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ΕΡΕΥΝΑ ΠΑ
ΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ

Το EOkmù Κέντρο Τεχρτιρίωοης στο
πλακΗο του EnterpiBe Europe Network

HeHas κα ως εταρος του συγχρη

ματοοοτούμενου ηό το COSME έργου
της E E BeStiared Embracing Innovation

and IrrterœrriectÎon in the Shamg
Economy κάλο επιχειρήσεις κα μη

κερδοοκοακούς φορείς που δραστη
ριοποιουντα στην Οκονομκι Διαμοιρο

σμού Shamg Economy να συμμετάσχουν

σε σχεοκη έρευνα Στόχος του

ερωτηματολογίου εινα η χαρτογραφη
ση της Ο·α>νομος Δκμοιροσμου στην

Euptioi κα η ενημέρωση της Ευρωτο
κης Επιτροπής για ης δυσκολκς που

μπορεί να ειντιμεττιτιζουν κα ης ευκα
ρίες που θα μπορούσαν να οδοποπ
πθουν Η οτιμπληρωοη του ερωτηματο
λογίου παίρνει λιγότερο από δέκα λοπο
κα οι πληροφορες που θα αντληθούν
θα αναδείξουν κοριό ζητήματα για τη

δυναμική και τη βιωσιμότητα του κλάδου

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των

αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων

το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης θα

προσκαλέσει τους συμμετέχοντες σε

εκδηλώσεις που θα φέρνουν σε εηαφη
οργσνκΗΛυςιτιυλ^οι<>γούνσιην Οικονομία

Διαμοιρασμού με Μκρομεσαες
Εηκειρησεκ κα άλλους ενδιαφέρομε
νους φορείς Στο πλοίο αυτών των
εκδηλώσεων θα διεξαχθούν ανοκτές
στχΤιτησεις γιο τπν ανάπτυξη της Οκο

νομκχ Διαμοιρασμού στην Ευρώπη και

θα ηαρουοηστουν ο ευκολίες γη συ
νεργοσια Οι κύριοι ομιλητές θα κληθούν

να ίβλησουν για διάφορα θέματα
οηως τα επιτυχημένα επχειρημσηκα

μοντέλα va παρουσιάσουν ιστορίες νη
τυχίας καθώς κα ης προκλήσεις γκι τις

επιχειρήσεις που λεπουργουν στον τομέα

της Οκονομος Διαμοιρασμού
Καταληκτική ημερομηνία για πι συμ
Γίληρωση του ερωτηματολογίου εινα η

15η Ιουνίου 2018 Εαπλεον γνωστο
ποκττα οτι ουυχτλιτρωνοντος αυτο το

ερωτηματολόγιο οι συμμετέχοντες δίνουν

τη οτιγκαταθεση τους για να συμ
περιληφθει η απάντηση τους στη σχετική

μελέτη ενω οι πληροφορίες που θα

παρέχουν θα παραμείνουν ερπστευπ
κές Για περαιέρω διβίφΜαας ή πληροφορίες

α ενδιαφερόμενα μπορούν
να ετκειινωνησουν με το Εθνκο Κέντρο
Τεκμηρίωσης Φανό Aaunptaviôou
τηλ 210 7273933 e-maÉ lampriani
dounjektgr κα να ενημερωθούν σχετικά

μέσω του κπότοπου του BeShared
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