοποίησης νερού

19.

8. Εφαρμόζετε κάποιο από τα ακόλουθα παθητικά συστήματα

εξοικονόμησης ενέργειας (δομικά υλικά) στην κτιριακή υποδομή που

στεγάζεται η επιχείρησή σας; – Δυνατότητα επιλογής πολλαπλής

απάντησης –

Κανένα από τα παραπάνω / άλλο (περιγράψτε)

9. Εφαρμόζετε κάποιο από τα ακόλουθα ενεργητικά συστήματα

εξοικονόμησης ενέργειας (τεχνολογίες) στην κτιριακή υποδομή που

στεγάζεται η επιχείρησή σας; – Δυνατότητα επιλογής πολλαπλής

απάντησης –

Κανένα από τα παραπάνω / άλλο (περιγράψτε)
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20.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Όχι

Ναι

21.

22.

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

Όχι

Σύστημα αφαλάτωσης

Σύστημα καθαρισμού και επαναχρησιμοποίησης νερού

Σύστημα συλλογής ομβρίων υδάτων

23.

24.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Όχι

Ναι

10. Εφαρμόζεται στην επιχείρησή σας κάποια αυτοματοποιημένη / ψηφιακή

εφαρμογή παρακολούθησης για εξοικονόμηση ενέργειας;

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε

11. Εφαρμόζεται στην επιχείρησή σας κάποιο σύστημα εξοικονόμησης ή

επαναχρησιμοποίησης  νερού; – Δυνατότητα επιλογής πολλαπλής

απάντησης –

Κανένα από τα παραπάνω / άλλο (περιγράψτε)

12. Εφαρμόζεται στην επιχείρησή σας κάποια αυτοματοποιημένη / ψηφιακή

εφαρμογή παρακολούθησης για εξοικονόμηση νερού;
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25.

Μέρος Β: Χαρτογράφηση Αναγκών Επιχειρήσεων στο Πλαίσιο Υλοποίησης

Δράσεων Κυκλικής Οικονομίας

13. Βαθμολογήστε από 1 (λιγότερο επιθυμητό) έως 5 (περισσότερο επιθυμητό),

τι θα επιλέγατε για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της

επιχείρησής σας;

26.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

1 2 3 4 5

27.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

1 2 3 4 5

28.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

1 2 3 4 5

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε

Προμήθεια εξοπλισμού χωριστής συλλογής (και κατά περίπτωση

επεξεργασίας) στερεών αποβλήτων

Εφαρμογή παθητικών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας (‘πράσινα’

δομικά υλικά)

Εφαρμογή ενεργητικών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας (‘πράσινες’

τεχνολογίες)
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29.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

1 2 3 4 5

30.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

1 2 3 4 5

31.

32.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Λιγότερο από 25.000€

Μεταξύ 25.000€ και 50.000€

Μεταξύ 50.000€ και 100.000€

Μεταξύ 100.000€ και 500.000€

Περισσότερο από 500.000€

Προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης νερού / αξιοποίησης λυμάτων

Ψηφιακές / αυτοματοποιημένες εφαρμογές παρακολούθησης ενεργειακών

καταναλώσεων και καταναλώσεων νερού

Τίποτα από τα παραπάνω / άλλο (περιγράψτε)

14. Εκτιμήστε το ύψος μιας επένδυσης (στο πλαίσιο της κυκλικής

οικονομίας) που θα σας ενδιέφερε να κάνετε για την επιχείρησή σας σε

χρονικό ορίζοντα 3ετίας
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33.

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

Όχι

Ναι, εφαρμόζω σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14000 ή EMAS)

Ναι, τμήμα του εξοπλισμού της επιχείρησης (ηλεκτρικές συσκευές, αναλώσιμα
κ.λπ.) διαθέτει οικολογική σήμανση

Ναι, ορισμένα από τα εμπορεύσιμα προϊόντα διαθέτουν οικολογική σήμανση

34.

Μέρος Γ:  Παρατηρήσεις & Σχόλια

35.

Μέρος Δ: Στοιχεία

Επικοινωνίας

Η αναγραφή των στοιχείων επικοινωνίας είναι 
προαιρετική.

36.

15. Εφαρμόζετε στην επιχείρησή σας κάποιο σύστημα περιβαλλοντικής

διαχείρισης ή/και οικολογική σήμανση (αφορά σε εξοπλισμό, προϊόντα και

παρεχόμενες υπηρεσίες); – Δυνατότητα επιλογής πολλαπλής απάντησης –

Κανένα από τα παραπάνω / άλλο (περιγράψτε)

Εάν υπάρχουν, αναφέρετε παρατηρήσεις και σχόλια σχετικά με τη

δραστηριότητα της επιχείρησής σας στο πλαίσιο δράσεων Κυκλικής

Οικονομίας

1. Επωνυμία Επιχείρησης
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37.

38.

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.

Ηρακλείου

Λασιθίου

Ρεθύμνου

Χανίων

39.

40.

41.

42.

43.

2. Στοιχεία Επικοινωνίας

Περιφερειακή Ενότητα *

Δήμος *

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Ιστοσελίδας
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44.

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

Έχω ενημερωθεί για τους σκοπούς συμπλήρωσης του παρόντος ερωτηματολογίου
και συμμετέχω εθελοντικά

Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων από την Περιφέρεια Κρήτης στο
πλαίσιο υποστήριξης δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στον τομέα
κυκλικής οικονομίας

Θέλω να ενημερωθώ περαιτέρω από την Περιφέρεια Κρήτης Περιφέρειας για τα
αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της σχετικής έρευνας

Δέσμευση Εμπιστευτικότητας Πληροφοριών
Τα δεδομένα θα αξιοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της έρευνας που διεξάγεται από την ομάδα

εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο υποστήριξης δράσεων ενίσχυσης της

επιχειρηματικότητας στον τομέα κυκλικής οικονομίας

45.

46.

Παράδειγμα: 7 Ιανουαρίου 2019

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

Η Ομάδα Εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης

Αυτό το περιεχόμενο δεν έχει δημιουργηθεί και δεν έχει εγκριθεί από την Google.

Δήλωση Συμμετοχής

Όνομα / Θέση στην Επιχείρηση

 Φόρμες

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

