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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Ορισμός Συνεργατικής Εταιρείας 
Συνεργατικές Αξίες 
Συνεργατικές Αρχές 
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

«Συνεργατική εταιρεία» είναι μια 
αυτόνομη ένωση προσώπων τα οποία 
συνδέονται εθελοντικά με σκοπό να 
εξυπηρετήσουν τις οικονομικές, κοινωνικές 
και πολιτιστικές ανάγκες και επιδιώξεις 
τους μέσω μιας συμμετοχικής και 
δημοκρατικά ελεγχόμενης επιχείρησης». 
(1995 - υιοθετήθηκε από την ICA)  
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ  

Δημοκρατία 
Ισότητα 
Δικαιοσύνη 
Αλληλεγγύη 
Αυτοβοήθεια  
Αυτοευθύνη 
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 Εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή 
Δημοκρατικός έλεγχος μελών 
Οικονομική συμμετοχή των μελών 
Αυτονομία και ανεξαρτησία 
 Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση 
 Συνεργασία μεταξύ συνεργατικών εταιρειών 
Κοινωνικό ενδιαφέρον 
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ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΣ 
 Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Διεθνούς 

Συνεταιριστικής Ένωσης (ICA), οι συνεργατικές 
εταιρείες: 
δημιουργούν θέσεις εργασίας διεθνώς για 

περισσότερο από 200 χρόνια 
τα μέλη τους ανέρχονται άνω των 800 

εκατομυρίων. 
 δημιουργούν 100 εκατομμύρια θέσεις εργασίας 

(20% περισσότερο από ότι όλες οι πολυεθνικές 
εταιρείες παρέχουν μαζί)   

 Οι 300 μεγαλύτερες συνεργατικές εταιρείες διεθνώς 
αποτιμώνται περίπου στο 1.6 τρισ. δολάρια Αμερικής.   
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ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 
5.4 εκατομμύρια άνθρωποι εργοδοτούνται από 

160,000 συνεργατικές εταιρείες, οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στα κράτη-μέλη.  
123 εκατομμύρια μέλη που συμμετέχουν στις 

συνεργατικές εταιρείες αποτελούν πέραν του 1/4 
του συνολικού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης .    
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ 

 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Σε σειρά Εκθέσεων του υιοθέτησε ισάριθμα 
ψηφίσματα υπέρ της «ευρείας χρησιμοποίησης του συνεργατικού 
μοντέλου  ανάπτυξης  για την επίλυση σοβαρών οικονομικών και 
κοινωνικών προβλημάτων». 

 
 Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Κοινωνική Ανάπτυξη στην 

Κοπεγχάγη -  Το 1995 με το ψήφισμα της 51/58 αναγνωρίστηκε ο 
ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας των συνεταιρισμών και η συμβολή 
τους στην 
 εξάλειψη της φτώχειας , 
 δημιουργία πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης, 
 προώθηση της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής ανάπτυξης, 
 ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, και  
 δίκαιη και βιώσιμη παγκοσμιοποίηση χωρίς αποκλεισμούς.    
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Διεθνής Οργάνωση Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών 
 Στη Σύσταση για την Προαγωγή των Συνεταιρισμών 193/2002 σημειώνει, 

μεταξύ άλλων, « … ΙΙ.7.Ι Η προώθηση των συνεταιρισμών πρέπει  να 
θεωρείται ως ένας πυλώνας της εθνικής και παγκόσμιας οικονομικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης. …»   

 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
 2002 - Ο τότε Πρόεδρος της, Ρομάνο Πρόντι, είχε εξαγγείλει τη θέση της 

Ε.Ε. περί της «υπεραξίας των συνεταιρισμών». 
 2004 - Εξέδωσε Ανακοίνωση σχετικά με την προώθηση των 

συνεργατικών εταιρειών στην Ευρώπη, η οποία, μεταξύ άλλων αναφέρει: 
«Η Συμβολή των συνεταιρισμών στους κοινοτικούς στόχους αποτελεί 
θεμελιώδη συνιστώσα για την επίτευξη της στρατηγικής της Λισσαβόνας 
ως ένα εξαιρετικό παράδειγμα εταιρικής μορφής, το οποίο μπορεί να 
εξυπηρετήσει ταυτόχρονα επιχειρηματικούς και κοινωνικούς 
στόχους με τρόπο αλληλοενισχυτικό … Υπάρχει, συνεπώς, σαφής 
ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες σε κοινοτικό επίπεδο για να 
εξασφαλιστεί, ότι ο ρόλος των συνεταιρισμών λαμβάνεται πλήρως 
υπόψη σε όλα τα σχετικά κοινοτικά προγράμματα».           
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 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
2012 – Στη Γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής Βιομηχανικών Μεταλλαγών (CCMI) με 
θέμα «Συνεταιρισμοί και Αναδιάρθρωση» 
καταγράφονται στα συμπεράσματα και συστάσεις, 
μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: «Το συνεταιριστικό 
επιχειρηματικό μοντέλο  είναι απόλυτα σύμφωνο με 
τις αξίες της Συνθήκης της ΕΕ και τους στόχους της 
στρατηγικής «Ευρώπης 2020». Με την επιδίωξη τόσο 
οικονομικών όσο και κοινωνικών στόχων, οι 
συνεταιρισμοί αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 
«κοινωνικής οικονομίας της αγοράς»».     
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Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) 
 Η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. ανακήρυξε το 2012 ως Διεθνές 

