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Λευκωσία, 18 Ιουνίου 2018 

 
Αγαπητή Κυρία/Αγαπητέ Κύριε, 

 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να παραστείτε στην εκδήλωση δικτύωσης για 

την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, που θα διοργανώσει το ΚΕΒΕ στη Λευκωσία στις 4 Ιουλίου 2018. Την 

εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, κ. Λεωνίδας Πασχαλίδης, ενώ 

λειτουργός του ΚΕΒΕ θα παρουσιάσει τις δραστηριότητες και σκοπούς του έργου INNOVENTER. 

 

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στην Ελληνική ενώ επισυνάπτουμε το τελικό αναλυτικό πρόγραμμα για ενημέρωσή 

σας. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων από άτομα τα οποία ενδιαφέρονται 

άμεσα για το θέμα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας συγκεκριμένα, αλλά και την επαγγελματική 

κατάρτιση στο συγκεκριμένο τομέα γενικότερα. 

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 ευχαριστούμε και ευελπιστούμε να σας έχουμε μαζί μας στις 4 Ιουλίου 2018.  

Με εκτίμηση, 
 
Δήμητρα Παλάοντα 
Ανώτερη Λειτουργός 
Τμήμα Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων     
 

/ΓΒ       

https://innoventer.eu/
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

στα πλαίσια του έργου INNOVENTER για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 

Ξενοδοχείο Χίλτον, Λευκωσία 

 

10:30 – 11:00 Προσέλευση και εγγραφή 

11:00 – 11:10 Χαιρετισμός – Λεωνίδας Πασχαλίδης, Αναπλ. Γενικός Γραμματέας ΚΕΒΕ 

11:10 – 12:30 «Το έργο INNOVENTER και τα παραδοτέα του» – Δήμητρα Παλάοντα, Αν. Λειτουργός 

ΚΕΒΕ 

12:30 – 13:30 Συζήτηση - Ερωτήσεις-Απαντήσεις 

13:30 – 14:30 Γεύμα 

14:30 – 16:00 Καφές και Δικτύωση   
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