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Λευκωσία, 27 Μαρτίου 2015 

Προς:  Όλα τα Μέλη 

Από: Γενικό Γραμματέα ΚΕΒΕ 

Θέμα: Στρατηγική Συνεργασία Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) με τον 

Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής (Cyprus Computer Society - CCS) 

 

Κυρίες/Κύριοι, 

Το ΚEBE βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει την έναρξη της στρατηγικής συνεργασίας του με το 

CCS.     

Αντικείμενο της συνεργασίας είναι η προώθηση των εργασιών του CCS στην πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής 

μέσω των διεθνώς αναγνωρισμένων εξετάσεων ECDL – European Computer Driving License.Τα πιστοποιητικά 

επιτυχίας που θα εκδίδονται στους επιτυχόντες στις εξετάσεις  ECDL θα φέρουν και το λογότυπο του ΚΕΒΕ. 

To ECDL (European Computer Driving Licence), είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα πιστοποίησης δεξιοτήτων 

πληροφορικής παγκοσμίως. Αποδεικνύει ότι ο κάτοχος του έχει τις απαραίτητες γνώσεις και ψηφιακές δεξιότητες για 

αποδοτική χρήση των εφαρμογών Η/Υ και για αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία στο χώρο εργασίας.   

Τα προγράμματα ECDL έχουν  αξιοποιηθεί από περισσότερα από 13 εκατομμύρια άτομα, σε 50 γλώσσες, σε 150 

χώρες, μέσω ενός δικτύου 24,000 εξεταστικών κέντρων σε όλο τον κόσμο. Αναγνωρίζεται από εθνικές κυβερνήσεις, 

πανεπιστήμια, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Αποτελεί 

το κατεξοχήν πανευρωπαϊκό πρότυπο πιστοποίησης δεξιοτήτων Η/Υ και λειτουργεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. 

Το καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό επιτρέπει στους οργανισμούς να χρησιμοποιούν την τεχνολογία πιο 

αποτελεσματικά, οδηγώντας σε αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Η πιστοποίηση ECDL 

παρέχει αντικειμενική αξιολόγηση των δεξιοτήτων του προσωπικού, και διασφάλιση ότι οι δεξιότητες του 

αντικατοπτρίζουν τα διεθνή πρότυπα.  

Τα προγράμματα ECDL χρησιμοποιούνται για αύξηση της αξίας του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω της ανάπτυξης 

ικανών εργοδοτουμένων. Η υιοθέτηση του ECDL βοηθά τον οργανισμό να αξιολογεί το νέο προσωπικό κατά τη 
διάρκεια της πρόσληψης και να αναβαθμίζει το επίπεδο των δεξιοτήτων του υφιστάμενου προσωπικού.   

 

Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι όλες οι επιχειρήσεις / οργανισμοί στην Κύπρο θα αντικρύσουν ευνοϊκά την 
προσπάθεια αυτή του ΚΕΒΕ υιοθετώντας το ECDL και καταστώντας το ως βασικό εργαλείο στα Τμήματα Ανθρώπινου 

Δυναμικού για αξιολόγηση των δεξιοτήτων του υπό πρόσληψη αλλά και του υφιστάμενου προσωπικού. 
 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες   

 
  

Με εκτίμηση, 
 

 
 

Χρίστος Ταντελές 

για Γενικό Γραμματέα 

/ΓΒ 