Έτος Συνεργατισμού. Κατά την παρουσίαση του Διεθνούς Έτους 
στη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε., ο τέως Γενικός Γραμματέας, 
Ban Ki Moon, δήλωσε ότι οι συνεργατικές εταιρείες αποτελούν 
υπενθύμιση στη διεθνή Κοινότητα ότι είναι εφικτό να 
επιδιώκεται ταυτόχρονα η οικονομική βιωσιμότητα, καθώς 
και η κοινωνική ευθύνη. Με τη δήλωση αυτή, επισημαίνεται ο 
ρόλος των συνεργατικών κινημάτων στην (στις): 
 καταπολέμηση της φτώχειας,  
 αποτροπή της οικονομικής και κοινωνικής απομόνωσης των φτωχών 

ανθρώπων, 
 ενίσχυση του αγώνα των γυναικών για εξίσωση των δύο φύλων, 
 προσπάθειες που καταβάλλονται για να περισωθεί το περιβάλλον, 

κ.λ.π. 
 Αντιπροσωπευτικό είναι το σύνθημα του Διεθνούς Έτους 

Συνεργατισμού «Να κτίσουμε ένα καλύτερο κόσμο». 
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ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 1904 – Γίνονται οι πρώτες προσπάθειες για ίδρυση 
συνεργατικών  εταιρειών. 

 1909 – Ιδρύεται η πρώτη συνεργατική εταιρείας στο 
κατεχόμενο Λευκόνικο. 

 Η ίδρυση του Συνεργατικού Κινήματος στην Κύπρο ήταν η 
πιο ουσιαστική αντίδραση της κοινωνίας ενάντια στην 
οικονομική και κοινωνική καταπίεση του ατόμου και κυρίως 
στο φαινόμενο της τοκογλυφίας.  Το κοινωνικό σύστημα, 
που επιβλήθηκε στον λαό της Κύπρου από τους κατακτητές, 
ανέκοπτε κάθε φιλοπρόοδη προσπάθεια και αναχαίτιζε κάθε 
ατομική πρωτοβουλία.     
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ 

 Εγγράφονται σύμφωνα με τις πρόνοιες της 
Συνεργατικής Νομοθεσίας. 

 Σκοπός τους είναι η προώθηση των 
συμφερόντων των μελών τους καθώς και της 
κοινωνίας ευρύτερα με βάση τις διεθνώς 
αποδεκτές και αναγνωρισμένες Συνεργατικές 
Αξίες και Αρχές.  

Μητρώο για όλες τις Συνεργατικές  Εταιρείες  
τηρείται στην Υπηρεσία Συνεργατικών 
Εταιρειών.  
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ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμος του 

1985 – 2016 
Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών Θεσμοί του 

1987 – 2012 
Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμος και 

Θεσμοί διέπουν όλες τις εγγεγραμμένες 
Συνεργατικές Εταιρείες στην Κύπρο   
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
 

 Πρωτοβάθμιες Συνεργατικές Εταιρείες – 
Συνεργατική εταιρεία της οποίας μέλη της είναι 
φυσικά πρόσωπα. 

 Δευτεροβάθμιες Συνεργατικές Εταιρείες – 
Συνεργατική εταιρεία της οποίας τουλάχιστο ένα 
μέλος της είναι άλλη συνεργατική εταιρεία.  

 Μόνο φυσικά πρόσωπα ή/και συνεργατικές 
εταιρείες δύνανται να είναι μέλη μιας συνεργατικής 
εταιρείας.   
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ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
 Πρωτοβάθμια συνεργατική εταιρεία δύναται να 

εγγραφεί από τουλάχιστο 12 άτομα /μέλη, άνω των 
18 ετών, τα οποία είναι κάτοικοι ή/και κατέχουν 
ακίνητη ιδιοκτησία εντός της επιδιωκόμενης 
περιοχής δραστηριότητας της εταιρείας. 

