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Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συμμετέχει στο διακρατικό πρόγραμμα προώθησης της 
συνεταιριστικής και κοινωνικής οικονομίας με τίτλο «COOPower», που υλοποιείται από το British Council 
στην Κύπρο ως συντονιστής φορέας (με τη στήριξη του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου)  με εταίρους την 
Ελλάδα (Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης  και Νεολαίας 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με τον ΕΟΠΠΕΠ και τη στήριξη του ΟΑΕΔ), 
και την Κροατία  (STEPRI του Πανεπιστημίου της Rijeka και τη στήριξη του Υπουργείου Επιστήμης και 
Παιδείας). Το πρόγραμμα υλοποιείται βάσει των δεσμεύσεων της συμφωνίας επιχορήγησης SI2.823695 με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Grant Agreement SI2.823695 with the European  Commission). 
 
Το διακρατικό πρόγραμμα «COOPower»,  μέσω των τριών δράσεων «COOPAthon» (η πρώτη  δράση με 
αναφορά στην ποιοτική εκπαίδευση, η δεύτερη με αναφορά στην αξιοπρεπή εργασία και στην οικονομική 
ανάπτυξη  και η τελευταία  με αναφορά στην υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή), στοχεύει στη 
διάχυση, ανάδειξη και στήριξη της Νεανικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Συνεταιριστικής και 
Κοινωνικής Οικονομίας, ως μίας  εναλλακτικής, καινοτόμου και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγισης,  η 
οποία μπορεί να συμβάλει δραστικά στην αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας και απευθύνεται σε όλους 
τους νέους, ανεξάρτητα από το κοινωνικό, οικονομικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον από το οποίο 
προέρχονται. Ένας συνεταιρισμός είναι μια αυτόνομη ένωση προσώπων που ενώνονται εθελοντικά για να 
καλύψουν τις κοινές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες και φιλοδοξίες τους, μέσω μιας 
κοινής και δημοκρατικά ελεγχόμενης επιχείρησης. Οι συνεταιρισμοί βασίζονται στις αξίες της 
αυτοβοήθειας, της υπευθυνότητας, της δημοκρατίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης. 
 
 Το «COOPAthon» αποτελεί μια πρωτοβουλία ενημέρωσης για την αξία της επιχειρηματικότητας στον 
τομέα της Συνεταιριστικής και Κοινωνικής Οικονομίας, ως μιας σημαντικής επιλογής καριέρας για τους 
νέους, καθώς είναι η ομάδα που πλήττεται περισσότερο από τα αποτελέσματα της σύγχρονης οικονομικής 
κρίσης.   Ταυτόχρονα παρέχει την ευκαιρία σε νέους να αναζητήσουν εναλλακτικές μορφές δράσης που θα 
τους βοηθήσουν να συνεργαστούν με άλλους νέους ώστε να δημιουργήσουν δίκτυα και να αναπτύξουν 
δεξιότητες, να λάβουν υποστήριξη και να αναπτύξουν σύγχρονες και καινοτόμες συνεταιριστικές ιδέες. 
 
Σε κάθε δράση «COOPAthon» θα συμμετέχουν πενήντα νέοι και θα δημιουργηθούν  δέκα ομάδες με πέντε 
συμμετέχοντες η καθεμιά. Από αυτές τις ομάδες θα προκύψουν, από μια τριμελή επιτροπή, οι τρείς 
φιναλίστ  (δεκαπέντε άτομα από κάθε δράση), οι οποίοι θα παραβρεθούν στους τελικούς της χώρας 
(Country Final,) τον Μάιο του 2021,  για την επιλογή της νικήτριας ομάδας.   
 
Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας / 
Διεύθυνση Νεολαίας απευθύνει την παρούσα Πρόσκληση σε νέους, 18-30 ετών, με καλή γνώση 



αγγλικών, και που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για την κοινωνική οικονομία και τις συνεταιριστικές 
επιχειρήσεις, αλλά και να στήσουν εικονικά τη δική τους επιχείρηση ούτως ώστε να αντιληφθούν 
βιωματικά τις αρχές και τις αξίες που διέπονται, καθώς  και τις λύσεις που αναδύονται από αυτή τη 
μορφή επιχειρήσεων.    
 
Η διάρκεια της πρώτης δράσης «COOPAthon» με αναφορά στην ποιοτική εκπαίδευση θα είναι τρεις 
ημέρες, Παρασκευή (26/02/2021),  Σάββατο (27/02/2021) και Κυριακή (28/02/2021) και θα 
πραγματοποιηθεί ψηφιακά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19). 
 
 
Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, ενώ η νικήτρια ομάδα (country 
final)  θα λάβει έπαθλο και θα μετέχει σε study visit στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Ιούλιο του 2021, διάρκειας 
τεσσάρων ημερών.  
 

 

Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 
2021 και ώρα 12:00.  

 

Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων υπερβαίνει τον αριθμό των 
προβλεπομένων θέσεων θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας. 
 
Μπορείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα είτε ως μεμονωμένος εκπαιδευόμενος είτε ως  
ομάδα ( η κάθε ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει έως πέντε άτομα). 
 
Όσοι επιλεχθούν να συμμετάσχουν σε μια δράση “COOPathon” δεν θα μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση συμμετοχής για κάποια άλλη. 
 
 
 
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στo παρακάτω mail: 
akatsarou@minedu.gov.gr 
 
 
 
 
 

 

mailto:akatsarou@minedu.gov.gr

