Λευκωσία, 11 Σεπτεμβρίου 2018

Αγαπητή Κυρία/Αγαπητέ Κύριε,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να παραστείτε στο σεμινάριο με τίτλο «Social
Entrepreneurship in Cyprus and INNOVENTER Project Presentation» (“Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και το
έργο INNOVENTER”), που θα διοργανώσει το ΚΕΒΕ στη Λευκωσία στις 19 Σεπτεμβρίου 2018. Ανάμεσα στους
ομιλητές του σεμιναρίου, ο Βουλευτής κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου θα παρουσιάσει το νομικό πλαίσιο των
Κοινωνικών Επιχειρήσεων όπως διαμορφώνεται τώρα στην Κύπρο.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Αγγλική ενώ επισυνάπτουμε το τελικό αναλυτικό πρόγραμμα για ενημέρωσή
σας.
Η εν λόγω εκδήλωση διοργανώνεται στα πλαίσια του έργου INNOVENTER (Innovative Vocational Social
Entrepreneurial Training), που συγχρηματοδοτείται από το διασυνοριακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg
BalkanMed 2014-2020 και στο οποίο συμμετέχει το KEBE ως εταίρος. Κεντρική ιδέα του έργου INNOVENTER
αποτελεί η δημιουργία ενός προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας για
μικρομεσαίες επιχειρήσεις ούτως ώστε να αποκτήσουν οι ίδιες καινοτόμο χαρακτήρα, απασχολώντας
ταυτόχρονα άτομα από μειονεκτικές ομάδες ως εργαζόμενους.
Το έργο συνδυάζει έννοιες της πρωτοβουλίας για την κοινωνική επιχειρηματικότητα (κοινωνική οικονομία και
επιχειρηματικότητα) με την εμπορική επιχειρηματικότητα, ενισχύοντας τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής
επιχείρησης και επιδίωξή του είναι να παρακινήσει τις εταιρείες να διοικούνται με πιο ανοικτό και υπεύθυνο
τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου
https://innoventer.eu/
Σας παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε κατά πόσο εσείς ή άλλος εκπρόσωπος σας θα συμμετάσχει στο
σεμινάριο, συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο έντυπο και επιστρέφοντας το στην ηλ. διεύθυνση
gvenizelou@ccci.org.cy το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 14/9/18. Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι
δωρεάν.
Σας ευχαριστούμε και ευελπιστούμε να σας έχουμε μαζί μας στις 19 Σεπτεμβρίου 2018.
Με εκτίμηση,
Δήμητρα Παλάοντα
Ανώτερη Λειτουργός
Τμήμα Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
/ΓΒ
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AGENDA
Social Entrepreneurship in Cyprus & INNOVENTER project
Wednesday 19th September 2018, Nicosia, Cyprus
Cleopatra Hotel City Center
15:30 – 16:00

Registrations & Welcome Coffee

16:00 – 16:10

Welcome Remarks – Leonidas Paschalides, Deputy Secretary General, Cyprus Chamber
of Commerce & Industry

16:10 – 16:30

“Social Entrepreneurship in Cyprus – National Action Plan and Policies” – Irene Piki,
ex. Head of Investment, Entrepreneurship and Better Regulation Unit, Government of
Cyprus

16:30 – 16:50

“Social Enterprises in Cyprus – Legal Framework” – Charalambos Theopemptou,
Member of the Parliament

16:50 – 17:10

“Social Entrepreneurship for Inclusion” – Stefanos Spaneas , Professor, University of
Nicosia

17:10 – 17:30

“Mapping of Social Enterprises and their eco-systems in Europe: the case of Cyprus” –
George Isaias, Synthesis Center for Research and Education

17:30 – 18:00

“INNOVENTER Project objectives & results” – Demetra Palaonda, Cyprus Chamber of
Commerce & Industry

18:00 – 18:30

Q & A.
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REGISTRATION FORM

«Social Entrepreneurship in Cyprus & INNOVENTER Project Presentation»
Cleopatra Hotel, Nicosia
Wednesday 19th September 2018 (15:30-18:30)
Please complete and return by Friday 14th September 2018 to:
Mrs Georgia Venizelou
e-mail: gvenizelou@ccci.org.cy
Tel. 22889840, Fax. 22668630
Name of the Company/Organisation:
Tel.

Fax.

Address:
P.O.BOX

Postal Code

E-mail:

Participants:

1. ……………………………………………………………………..……………………………………………
2. ……………………………………………………………..……...……………………………………………
3. ………………………………………………………………..………………………………………….………
4. ……………………………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………………………

By stating the information in these fields, I declare that I give the explicit consent to CCCI to store my personal
data for the purposes of the project related to the events it organizes, and the latter undertakes not to provide this
information to third parties persons. (In line with the GDPR – General Data Protection Regulation)

Date: ……………………………………………………………

Signature: …………….………………………………………..
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