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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ YΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΕΡΓΟΥ ‘‘ COOPilot’’ ΠΟΥ ΣΚΟΠΟ ΕΧΕΙ ΤΗ « ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» 

 
ΜΕ ΘΕΜΑ: 

 
‘‘THE ROLE AND THE IMPORTANCE OF EDUCATIONAL SYSTEM IN 

THE DEVELOPMENT OF COOPERATIVE CULTURE’’ 
  
 

Η  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
Πέμπτη και Παρασκευή 25 και 26 Ιανουαρίου, 2018 

 

  Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω την έναρξη του σημερινού διήμερου 

Συνεδρίου που διοργανώνει η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών στο 

πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργου 

‘‘COOPilot’’ που σκοπό έχει τη μείωση της ανεργίας μέσω της ίδρυσης 

συνεργατικών εταιρειών.  

  Ο σημαντικός εκσυγχρονισμός τού Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα, που 

επιτεύχθηκε την προηγούμενη δεκαετία με τη συνεργασία άλλων 

συνεργατικών φορέων, λειτούργησε, αναμφίβολα, προς όφελος του 
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κυπριακού λαού και συνέβαλε στη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

καθώς και στην αποτελεσματικότερη προσαρμογή στις υποχρεώσεις που 

ανέλαβε η Κύπρος με την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την 

υιοθέτηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που ο 

Συνεργατισμός χαίρει της εμπιστοσύνης των πολιτών στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου. 

  Μέσα από το σημερινό συνέδριο είμαι σίγουρος οι συμμετέχοντες θα 

ενημερωθούν για τη σημασία του εκπαιδευτικού συστήματος στην 

ανάπτυξη συνεργατικής κουλτούρας, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων. Στόχος 

όλων μας είναι η μείωση της νεανικής ανεργίας. Μέσα από τις 

παρουσιάσεις αλλά και την πραγματοποίηση σχετικής πρακτικής 

εξάσκησης με τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Συνεργατικών 

Εταιρειών του Τρεντίνο της Ιταλίας με το συνεργατικό μοντέλο της 

περιφέρειας του Τρεντίνο το οποίο έχει ένα από τα πιο αναπτυγμένα 

συνεργατικά κινήματα σε όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαι σίγουρος ότι θα 

μπορέσουν οι παρευρισκόμενοι να ενισχύσουν τις ικανότητες και δεξιότητες 

τους, για την ανάπτυξη της συνεργατικής κουλτούρας.  

  Ευελπιστώ ότι με την πλήρη ολοκλήρωση του έργου αυτού, θα προταθεί 

μοντέλο εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη συνεργατικής 

κουλτούρας στη βάση βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται σε κράτη 

μέλη με αναπτυγμένα συνεργατικά κινήματα. 

  Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στηρίζει πάντοτε τέτοιες 

πρωτοβουλίες, που σκοπό έχουν την ενίσχυση του ρόλου και της σημασίας 

που έχει το Εκπαιδευτικό Σύστημα στην ανάπτυξη της Συνεργατικής 
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Κουλτούρας. Καταληκτικά θα ήθελα να ευχηθώ κάθε επιτυχία στους 

συμμετέχοντες και γενικότερα στην όλη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης.   

 
 
 
 