 Κανένα φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος, εκτός 
από εγγεγραμμένη συνεργατική εταιρεία (μέλος) 
δύναται να κατέχει περισσότερο από το 1/5 του 
μετοχικού κεφαλαίου της εγγεγραμμένης 
συνεργατικής εταιρείας.    
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ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  

 Γενική Συνέλευση – Το ανώτατο σώμα μιας συνεργατικής 
εταιρείας, όπου όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να 
συμμετέχουν και να ψηφίζουν για όλα τα θέματα (ένα μέλος 
- μία ψήφος). 

 Επιτροπή (Διοικητικό Συμβούλιο) – Εκλέγεται από τα μέλη 
για διάρκεια τριών ετών. 

 Εποπτικό Συμβούλιο – Υφίσταται νοουμένου ότι 
προνοείται από τους ειδικούς κανονισμούς (καταστατικό) 
της εταιρείας και σε τέτοια περίπτωση εκλέγεται από τα 
μέλη για περίοδο τριών ετών. 

 Γραμματέας (Διευθυντής) - Το ανώτατο εκτελεστικό 
όργανο μιας συνεργατικής εταιρείας. 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ  
Ο εξωτερικός έλεγχος των ετήσιων 

λογαριασμών μιας συνεργατικής 
εταιρίας (μη-πιστωτικής) διεξάγεται 
από εγκεκριμένο ελεγκτή, ο οποίος 
διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των 
μελών και εγκρίνεται από τον Έφορο 
Συνεργατικών Εταιρειών.  
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ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 
 Διάθεση Κερδών (Πλεονασμάτων)  - Το ½ τουλάχιστο 

των ετήσιων καθαρών κερδών μεταφέρεται για τη 
δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου.  

 Διανομή Κερδών (Πλεονασμάτων) -  Η διανομή των  
υπολοίπων κερδών πραγματοποιείται με βάση τις σχετικές 
πρόνοιες των ειδικών κανονισμών της εταιρείας και κατόπιν 
σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών 
(μέρισμα/επιμέρισμα). Κάθε συνεργατική εταιρεία, κατόπιν  
σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης δύναται να 
συνεισφέρει για φιλανθρωπικούς ή δημόσιους σκοπούς, 
ποσό που δεν υπερβαίνει το 7 ½ %  του συνόλου των 
καθαρών κερδών του έτους.   
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΕΡΔΩΝ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ) 

Τα καθαρά κέρδη μιας 
συνεργατικής εταιρείας, τα οποία 
προκύπτουν από συναλλαγές με 
μέλη της, δεν υπόκεινται σε 
εταιρική φορολογία εισοδήματος.   
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ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

 Συμπερίληψη ρητών προνοιών στη Νομοθεσία για τη διασφάλιση του 
αμοιβαίου οφέλους μεταξύ του μέλους και της συνεργατικής εταιρείας 
(mutual exchanged benefit). 

 Μείωση του ελαχίστου αριθμού προσώπων /μελών που απαιτείται για 
εγγραφή μιας συνεργατικής εταιρείας μειωθεί από  12 σε 3. 

 Εισαγωγή μεταβατικής περιόδου πριν την απόκτηση της ιδιότητας του 
πλήρους μέλους. 

 Αποδοχή μιας νομικής οντότητας με εταιρική μορφή μη- συνεργατικής 
εταιρείας ως μέλος μιας συνεργατικής εταιρείας. 

 Εισαγωγή επενδυτών μελών, οι οποίοι όμως σε καμία περίπτωση δεν θα 
δύνανται να κατέχουν στο σύνολο περισσότερο από το 1/3 των δικαιωμάτων 
ψήφου της εταιρείας. 

 Σαφής καθορισμός των δικαιωμάτων καθώς και των υποχρεώσεων για κάθε 
κατηγορία μελών (π.χ. δικαιώματα ψήφου, συμμετοχή στο Δ.Σ.). 

 Έμφαση από την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΣΕ) στη διαφύλαξη 
της συνεργατικής ταυτότητας και βιωσιμότητα των συνεργατικών εταιρειών. 
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 Διανομή μερίσματος  στα επενδυτικά μέλη. 
 Εισαγωγή ανεξάρτητων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 
 Η εφαρμογή του Εποπτικού Συμβουλίου καταστεί υποχρεωτικό με βάση το 

μέγεθος των συνεργατικών εταιρειών. 
 Αντικατάσταση του ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης των συνεργατικών 

εταιρειών, η οποία στο παρόν στάδιο διεξάγεται από την ΥΣΕ, από μια 
αναβαθμισμένη εταιρική διακυβέρνηση, καθώς και από ένα εκσυγχρονισμένο 
σύστημα εσωτερικού ελέγχου στη βάση του μεγέθους των εταιρειών. 

 Υποβολή για έγκριση των αποτελεσμάτων του λογιστικού και νομικού ελέγχου 
της εταιρείας, τόσο στη Γενική Συνέλευση όσο και στον Έφορο ΥΣΕ. 

