
 

 

 

 

Λευκωσία, 9 Φεβρουαρίου 2023 

Πρόσκληση σε κλειστή συζήτηση για Κοινωνική Καινοτομία στην Κύπρο 

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) 

σας προσκαλούν να συμμετάσχετε σε συζήτηση όσον αφορά την Κοινωνική Καινοτομία στην Κύπρο.  

 

➢ Γνωρίζετε τον όρο Κοινωνική Καινοτομία; 

➢ Αν όχι, θέλετε να μάθετε πως η Κοινωνική Καινοτομία μπορεί να συμβάλει στη θετική εικόνα του 

οργανισμού σας, και στην αύξηση παραγωγικότητας του ανθρώπινου σας δυναμικού; 

➢ Αν ναι, θα σας ενδιέφερε να μοιραστείτε μαζί μας τις απόψεις σας στο συγκεκριμένο θέμα; Και 

να μας βοηθήσετε να καθορίσουμε τις ανάγκες κατάρτισης όσον αφορά την Κοινωνική 

Καινοτομία; 

Το ευρωπαϊκό έργο EULEP (EUuropean Learning Experience Platform), στο οποίο συμμετέχουν το ΚΕΒΕ 

και το CSI ως εταίροι, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός Κέντρου Επαγγελματικής Αριστείας το οποίο θα  

προσφέρει στις επιχειρήσεις κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους όσον αφορά δεξιότητες 

και γνώσεις σε καινοτόμα θέματα, με εξειδίκευση στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης,  της εικονικής 

πραγματικότητας (VR) και της κοινωνικής καινοτομίας.  

Η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τους πολίτες και την οικονομία της 

ΕΕ. Η κατοχή των κατάλληλων δεξιοτήτων δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ανταποκρίνονται με 

επιτυχία στις αλλαγές της αγοράς εργασίας και να συμμετάσχουν πλήρως στην κοινωνία και τη 

δημοκρατία. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο και ότι η 

οικονομική ανάκαμψη, καθώς και η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, θα είναι κοινωνικά δίκαιες. Ένα 

εργατικό δυναμικό που κατέχει τις δεξιότητες που απαιτούνται στη σημερινή εποχή συμβάλλει επίσης 

στη βιώσιμη ανάπτυξη, οδηγεί σε περισσότερη καινοτομία και βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων.  

Ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση να συμμετάσχετε στη συνάντηση. Παρακαλείστε όπως 

δηλώσετε τη συμμετοχή σας πατώντας ΕΔΩ το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023. 

📅 Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023, 
11:30 – 14:00

🏛️Μέγαρο ΚΕΒΕ, 2ος όροφος

https://ccci.org.cy/
https://csicy.com/
https://eulep.eu/
https://forms.ccci.org.cy/eulep-focus-group/


 

 

 

 

 

Όλες οι πληροφορίες που θα συλλεγούν μέσω της συνάντησης θα παραμείνουν εμπιστευτικές, δεν θα 

κοινοποιηθούν σε τρίτους και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς του έργου EULEP. 

 

Για διευκρινίσεις και περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας: 

➢ Δήμητρα Παλάοντα στο ΚΕΒΕ (τηλ. 22889840, demetrap@ccci.org.cy) 

➢ Άντης Παπαδόπουλος στο CSI (τηλ. 97906893, andy.papadopoulos@csicy.com)  

 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Δήμητρα Παλάοντα 

Ανώτερη Λειτουργός 

Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Προγραμμάτων 

ΚΕΒΕ 
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