 Κατάργηση της νομοθετικής πρόνοιας, η οποία αφορά την υποχρεωτική έγκριση 
του Εφόρου σε σχέση με το διορισμό του εγκεκριμένου ελεγκτή από τη Γενική 
Συνέλευση, και αντικατάσταση της με κριτήρια εκ περιτροπής διορισμού του 
εγκεκριμένου ελεγκτή.   

 Ίδρυση εταιρείας χρηματοδότησης για αντιμετώπιση κρίσεων σε συνεργατικές 
εταιρείες, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν και άλλες εταιρείες, με σκοπό, 
μεταξύ άλλων, και της προώθησης εξαγοράς της εταιρείας από τους 
εργαζόμενους και μετατροπή της σε συνεργατική εταιρεία εργαζομένων (workers 
cooperatives).  
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ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 Κάθε εγγεγραμμένη συνεργατική εταιρεία στην Κύπρο 
δύναται να εγγράφεται ως κοινωνική επιχείρηση, 
νοουμένου ότι πληροί τις πρόνοιες του θεσμικού και 
κανονιστικού πλαισίου που θα διέπει τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις στην Κύπρο. 

 Σε τέτοια περίπτωση, η εν λόγω συνεργατική εταιρεία 
θα διέπεται τόσο από τη συνεργατική Νομοθεσία όσο 
και από το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο των 
κοινωνικών επιχειρήσεων.    
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ 
ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 Αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια 
 Μελισσοκομεία 
 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενέργεια γενικά 
 Αγροτουρισμός 
 Επεξεργασία, παραγωγή και προώθηση αγροτικών και παραδοσιακών 

προϊόντων καθώς και προϊόντων  χειροτεχνίας σε αγροτικές περιοχές  
 Φαρμακευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας 
 Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών (π.χ. φροντίδα ατόμων τρίτης ηλικίας, 

καθώς και ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες) 
 Παιδοκομικοί σταθμοί   
 Θερμοκοιτίδες για ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων 
 Περιβαλλοντική μέριμνα 
 Θεματικά πάρκα με εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και κοινωνικό σκοπό 
 Μέσα μεταφοράς και συγκοινωνίας (π.χ. mini buses, taxi)  
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ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 Προώθηση της γυναικείας και νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

 Δημιουργία θέσεων εργασίας και μείωση της ανεργίας 
 Αντιμετώπιση της αστυφιλίας στις αγροτικές και 

απομακρυσμένες περιοχές 
 Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε καλή ποιότητα 

και χαμηλό κόστος, ιδιαίτερα προς όφελος των 
οικονομικά ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού 

 Διευκόλυνση των γεωργών μας να προωθήσουν στην 
αγορά τα προϊόντα τους χωρίς μεσάζοντες     
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 
(EMILIA ROMAGNA) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Energy Production Plant 
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 Agro-tourism Unit  

27 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Start-ups Factory 
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 Supermarket  
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 Fish Shop  
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 Butterfly House  
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 Winery 
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
• European Fund for Strategy Investments (EFSI) - αποτελεί μια 

πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν από κοινού “the European 
Investment Bank and European Investment Fund (EIB Group) and 
the European Commission”, μέσω της οποία παρέχεται τη 
δυνατότητα χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων, και σε έργα μικρών και 
μεσαίων διαστάσεων) 
ΜΜΕ - η χρηματοδότηση γίνεται μέσω των ενδιάμεσων 

πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 
        

 
http://www.eif.org/what_do_/where/cy/index.htmh 
 

• European Investment Bank 
 Στήριξη τοπικών ΜΜΕ     
 
http://www.eib.org/projects/regions/european-union/cyprus/index.htm 
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 Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού (http://www.mcit.gov.cy) 
Σχέδιο ενίσχυσης νεανικής επιχειρηματικότητας 
Σχέδιο ενίσχυσης γυναικείας επιχειρηματικότητας 
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 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος (http://www.moa.gov.cy) 
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Η συνεργατική συνοχή, η συνεργατική 
έρευνα και εκπαίδευση και ο 
εκσυγχρονισμός απορρέουν από τις 
Συνεργατικές Αρχές και Αξίες και αποτελούν 
τις τρεις βασικές αλληλένδετες κατευθύνσεις 
για περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη του 
συνεργατισμού. 
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 DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs of 

the European Commission 
 Call “Reduction of youth unemployment and the set up of    

Co-operatives” 
 
 

 
 

 
    http://www.coopilot-project.eu/ 

 
25-26 Ιανουαρίου 2018, 8:30 -14:30 

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 
Υπουργείο Οικονομικών 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 
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